
1. Bendrosios sąvokos
1.1. draudėjas – advokatas arba advokatų profesinė bendrija, kuris 
(kuri) kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam 
draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudi-
mo sutartį su draudiku. Sąvoka “draudėjas” apima asmenis, atliekan-
čius darbą darbo sutarties pagrindu, jei jie veikia draudėjo nurodymu ir 
jo kontroliuojami. 
1.2. draudikas – ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą.
1.3. Apdraustas asmuo – advokatas, kurio profesinė civilinė atsako-
mybė yra apdraudžiama.
1.4. kartu apdraustas asmuo (apdraustasis) - advokato padėjėjas, 
nurodytas draudimo liudijime.
1.5. draudimo taisyklės – draudiko parengtos standartinės draudi-
mo sutarties sąlygos, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis. 
1.6. draudimo sutartis – sutartis, kuria draudikas įsipareigoja už su-
tartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti draudimo išmoką draudė-
jui arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, ar drau-
dimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka, jei įvyksta draudimo sutartyje nustatytas 
draudiminis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisyklės, 
rašytinis prašymas sudaryti draudimo sutartį (jei jis buvo pateiktas), 
draudimo liudijimas, draudimo sutarties sąlygos, priedai prie draudimo 
sutarties.
1.7. draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavo-
jus.
1.8. Apdrausta rizika – draudėjo ir/ar apdraustojo civilinė atsakomy-
bė dėl draudimo liudijime ir/ar draudimo sutarties sąlygose nurodytos 
advokato profesinės veiklos vykdymo. Įvykiai, kurie nėra tiesiogiai su-
siję su apdraustąja rizika, nelaikomi draudiminiais. Advokato profesi-
nėmis pareigomis laikomos tos jo pareigos, kurios numatytos Lietuvos 
Respublikos Advokatūros įstatyme, taip pat pareigos, atsiradusios tei-

