
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)  
 

Serija: BCA Numeris: 00021192       
Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita 

 
Draudikas  
 

If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. 
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), 
veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, T. Narbuto g. 5, 08105 
Vilnius, Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių 
asmenų registre).  
 

Draudėjas 
 

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, Veiverių g. 
176A-2, Kaunas, tel. (8 37) 208237, mob. tel. +370 69845876, juridinio 
asmens kodas 291907760, PVM kodas LT100004496217 
 

Apdraustieji: 
 

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos nariai  
 

Draudimo objektas  
 
 
Sutartis galioja 
 
Draudimo galiojimo  
teritorija 
 

Apdrausųjų (asociacijos narių) civilinė atsakomybė dėl žalos tretiesiems priklausantiems 
gyvūnams, padarytos vykdant veterinarijos gydytojo veiklą  
 
Nuo 2020-05-01 iki 2021-04-30 (imtinai)   
 
Lietuva 

Draudimo suma kiekvienam 
Apdraustajam (vienam 
draudžiamajam  vykiui) 
 
Draudimo suma kiekvienam 
Apdraustajam (visam draudimo 
sutarties laikotarpiui) 

Veiklos atsakomybei: 4 344,00 EUR 
Produkto/paslaugos atsakomybei: 4 344,00 EUR 
Atsakomybei dėl žalos turtui, esančiam pas Draudėją: 4 344,00 EUR 
 
Veiklos atsakomybei: 13 033,00 EUR 
Produkto/paslaugos atsakomybei: 13 033,00 EUR 
Atsakomybei dėl žalos turtui, esančiam pas Draudėją: 13 033,00 EUR 
  

Išskaita (kiekvienam 
Apdraustajam) 
 

145 EUR 

Draudimo rūšis 
 
Draudimo grupė 
 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 
 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 
 

Draudimo sutarties dalys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draudimo įmoka 
 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 010 
Šis draudimo liudijimas  
Veiklos civilinės atsakomybės draudimas 
Papildoma draudimo apsauga dėl žalos aplinkai 
Papildoma draudimo apsauga dėl žalos patikėtam kilnojamajam turtui (prie veiklos) 
Produkto civilinės atsakomybės draudimas 
Papildoma draudimo apsauga dėl produkto sumaišymo  
 
Papildoma sąlyga: Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir 
vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl 
vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos jokios, dėl kurių gali būti pareikšti 
tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo aititikimas 
tikrovei yra esminė sąlygą, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. 
Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo 
sutarties sąlygų pažeidimu, uriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, 
įskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.  
 
 
3 384,00 EUR  
Mokama dalimis: po 846,00 Eur iki 2020.05.11, 2020.08.01, 2020.11.01, 2021.02.01. 

 
Mokėti 
 

 
AB SEB bankas, banko kodas 70440, a/s LT477044060001401775 
Luminor Bank AB Lietuvos skyrius, a/s. LT312140030001315282  
 
 
 
 

 



 
 
 
Papildomos sąlygos ir informacija 
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Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Perlo draudimo brokeris, UADBB 
 

1. Draudimo objektu laikoma Apdraustojo, kaip smulkiųjų gyvūnų 
veterinarijos gydytojo (asociacijos nario), civilinė atsakomybė 
dėl trečiojo asmens gyvūno, kurį gydė Apdraustasis, sužalojimo, 
ligos, nugaišino ir dėl to kylančių nuostolių, kai yra nustatoma 
Apdraustojo kaltė, atsižvelgiant į Bendrosios civilinės 
atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 010 (2018/10/01) bendrąsias 
sąlygas, veiklos bei produkto civilinės atsakomybės draudimo 
sąlygas.  

2. Nuostoliai yra piniginė žalos išraiška. Žala – trečiojo asmens 
gyvūno sužalojimas, liga, nugaišimas ir dėl to tiesiogiai patirtos 
protingos ir pagrįstos išlaidos. 

3. Šia draudimo sutartimi taip pat draudžiami grynieji finansiniai 
nuostoliai, kuriuos patiria tretieji asmenys ir kai jie kyla dėl 
Apdraustojo netinkamai sutvarkytų dokumentų, susijusių gyvūnų 
gabenimu už Lietuvos Respublikos ribų. Draudimo sumos 
limitas, taikomas bendrai visų Apdraustųjų (visų Priede Nr. 1 
prie šio draudimo liudjimo nurodomų veterinarų) kartu atžvilgiu 
vienam įvykiui sudaro 1 000 Eur ir visam draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpiui 10 000 Eur. 
Šiame punkte nurodytai sąlygai taikoma išskaita sudaro 100 Eur. 
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija dėl šiame punkte aptartos 
sąlygos – Europos Sąjunga. 

4. Draudikas ir Draudėjas aiškiai ir vienareikšmiškai susitaria, kad 
draudimo objektu nelaikoma Apdraustųju civilinė atsakomybė 
dėl trečiojo asmens: 

4.1. Neturtinės žalos; 
4.2. Negautų pajamų; 

5. Nugaišusio gyvūno vertė nustatoma pagal gyvūno normatyvinę 
vertę, numatytą galiojančioje Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro įsakyme dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos 
normatyvinės vertės. 

