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EKSPEDITORIAUS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO LIUDIJIMAS / 
INSURANCE CERTIFICATE OF FREIGHT FORWARDERS LIABILITY 

NR. 710-934-1243 
 
Draudėjas:  CEDRUS, UAB 

 Įmonės kodas: 300152915 
 PVM mokėtojo kodas: LT100002123413 

Naujoji g. 3 – 5, Alytus, LT-62119, Lietuva 
  
Draudikas: ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 
 Įmonės kodas: 302912288 

 PVM mokėtojo kodas LT100007345010 
 Geležinio vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius 

 Tel.: 1887; +370 5 268 3222; Faks.: +370 5 268 3005 
 Tinklalapio adresas www.ergo.lt 
 

Galiojimo laikotarpis: Nuo: 2021-07-22 13:00 Iki: 2022-07-22 00:00 
 

Maksimali draudimo suma: 500.000,00 EUR 
 

Draudimo apsaugos variantas: BASIC 
 

Išskaita: 1.000,00 EUR. 

 
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: Europa, NVS 
 
Transporto priemonės: Samdomas autotransportas  
  

Minimali draudimo įmoka: 1.200,00 EUR 
 
Mokėjimo būdas ir terminai: 1.200,00 EUR iki 2021-07-22 
           
Sutarties pagrindas: Ekspeditorių atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 038 

Ypatingosios sąlygos. 
 

Žalų reguliavimo komisaras:  „Survey Service” LLC 
+7 916 207 53 93; +79162100309 
Oleg.komarov71@gmail.com 

Vilnius, 2021-07-22   www.surveyservise.ru 
 

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą. 
Pasirašydamas draudimo sutartį ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), 
patvirtinu, kad: 
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygoms, sutinku, kad šios sąlygos būtų 
draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį; 
- esu supažindintas su ERGO Ekspeditorių atsakomybės draudimo taisyklėmis Nr.038 (patvirtintos 
ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2015-03-10) ir man yra įteikta jų kopija; šių taisyklių 
sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties 
sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887; 
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi; 
- prieš sudarant draudimo sutartį mano pateiktos informacijos pagrindu buvo tiksliai nustatyti mano 
reikalavimai ir poreikiai bei suprantamai pateikta objektyvi informacija apie draudimo produktą, kuria 
remdamasis priėmiau sprendimą sudaryti šią draudimo sutartį; 
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją elektroniniu paštu mano 
nurodytu elektroninio pašto adresu; 

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Draudėjas  
 Vadybininkė, Eglė Balčiauskaitė                                                             A.V.                                                          A.V. 

 
________________________________ _____________________  
Draudiko arba jo įgalioto asmens antspaudas, 
pareigos, vardas, pavardė ir parašas 

 Draudėjo parašas, antspaudas 
 
 
 
 

 

 
 

Apmokėdami įmoką prašome nurodyti poliso numerį: 710-934-1243 

 

http://www.ergo.lt/
mailto:Oleg.komarov71@gmail.com
http://www.surveyservise.ru/
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YPATINGOSIOS SĄLYGOS prie ekspeditoriaus atsakomybės draudimo liudijimo Nr. 710-934-1243 

1. Draudimo pagrindas 

 
1.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos reglamentuojamos šiomis "Ypatingosiomis sąlygomis" bei 

toliau išvardintomis draudimo sutarties sąlygomis ir papildymais. 
1.1.1. Ekspeditorių atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 038. 
1.2. Jeigu "Ypatingosios sąlygos" skiriasi nuo Ekspeditorių atsakomybės draudimo taisyklių, tai 

pirmenybę turi "Ypatingosios sąlygos". 
 

2. Draudimo objektas 

 

2.1 Apdraudžiama ekspeditoriaus atsakomybė kylanti iš ekspedijavimo sutarčių, apimančių 
logistikos procesą. 

2.2. Apdrausta Draudėjo atsakomybė galioja ekspedijuojant visus krovinius, išskyrus krovinius 
gabenamus cisternomis, automobilius, negabaritinius krovinius, pavojingus (ADR) krovinius 
ir išskyrus taisyklių išimtis (p. 6.14). 

2.3.     Nepaisant kitų draudimo sutarties nuostatų, draudimo apsauga galios tik iki tol, kol tai 
neprieštarauja bet kokioms prekybos ir ekonominėms sankcijoms, draudimams arba 
apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, Europos Sąjungos, Jungtinės karalystės 
ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymams arba reglamentams. 

 
3. Maksimumas (didžiausia draudimo suma) 
 
3.1.1. Pagal Ekspeditorių atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 038 p. 8.1 yra susitarta dėl tokių 

maksimalių draudimo sumų, t.y. didžiausios Draudiko atsakomybės sumos: 
3.1.1 Maksimali vienkartinė draudimo suma:  500.000,00 EUR. 
3.1.2 Maksimali metinė draudimo suma:  500.000,00 EUR. 
 