sinės pagalbos teikimo sutarties pagrindu. Pagal šias taisykles nėra ap-
draudžiama civilinė atsakomybė dėl bet kokios kitos profesinės veiklos 
vykdymo (pavyzdžiui, notaro, projektuotojo, gydytojo, programuotojo, 
buhalterio, turto vertintojo, statybos techninio prižiūrėtojo ir panašios 
veiklos) ir draudėjo civilinė atsakomybė kaip įmonės valdybos, stebėto-
jų tarybos nario, administracijos vadovo ar jo pavaduotojo, vyriausiojo 
finansininko, valstybinės valdžios ir valdymo, savivaldos, teismo, teisė-
saugos, valstybės kontrolės ir priežiūros bei joms prilygintų institucijų 
darbuotojo veiklos.
1.9. Advokato profesinė veikla – advokato teikiamos teisinės paslau-
gos, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Advokato profesi-
nės etikos kodeksą laikomos advokato profesine veikla. Advokato pro-
fesine veikla nelaikoma mokesčių apskaičiavimo veikla, rekomendacija 
su teisinės pagalbos teikimu nesusijusiais finansiniais, nekilnojamojo 
turto ar kitais ne teisiniais klausimais bei bet kokia kita veikla, kuri pa-
gal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Advokato profesinės etikos ko-
deksą nelaikoma advokato profesine veikla.
1.10. draudiminis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, 
kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
1.11. nedraudiminis įvykis – draudimo sutartyje ir/ar įstatymuose nu-
rodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas nemoka draudimo išmo-
kos.
1.12. numatomas draudimo laikotarpis – laikotarpis, nurodytas drau-
dimo liudijime. Jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, numatomas 
draudimo laikotarpis yra 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Tuo atveju, 
kai draudėjas tinkamai įvykdo pareigą sumokėti visą arba pirmą drau-
dimo įmoką, numatomas draudimo laikotarpis sutampa su draudimo 
apsaugos laikotarpiu.
1.13. retroaktyvi data – draudimo liudijime nurodyta data, buvusi 
prieš numatomo draudimo laikotarpio pradžios datą. Jei draudimo su-
tarties šalys susitarė dėl retroaktyvios datos nustatymo, tai reiškia, kad 
draudiminiu įvykiu yra laikomi taip pat ir numatomu draudimo laiko-
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tarpiu draudėjo gauti reikalavimai atlyginti finansinę žalą (nuostolius), 
atsiradusią numatomu draudimo laikotarpiu dėl draudėjo veikos (pro-
fesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo), atliktos draudimo 
sutartyje nustatytu laikotarpiu nuo retroaktyvios datos iki numatomo 
draudimo laikotarpio pradžios datos (retroaktyviu draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpiu) su sąlyga, kad draudėjas apie tokią savo veiką ne-
žinojo ir negalėjo žinoti, sudarydamas draudimo sutartį. Jei draudimo 
sutarties šalys nesusitarė kitaip, retroaktyvi data yra draudimo liudiji-
me nurodyto numatomo draudimo laikotarpio pirma diena. Draudimo 
sutartį tęsiant nenutrūkstamai (t.y. nenutrūkus numatomam draudi-
mo laikotarpiui, o skiriantis tik draudimo liudijimų numeriams) ir per tą 
laikotarpį iš esmės nepasikeitus draudimo sąlygoms, retroaktyvi data 
yra pirmą kartą su Draudiku sudarytos draudimo sutarties numatomo 
draudimo laikotarpio pirma diena; ir draudimo apsauga galioja drau-
dėjo profesinei civilinei atsakomybei dėl profesinės veiklos, vykdytos 
vienu numatomu draudimo laikotarpiu, kai reikalavimą dėl žalos atly-
ginimo nukentėjęs asmuo pareiškė kitu numatomu draudimo laikotar-
piu. Išplėstinis pranešimo terminas neįskaičiuojamas į nenutrūkstamą 
draudimo laikotarpį. 
1.14. draudimo sutarties sąlygų pasikeitimas iš esmės - draudimo 
taisyklių, draudimo sumos, besąlyginės išskaitos, draudimo teritorijos 
pasikeitimas, naujos (-ų) apdraustos (-ų) rizikos (-ų) atsiradimas.
1.15. išplėstinis pranešimo terminas – draudimo liudijime nurodytas 
terminas po numatomo draudimo laikotarpio pabaigos. Jei draudimo 
sutarties šalys susitarė dėl išplėstinio pranešimo termino nustatymo, 
tai reiškia, kad draudiminiu įvykiu taip pat laikomi ir reikalavimai at-
lyginti žalą, pareikšti draudimo sutartyje nustatytu laikotarpiu po nu-
matomo draudimo laikotarpio pabaigos datos iki išplėstinio pranešimo 
termino pabaigos.
1.16. draudimo liudijimas – draudiko išduodamas dokumentas, pa-
tvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
1.17. draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma 
arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustaty-
ta tvarka, kurios neviršydamas draudikas atlygina draudiminio įvykio 
metu patirtus nuostolius. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką dėl 
nuostolių, lygių draudimo sumos daliai, draudiko prievolė lieka galioti 
iki draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos likusiai draudimo sumos 
daliai. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką (išmokas) dėl nuostolių, 
lygių draudimo sumai, draudiko prievolės pagal tokią draudimo sutartį 
pasibaigia. Draudimo liudijime nurodyta draudimo suma yra maksi-
mali draudiko mokėtinų draudimo išmokų suma, nepriklausomai nuo 
apdraustųjų asmenų skaičiaus, pateiktų reikalavimų skaičiaus ir/ar rei-
kalavimų teikėjų skaičiaus.
1.18. Besąlyginė išskaita - tai suma, kurią kiekvieno draudiminio įvy-
kio atveju apmoka pats draudėjas ir draudiko atsakomybė kiekvieno 
draudiminio įvykio atveju lygi nuostolio dydžiui, atėmus besąlyginę išs-
kaitą. Besąlyginė išskaita gali būti išreikšta absoliučiu skaičiumi ir/arba 
procentais nuo nuostolio dydžio.
1.19. Žala – trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadi-
nimas, arba trečiojo asmens sužalojimas ar jo gyvybės atėmimas ir dėl 
to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) bei negautos pajamos, ku-
rias trečiasis asmuo būtų gavęs, jei nebūtų padaryta žala.
1.20. Nuostoliai – žalos piniginė išraiška. Sąvoka „nuostoliai“ neapima 
palūkanų.
1.21. Finansinė žala (nuostoliai) – žala (nuostoliai), nesusiję su mate-
rialaus turto sugadinimu ir/ar sunaikinimu bei žala žmogaus sveikatai 
ir/ar ar dėl gyvybės atėmimo ir (ar) nekyla kaip materialaus turto suga-
dinimo ir/ar sunaikinimo ir/ar žalos žmogaus sveikatai ar dėl gyvybės 
atėmimo pasekmė. Sąvoka „finansinė žala (nuostoliai)“ neapima palū-
kanų, neturtinės žalos, žalos dalykinei reputacijai.
1.22. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo sutartiniais santy-
kiais su draudėju ir draudiku pagal sudarytą draudimo sutartį. 
1.23. su draudėju susijęs asmuo - tai juridinis ar fizinis asmuo, kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojamas draudėjo 
arba kartu su draudėju yra kontroliuojami trečiosios šalies, o taip pat 
draudėjo giminaičiai ir šeimos nariai.
kontrolė – tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai įsigytas arba valdomas juridinio 
asmens akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) paketas, suteikiantis jo 

