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PRIEDAS Nr. __________

PRIE DRAUDIMO LIUDIJIMO SERIJA LD Nr. 121910129, TIA Nr. 748374663

2021-11-23

Draudėjas

UAB Ukmergės autobusų parkas

 
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

Draudikas
AB „Lietuvos draudimas“ Rytų regionas verslo klientams
J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Verslo draudimo ekspertas/ė Sandra Švelnienė
Tel. 1828, mob. tel. (8 ~ 614) 02 449,  sandra.svelniene@ld.lt

Draudėjo ir Draudiko susitarimu šiai sutarčiai taikomos žemiau nurodytos papildomos sąlygos.
1. Veiklos civilinei atsakomybei draudimo apsauga suteikiama tik:
1.1.  Turto valdytojo atsakomybės draudimui (I dalis)  tik dėl Draudėjui priklausančių, potencialiai pavojingų įrenginių
(Oro rinktuvas, i.d. SI-02-01276 ir Požeminė šviesių naftos produktų talpykla RK 40 DK) eksploatavimo ir priežiūros
adresu Deltuvos g.33, Ukmergė.

2. Šia draudimo sutartimi neapdraudžiama jokia kita vykdoma veikla.

Draudėjas patvirtina, kad per paskutinius 5 metus neturėjo incidentų ir/ar pretenzijų, kurios pagal šios draudimo
sutarties sąlygas būtų laikomi draudžiamaisiais įvykiais. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra laikomas esmine
sutarties sąlyga, kuriai esant Draudikas sudaro šią draudimo sutartį.

Simonas Lisauskas
Departamento direktorius/ė
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Verslo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 054
VERSLO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

DRAUDIKAS: AB „Lietuvos draudimas“ Rytų regionas verslo klientams, kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 
Vilniaus m., tel.  

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupė

DRAUDĖJAS: UAB Ukmergės autobusų parkas, draudėjo kodas 3191702, įmonės kodas 182770817 PVM mokėtojo kodas 
LT827708113 Deltuvos g. 33, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., 20126 Ukmergės r. sav., tel. (8 ~ 340) 51
132, (8 ~ 687) 72 551,(8 ~ 340) 51 132

Verslo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 054 (2020-10-27 redakcija, galioja nuo 2020-11-10)
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS:

DRAUDIMO LAIKOTARPIS: nuo 2021-11-25 d. 00:00 val.  iki  2022-11-24 d.  24:00 val. 

PRADŽIOS DATA: 2021 m.  lapkričio mėn. 25 d.

DRAUDIMO OBJEKTAI / 
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

DRAUDIMO SUMOS LIMITAI
Kiekvienam įvykiui, 

Eur
Visam sutarties galiojimo 

laikotarpiui, Eur

Besąlyginė
   išskaita
(franšizė), Eur

Veiklos civilinė atsakomybė
Produkto civilinė atsakomybė
Civilinė atsakomybė už žalą padarytą aplinkos užteršimu

Civilinė atsakomybė už žalą padarytą patikėtam turtui

Civilinė atsakomybė už žalą padarytą atliekant statybos 
darbus

100.000
Nepasirinkta
Nepasirinkta

Nepasirinkta

Nepasirinkta

1.000,00
Nepasirinkta
Nepasirinkta

Nepasirinkta

Nepasirinkta

100.000
Nepasirinkta
Nepasirinkta

Nepasirinkta

Nepasirinkta

BENDRA DRAUDIMO SUMA (draudimo išmokų suma už visus draudiminius
įvykius sutarties galiojimo laikotarpiu) - ne daugiau 100.000 Eur

DRAUDIMO ĮMOKA 240,00 Eur

DRAUDIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO TERMINAI

 240,00 iki 2021-12-03
DataSuma(Eur)DataSuma(Eur)DataSuma(Eur)

TIA numeris 748374663 

DRAUDIMO TERITORIJA: Lietuva

Draudimo liudijimo išdavimo data 2021-11-23 13:33

Simonas Lisauskas
Departamento direktorius/ė

Draudikas

AB „Lietuvos draudimas“ Rytų regionas verslo klientams
J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Verslo draudimo ekspertas/ė Sandra Švelnienė
Tel. 1828
Mob. tel. (8 ~ 614) 02 449  
sandra.svelniene@ld.lt

Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:
• pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
• esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
• visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
• esu informuotas, kad draudikas ar jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų 
reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dėl mano duomenų į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos
institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą 
sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį įvykusius įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

(A.V. ir parašas)
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