4. Deklaravimas 
 
4.1. Draudimo sutarties galiojimo pradžioje deklaruojama bendra metinė Draudėjo pajamų 

apyvarta už ekspedijavimą lygi 3.000.000,00 EUR.  
4.2. Draudėjas privalo, per 10 dienų nuo sutarties galiojimo pabaigos deklaruoti faktines 

pajamas gautas už ekspedijavimo paslaugas, pagal kurias bus paskaičiuota galutinė 
draudimo įmoka. 

4.3. Sutarties šalių susitarimu bet koks nukrypimas nuo draudimo sutartyje numatytų draudimo 
sąlygų laikomas draudimo rizikos padidėjimu, dėl kurio Draudikas turi teisę reikalauti 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. 

  

5. Draudimo įmokos tarifas 

 

5.1 Draudimo įmokos tarifas yra 0,0400 % nuo Draudėjo metinių pajamų už ekspedijavimą. 
Minimali metinė avansinė draudimo įmoka yra 1.200,00 EUR. 

5.2. Galutinė draudimo įmoka apskaičiuojama vadovaujantis Ekspeditorių atsakomybės 
draudimo taisyklių p. 10.2.3. 

 
 
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Draudėjas  
A.V. Vadybininkė, Eglė Balčiauskaitė                                                              A.V. 

 
_________________________________ _____________________  
Draudiko arba jo įgalioto asmens antspaudas, 
pareigos, vardas, pavardė ir parašas 

 Draudėjo parašas, antspaudas 
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Informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Draudėjas, naudos gavėjas, apdraustasis, 

šeimos narys ar kitas Draudėjui prilyginamas asmuo. 
 
2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Duomenų subjekto: 

 
2.1. draudimo sutarties sudarymo, jos administravimo, rizikos įvertinimo, draudžiamųjų 

įvykių tyrimo, draudimo išmokų dydžių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 
(toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a, b punktais, 10 (dešimt) 
metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo;  

2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant Duomenų subjekto sutikimui; 
2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tikslu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir 

vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo.  
 
3. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami ir gaunami iš valstybės registrų, 

bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinių tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų 
administratorių, daugiabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros 
institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, siekiant įvertinti įvykusių draudžiamųjų įvykių 
aplinkybes ir nustatant draudimo išmokos dydį. 

 
4. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis: 

 
4.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais; 
4.2. perdraudikams persidraudimo tikslais tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose 

valstybėse; 
4.3. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, teikiančioms Draudikui klientų aptarnavimo ir kitas 

pridėtinės vertės (administravimo), asistavimo paslaugas, organizuojant medicininę, 
finansinę, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant Draudiko žalas, dokumentų 
skenavimo, archyvinių dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo, draudiko 
informacinių sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas; 

4.4. kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.  
 
5. Duomenų subjektas informuojamas, kad jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipažinti 

su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, 
ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios 
teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus 
Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis. 

 
6. Kai asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, 

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.  
 

7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. paštu 
asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) visais klausimais, susijusiais su jo asmens 
duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. 
 

8. Draudikas gali taikyti Duomenų subjekto asmens duomenų atžvilgiu profiliavimą šiame 
skirsnyje „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“ nurodytais tikslais. Detalesnė 
informacija apie profiliavimą yra nurodyta ERGO Privatumo politikoje. 
 

9. Duomenų subjektas, manydamas, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo 
pažeistos, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei 
pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį. 

 
 

 

mailto:asmensduomenys@ergo.lt


 Draudimo grupė: bendrosios civilinės atsakomybės draudimas  

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius, sąskaita LT204010042400052204 ir sąskaita LT542140030001577156; AB SEB 
bankas, sąskaita LT957044060001118835; „Swedbank“, AB, sąskaita LT187300010000170937.  
Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika. Duomenys 
kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje. 

 

 
 
 

Ekspeditorių atsakomybės draudimas 

Draudimo produkto informacinis dokumentas 
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 
 
Šiame draudimo produkto informaciniame dokumente pateikiama ekspeditorių atsakomybės draudimo produkto 
apžvalga. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija 
apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose 
dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime. 

Kokia šio draudimo rūšis? 

Ekspeditorių atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Ekspeditorių atsakomybės draudimo 
sutartimi apdraudžiame ekspeditoriaus atsakomybę ekspedijuojant krovinius tarptautiniais arba vietiniais 
maršrutais. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

 

 Draudimo objektas yra draudėjo atsakomybė, kylanti iš 
ekspedijavimo sutarčių, vadovaujantis ekspedijavimo sutarčių 
sąlygomis, tarptautinėmis konvencijomis, Lietuvos Respublikos 
teisės aktais 

 

 Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi atvejai, kai pagal krovinių 
ekspedijavimo sutarčių sąlygas bei galiojančių teisės aktų 
nuostatas atsiranda ekspeditoriaus atsakomybė trečiųjų 
asmenų atžvilgiu teikiant paslaugas pagal pasirašytas 
ekspedijavimo sutartis. Gali būti pasirenkama: 

 standartinė draudimo taisyklėse apibrėžta apimtis  

 išplėsta draudimo taisyklėse apibrėžta apimtis, įskaitant 
draudimo liudijime bei draudimo sutarties sąlygose 
nurodytus draudimo apimties papildomus susitarimus 