savininkams arba valdytojams teisę į daugiau kaip 20 procentų balsų 
juridinio asmens dalyvių susirinkime, o taip pat teisė skirti (išrinkti) ar 
atšaukti administracijos vadovą, daugiau negu pusė valdybos arba 
stebėtojų tarybos narių (juos atitinkančių valdymo organų), faktiškai 
kontroliuoti susijusio asmens priimamus sprendimus (dėl didesnės 
negu kitų asmenų akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) dalies valdymo, 
sudarytų sutarčių ar kitų aplinkybių).
1.24. dideliu neatsargumu laikomas elgesys, pasireiškiantis veiks-
mais (veikimu, neveikimu), kurių draudėjas, laikydamasis bent minima-
lių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs.
1.25. Jungtinės Amerikos valstijos - reiškia Jungtines Amerikos Vals-
tijas, kiekvieną jų valstiją ir kiekvieną Jungtinių Amerikos Valstijų politi-
nį-administracinį padalinį ar bet kurią jo valstiją.
1.26. draudimo teritorija – geografinė teritorija, dėl kurioje atsitikusių 
draudiminių įvykių galioja draudimo apsauga. Jei draudimo sutarties 
šalys nesutarė kitaip ir kita draudimo teritorija nėra nurodyta draudi-
mo liudijime, draudimo teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija.
1.27. Teroristinis aktas (terorizmas) - reiškia pavojaus daugelio žmo-
nių gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukė-
limą, panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą (pvz.: sprogdinant, 
padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines 
kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.), sie-
kiant politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, tame tarpe ir turint 
tikslą paveikti ar įbauginti vyriausybę ir/ar visuomenę ar jos dalį.
1.28. Kitos draudimo taisyklėse ir draudimo sutartyje naudojamos są-
vokos atitinka Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Res-
publikos Draudimo įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, ir 
bendrinėje lietuvių kalboje vartojamas sąvokas.

2. drAudėJo prAšymAs sudAryTi AdvokATo 
proFesinės civiLinės ATsAkomyBės 
drAudimo suTArTį 