6. Tuo atveju, jeigu gyvūno vertės negalima nustatyti pagal 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą dėl 
Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės vertės, 
gyvūno vertė nustatoma imant į nugaišusi gyvūną panašiausio 
pagal kilmę, pasiekimus parodose, konkursuose, varžybose 
(jeigu tokie buvo), jauniklio kainą. Tokiu atveju taip pat 
atlyginamos trečiojo asmens turėtos išlaidos, patirtos nugaišusį 
gyvūną ruošiant parodoms, konkursams, varžybos, draudimo 
sumą ribojant 869,00 EUR (aštuonių šimtų šešiasdešimt 
devynių eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui.  

7. Apdraustųjų veterinarijos gydytojų (asociacijos narių) sąrašas 
nurodomas Priede Nr. 1.  

8. Visiems naujai priimtiems nariams draudimo apsauga pradeda 
galioti nuo tapimo Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos 
gydytojų asociacijos nariu dienos. 

9. Visiems Apdraustiems, kurių narystė Lietuvos smulkių gyvūnų 
veterinarijos gydytojų asociacijoje panaikinama, draudimo 
apsauga negalioja.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatumo politika 
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10. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, ne 

vėliau kaip 20 dienų iki draudimo laikotarpio pasibaigimo, 
nutraukimo dienos Draudėjas pateikia Draudikui patikslintus 
duomenis apie Draudėjo narių (Apdraustųjų) skaičių ir sumoka 
papildomą įmoką per Draudiko pranešime (sąskaitoje) nustatytą 
terminą, atsižvelgiant į šias nuostatas: 
10.1. įmoka vienam Apdraustajam yra 12 EUR; 
10.2. jeigu bendra įmoka už visus Apdraustuosius neviršija 
šios draudimo sutarties minimalios įmokos (3 384 EUR) – 
papildoma draudimo įmoka nėra mokama; 
10.3. jeigu bendra įmoka už visus Apdraustuosius viršija šios 
draudimo sutarties minimalią įmoką (3 384 EUR) – mokama 
papildoma draudimo įmoka, viršijanti minimalią šios draudimo 
sutarties įmoką (3 636 EUR). 
10.4. Minimali draudimo įmoka (3 384 EUR) negrąžinama. 

10. Draudimo suma vienam Apdraustajam vienam draudžiamajam  
įvykiui pagal šią draudimo sutartį neviršys 4 344,00 EUR. 
11. Draudimo suma vienam Apdraustajam per visą sutarties 
laikotarpį  neviršys 13 033,00 EUR. 
12. Bendra draudimo suma pagal šią draudimo sutartį neviršys 289 
620,00 EUR. 

 
 If P&C Insurance filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, 
apdraustąjį, kaip tai numatyta Privatumo politikoje šiai tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką 
ir apskaičiuoti draudimo įmoką. 2.  Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir 
pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą. Sudarydamas draudimo 
sutartį draudėjas patvirtinta, kad susipažino su Privatumo politika 
(https://www.if.lt./privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.lt. 

 
Sutarties vykdymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas 
Centrinis biuras, T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius, tel. (8~5) 210 97 96, faksas (8~5) 210 89 
08, el. paštas: info@if.lt, tinklapio adresas: www.if.lt. Atsitikus įvykiui apie žalą praneškite 
telefonu 1620 (skambinant iš Lietuvos), +370 5 210 89 25 (skambinant iš užsienio) arba 
užpildę formą interneto svetainėje adresu www.if.lt.  
Draudėjo adresas korespondencijai: Draudėjo adresas korespondencijai: Lietuvos smulkių 
gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, Veiverių g. 176A-2, Kaunas, tel. (8 37) 208237, 
mob. tel. +370 69845876, el. paštas sala@lva.lt 
 
Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu. Jis pateikiamas ir Įmonių 
civilinės atsaomybės draudimo puslapyje mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei 
pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums 
draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums išsiųsime. 
 
Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti 
atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu 
atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į 
Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko 
kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, 
www.lb.lt 
 

 
Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal 
jį, patvirtinu, kad šiame  draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavau, 
su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku. 
Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo 
įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui 
draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir 
išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, 
atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR 
Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo 
tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, 
tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno 
pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, 
kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus 
ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė  
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patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis; LR Draudimo įstatymo 91 
str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl 
žalos atlyginimo neteismine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti 
informacijos, teiktinos tik pareikalavus.  

  
2020-04-28, Vilnius 

 
 
 

 
 

Draudikas  Draudėjas 
If P&C Insurance AS filialas        
 
 
 
Eglė Lovkytė 
Verslo klientų ir rizikos vertinimo ekspertė 
 

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų 
asociacija 
 
 
Linas Varnauskas 
Prezidentas 

  
 
 