 

 Draudimo suma yra draudimo liudijime nurodyta didžiausia 
pinigų suma, kurią draudikas  draudžiamojo įvykio atveju turi 
išmokėti teisėtam pretenzijų reiškėjui 

  

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
 

 Kai pretenzijos kyla iš tokių ekspedijavimo 
sutarčių, kuriose draudėjas prisiima 
atsakomybę, nepriklausančią jam pagal 
bendrąsias logistikos proceso sąvokas ir / ar 
galiojančius įstatymus 

 Kai nuostoliai atsiranda dėl draudėjo ir / ar 
vežėjo tyčios ir didelio neatsargumo 

 Kai žala padaroma turtui, kuris nebuvo 
gabenamas, arba dėl kitokių netiesioginių 
nuostolių 

 Kai žala padaroma toms transporto 
priemonėms, kurios judėjo savo eiga arba 
buvo velkamos keliais 

 Kai pretenzijos ir ieškiniai kyla iš tokių nuomos 
ar dalinės nuomos sutarčių, kurias draudėjas 
sudarė savo ekspedijavimo sutarčiai įvykdyti 

 Kai pretenzijos kyla dėl neteisingo 
apmokėjimo ar neatsiskaitymo pristačius 
krovinį  

 Kai nuostoliai atsiranda dėl tauriųjų metalų, 
brangakmenių ir jų gaminių, pinigų, vertybinių 
popierių, dokumentų, meno kūrinių, alkoholio, 
tabako ir tabako gaminių 

 Kai valdžios institucijos konfiskuoja, sulaiko, 
areštuoja ar sunaikina krovinį 

 Kai kroviniai vežami neteisėtai 
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Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 

 
 Draudimo apsauga galioja tik tol, kol tai 

neprieštarauja bet kokioms prekybos ir 
ekonominėms sankcijoms, draudimams arba 
apribojimams pagal JT rezoliucijas, ES, 
Jungtinės karalystės ar JAV įstatymams arba 
reglamentams 

 Nuostoliai dėl branduolinės energijos ar 
radioaktyviųjų medžiagų poveikio 

 Kai nuostolių priežastis yra karo veiksmai, 
masiniai neramumai, streikai, teroristiniai aktai 

   

  

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 

 Ekspeditorių atsakomybės draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytos teritorijos ribose 
 

  

Kokios mano pareigos? 
 

• Rūpestingai parinkti ir krovinių vežimams užsakyti tik tas įmones, kurios turi galiojančią vežėjų ir / ar ekspeditorių 
atsakomybės draudimo apsaugą 

 

• Pagal galimybes informuoti draudiką apie rizikos padidėjimą 
 

• Vežimo užsakymuose nurodyti tikslias krovinio paėmimo, gabenimo ir atidavimo aplinkybes ir vietas. Kontroliuoti, ar vežėjų 
atstovai tinkamai vykdo pareigas 

 

• Laikytis draudėjo veiklą reglamentuojančių teisės normų, taikyti žinybines arba sutartas saugumo priemones 
 

• Suteikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti tokio paties objekto draudimo sutartis 
 

• Atsitikus draudžiamajam įvykiui arba tretiesiems asmenims pareiškus pretenzijas, ne vėliau nei per 3 kalendorines dienas 
pranešti draudikui raštu; jeigu tretieji asmenys dėl žalos kreipiasi į teismą, nedelsiant informuoti draudiką papildomai; imtis 
draudėjui prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti laikantis draudiko nurodymų; padėti draudikui 
išsiaiškinti draudiminio įvykio aplinkybes bei pateikti išsamią informaciją ir dokumentus, susijusius su draudiminiu įvykiu; be 
aiškaus ir išankstinio draudiko sutikimo netenkinti ir nepripažinti jokių pretenzijų 

 

• Teikti draudikui visą informaciją ir leisti jam susipažinti su apskaitos knygomis bei dokumentais, jeigu jie susiję su 
apdraustais kroviniais arba draudžiamuoju įvykiu 

 

 

Kada ir kaip moku? 
 
Draudimo įmoka, jos terminai ir sąlygos nurodomi draudimo liudijime.  
Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai ji pervedama į draudiko sąskaitą arba sumokama į draudiko kasą, jei 
draudimo liudijime nenurodyta kitaip 
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Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
 

• Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui. 

 

• Draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu. Draudimo sutartis įsigalioja 
nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos. 
  

• Draudimo sutartis pasibaigia nesumokėjus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytais 
terminais. 
 

• Draudimo sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais. 
 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 
 
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą – draudėjo iniciatyva ar abipusiu draudiko ir draudėjo 
susitarimu arba išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui. Nutraukiant draudėjo iniciatyva, turi būti raštu prieš 30 
kalendorinių dienų apie tai pranešama draudikui 

 
 

 