2.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti advokato profesinės civilinės at-
sakomybės draudimo sutartį, pateikia draudikui laisvos formos prašy-
mą raštu arba užpildo draudiko pateiktą anketą. 
Prašyme draudėjas - advokatas nurodo savo vardą ir pavardę, gyvena-
mąją vietą ir gimimo metus, advokato darbo vietos adresą, profesinės 
veiklos trukmę, sritis ir pajamas, draudimo apsaugos galiojimo terito-
riją, draudimo sumas ir pageidaujamą apdrausti riziką bei informaciją 
apie draudėjui pareikštus reikalavimus atlyginti advokato profesine 
veikla padarytus nuostolius. Prašyme draudėjas - advokatų profesinė 
bendrija nurodo profesinės bendrijos buveinės pavadinimą, adresą ir 
kodą, telefono ir fakso numerius, draudimo apsaugos teritoriją, drau-
dimo sumas, pageidaujamą apdrausti riziką bei apdraustų asmenų 
(advokatų) vardus, pavardes, gyvenamąją vietą ir gimimo metus, pro-
fesinės veiklos trukmę, sritis ir pajamas. Draudėjas turi teisę pareika-
lauti ir kitos informacijos, būtinos draudimo rizikai įvertinti. 
2.2. Sudarius draudimo sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas 
sudėtine draudimo sutarties dalimi. Jeigu po draudimo sutarties suda-
rymo nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą 
informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo 
rizikai įvertinti, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo 
sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas 
nuslėpė, išnyko iki draudiminio įvykio ar neturėjo įtakos draudiminiam 
įvykiui.
2.3. Draudikas, sudarydamas advokato profesinės civilinės atsako-
mybės draudimo sutartis, naudoja teisės aktų nustatyta tvarka patvir-
tintą draudimo liudijimo formą. Draudikas, nusprendęs, jog išankstiniai 
duomenys nėra būtini, gali sudaryti advokato profesinės civilinės atsa-
komybės draudimo sutartis draudėjo žodinio prašymo pagrindu.
2.4. Draudikui pageidaujant, draudėjas prieš sutarties pasirašymą 
turi sudaryti draudikui sąlygas pačiam įvertinti draudimo riziką.  
Ši draudėjo pareiga - suteikti draudikui galimybę pačiam įvertinti drau-
dimo riziką - išlieka visą profesinės civilinės atsakomybės draudimo su-
tarties galiojimo laikotarpį.
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3. drAudiminiAi įvykiAi
3.1. Draudiminiu įvykiu šių taisyklių prasme laikomas advokato pro-
fesinių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas numatomu 
draudimo laikotarpiu (arba ir retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu, jei jis nustatytas draudimo liudijime), dėl kurių tretiesiems 
asmenims atsirado finansinės žalos (nuostolių), kuriuos draudėjas pri-
valo atlyginti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka, 
ir dėl kurių atlyginimo nukentėjęs asmuo numatomu draudimo laiko-
tarpiu (arba išplėstiniu pranešimo terminu, jei jis nustatytas draudimo 
liudijime) pareiškė jam reikalavimą. 
3.2. Draudiminiu įvykiu taip pat yra draudėjo padėjėjo ir kitų draudėjo 
darbuotojų (išskyrus techninį personalą, tiesiogiai nesusijusį su advo-
kato profesinės veiklos vykdymu) veiksmai, draudimo apsaugos laiko-
tarpiu atlikti vykdant draudėjo nurodymus ir jam kontroliuojant, dėl 
kurių tretiesiems asmenims atsirado finansinės žalos (nuostolių), dėl 
kurių atlyginimo nukentėjęs asmuo numatomu draudimo laikotarpiu 
(arba išplėstiniu pranešimo terminu, jei jis nustatytas draudimo liudiji-
me) pareiškė draudėjui reikalavimą.
3.3. Esant keletui reikalavimų dėl tos pačios priežasties laikoma, kad 
visi reikalavimai atlyginti finansinę žalą (nuostolius) buvo pareikšti tuo 
momentu, kai draudėjui buvo pareikštas pirmas raštiškas reikalavimas.
3.4. Kai draudėjas civilinės atsakomybės draudimo sutarties galioji-
mo laikotarpiu plečia savo veiklą ar imasi naujos veiklos, dėl šių pa-
kitusių veiksnių atsiradę įvykiai bus laikomi draudiminiais tik tuomet, 
jeigu bus įvykdyti šių taisyklių 10.2 punkto reikalavimai (žr. 10 skyrių 
„Draudimo rizikos pokyčiai ir jų pasekmės“).
3.5. Draudiminis įvykis gali būti įrodomas vienu iš šių dokumentų:

3.5.1. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje pagal nuken-
tėjusio asmens ieškinį draudėjui;
3.5.2. Įsiteisėjusia teismo nutartimi, patvirtinančia taikos sutartį ci-
vilinėje byloje pagal nukentėjusio asmens ieškinį draudėjui;
3.5.3. Trišaliu nukentėjusio asmens, draudėjo ir draudiko susitari-
mu;
3.5.4. Pagrįsta nukentėjusio asmens pretenzija, kuriai pripažinti ar 
patenkinti draudikas davė draudėjui raštišką sutikimą.

4. nedrAudiminiAi įvykiAi
4.1. Jeigu sutarties šalių susitarimu draudimo liudijime nenustatyta 
kitaip, draudiminiais įvykiais nelaikomi šie atvejai, kai:

4.1.1. Draudėjo civilinė atsakomybė kilo dėl:
a) draudėjo profesinės veiklos, susijusios su konsultavimu dėl ne 

Lietuvos Respublikoje galiojančios teisės ir darbu su bet kokios 
kitos valstybės nei Lietuvos Respublika teise, 

b) draudėjo profesinės veiklos ne Lietuvos Respublikos teismuose ir/
ar kitose institucijose.

4.1.2. Draudėjo civilinė atsakomybė kilo dėl jam saugoti patikėtų 
rašytinių ir spausdintinių dokumentų praradimo. 

4.1.2.1. Jei atskiru draudiko ir draudėjo susitarimu yra apdrau-
džiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl finansinės žalos (nuos-
tolių), atsiradusių dėl jam patikėtų rašytinių ir spausdintinių do-
kumentų paradimo, tokiu atveju yra privalomai daromi atitinkami 
įrašai advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudiji-
me, o maksimali draudimo suma yra 10.000,- Lt. vieno tokio drau-
diminio įvykio atveju ir už visus draudiminius įvykius per draudi-
mo apsaugos laikotarpį bendrai. Ši draudimo suma yra sublimitas 
draudimo liudijime nurodytoje draudimo sumoje, todėl bendra 
draudimo išmokų suma už visus draudiminius įvykius per draudi-
mo apsaugos laikotarpį negali viršyti draudimo sumos, nurodytos 
draudimo liudijime.

