
Pagrindiniai pakeitimai naujame privalomojo transporto priemonių savininkų ir 
valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (toliau – privalomasis draudimas) 

įstatyme 
 
Didinamos draudimo sumos (11 straipsnis 1 punktas): 

- nuo 2007-06-11 dienos 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 1 000 eurų dėl neturtinės žalos) 
ir 100 000 eurų dėl žalos turtui; 

- nuo 2009 m. gruodžio 10 d. -2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui ( tarp jų 2 500 eurų dėl 
neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui; 

- nuo 2012 m. birželio 11 d. – 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės 
žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui. Be to, kas penkeri metai nurodyti draudimo sumų dydžiai bus 
indeksuojami atsižvelgiant į Europos vartotojų kainų indekso santykinį pokytį per atitinkamą laikotarpį. 
Priminimas: ankstesniame įstatyme buvo 500 eurų dėl neturtinės žalos; 
 
Draudimo sutarties įsigaliojimas (9 straipsnis 1 punktas): 
Draudimo sutartis įsigalioja nuo joje nurodytos datos (nesvarbu įmoka sumokėta ar ne). 
Priminimas: ankstesniame įstatyme buvo nuostata, kad draudimo sutartis įsigalioja sumokėjus 
draudimo įmoką. 
 
Draudimo sutarties nutraukimas (7 straipsnis 1 punktas): 
Nutraukus sutartį draudėjo iniciatyva iš grąžinamo likučio jau bus galima išskaityti sutarties sudarymo ir 
vykdymo administracines išlaidas. 
Priminimas: ankstesniame įstatyme nebuvo nurodyta, kad draudikas gali išsskaityti 
administravimo išlaidas.  
Info: šiuo metu Saikas atlieka pakeitimus dėl šio punkto (apie tai informuosime atskirai). 
 
Draudimo sutarties pasibaigimas (7 straipsnis 4 punktas): 
Jei transporto priemonė įregistruojama užsienio valstybėje draudiminė apsauga pagal įprastinę draudimo 
sutartį nustoja galioti. Draudėjas privalo draustis toje valstybėje, kurioje ši transporto priemonė naujai 
užregistruota. 
 
Transporto priemonės valstybinio ženklo pasikeitimas (8 straipsnis 4 punktas): 
Per 15 dienų po transporto priemonės valstybinio numerio pasikeitimo draudėjas privalo apie tai pranešti 
draudikui.  
Priminimas: ankstesniame įstatyme buvo pareiga pranešti tik apie apdraustos transporto 
priemonės savininko pasikeitimą.  
 
Pasienio draudimo sutarties sudarymas (6 straipsnis 8 punktas): 
Pagal naują redakciją išimtiniais atvejais pasienio draudimo sutartis gali būti sudaroma dėl į Lietuvą 
įvežamos įsigytos transporto priemonės, kurios įprastinė buvimo vieta yra kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje, jei ši transporto priemonė yra neapdrausta. Tokiu atveju pasienio draudimo sutartis gali 
būti sudaroma per 30 dienų nuo pirkėjo patvirtinimo, kad transporto priemonė pristatyta, jei 
besikreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo asmuo pateikia šios transporto priemonės įsigijimo kitoje 
Europos Sąjungos valstybėje narėje dokumentus.  
 
Pažymos apie draudiminius įvykius išdavimas (9 straipsnis 10 punktas): 
Asmuo, ketinantis sudaryti naują draudimo sutartį su kitu draudiku, turi teisę prašyti senąjį draudiką raštu 
pateikti informaciją apie su juo susijusius draudžiamuosius įvykius ir žalos atlyginimo atvejus ar jų 
nebuvimą pagal ankstesnes draudimo sutartis už mažiausiai paskutinius 5 metus. Draudikas privalo 
nemokamai išduoti draudėjui šią pažymą per 15 dienų nuo draudėjo prašymo pateikimo dienos. 
 
Policijos neatvykimas į įvykio vietą: 
Nuo 2008 m. sausio 1 d. policijos pareigūnai į eismo įvykio vietą turi būti kviečiami tik šiais atvejais: kai 
eismo įvykio metu nukentėjo (buvo sužaloti ar žuvo) žmonės, jeigu nukentėjo trečiųjų asmenų turtas, 
jeigu eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių. Įstatyme nurodyta, kad tais atvejais, kai 
eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir susitaria, kad į eismo įvykio vietą nereikia 
kviesti policijos, jie privalo eismo įvykio vietoje užpildyti eismo įvykio deklaracijos formą (joje nubraižyti 
eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir pasirašyti) (bus speciali forma). Jeigu įvykio 
metu neturi nustatytos formos deklaracijos – tiesiog viskas surašoma ant paprasto popieriaus lapo. 
Info: Motorinis Biuras ruošia eismo įvykio deklaracijos formą. Šią formą nuo 2008-01-01 bus 
privaloma įteikti draudėjui ar jo atstovui sudarant draudimo sutartį (apie šias formas 
pranešime atskiru pranešimu). 
 