4.1.3. Draudėjas vėluoja atlikti sutartyje ar įstatyme numatytus 
veiksmus.

4.2. Draudiminiais įvykiais nelaikomi atvejai ir draudimo išmoka ne-
mokama, kai draudėjo civilinė atsakomybė:

4.2.1. Atsirado dėl finansinės žalos (nuostolių) padarymo tyčine vei-
ka (veikimu, neveikimu); 

4.2.2. Atsirado ne dėl advokato profesinės veiklos vykdymo;
4.2.3. Atsirado dėl avansinio apmokėjimo sumų iššvaistymo, sutar-
tyje numatyto atlygio už profesines paslaugas viršijimo, dėl draudėjo 
nemokumo ar bankroto, kitų draudėjo finansinių įsipareigojimų ne-
vykdymo ar netinkamo vykdymo;
4.2.4. Atsirado dėl teisės aktų, draudžiančių žmonių diskriminaciją 
lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, užsiėmimo rūšies ir/ar pobūdžio, gyvenamo-
sios vietos ar kitų aplinkybių pagrindu, pažeidimo; 
4.2.5. Atsirado dėl įžeidimo, garbės ir orumo pažeminimo, dėl ne-
turtinės žalos padarymo;
4.2.6. Atsirado dėl informacijos ar duomenų, saugomų magneti-
niuose nešėjuose, kompiuterinėje atmintyje ar bet kokiose kitose 
laikmenose (išskyrus rašytinius ir spausdintinius dokumentus), bei 
dėl turto, draudėjo valdomo pagal panaudos, pasaugos, nuomos, 
bet kokią kitą sutartį ar susitarimą, pametimo, sunaikinimo, bet ko-
kio kitokio visiško ar dalinio praradimo ar kitokio netekimo;
4.2.7. Atsirado dėl draudėjo didelio neatsargumo;
4.2.8. Atsirado dėl žalos žmogaus sveikatai ir/ar dėl gyvybės atėmi-
mo, žalos turtui bei su tuo susijusių nuostolių;
4.2.9. Atsirado dėl finansinės žalos (nuostolių), dėl kurių atlyginimo 
reikalavimą pareiškia pagal tą pačią draudimo sutartį apdrausti as-
menys arba kurį draudėjui pareiškia su draudėju susijęs asmuo (susi-
ję asmenys);
4.2.10. Atsirado dėl finansinės žalos (nuostolių), kurie kilo dėl veiklos, 
kuriai nebuvo gautas (arba buvo prarastas) reikalingas valstybės ar 
kitų institucijų leidimas, įskaitant atvejus, kai draudėjo veika (veiki-
mas, neveikimas) buvo atliktas po sprendimo pripažinti advokatą 
atšaukimo ar panaikinimo dienos arba po to, kai jam Lietuvos advo-
katūros sprendimu buvo laikinai uždrausta verstis advokato praktika 
ar jis buvo išbrauktas iš Praktikuojančių advokatų sąrašo ar jam buvo 
uždrausta vykdyti tam tikrą veiklą (dirbti tam tikrą darbą);
4.2.11. Atsirado dėl finansinės žalos (nuostolių), dėl kurių atlyginimo 
jam reikalavimą pareiškia asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos 
Advokatūros įstatymą draudėjas negalėjo teikti teisinės pagalbos;
4.2.12. Atsirado dėl bet kokios žalos ir/ar finansinės žalos (nuostolių), 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su oro, vandens ar žemės užterši-
mu;
4.2.13. Atsirado dėl bet kokios žalos, finansinės žalos (nuostolių) ir 
išlaidų, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygotos arba susijusios 
su sekančiais įvykiais, neatsižvelgiant į tai, kad žalos, nuostolių, iš-
laidų atsiradimui ar jų dydžiui galėjo turėti įtakos kitos priežastys ir 
aplinkybės:
a) karas, invazija, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai, karinio 

pobūdžio veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas 
karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, sukilimas, vi-
daus neramumai, pasiekę sukilimo, karinės arba neteisėtos jė-
gos panaudojimo mastą, o taip pat streikas, lokautas, valdžios ar 
valdžios institucijų nurodymai ir/ar veiksmai;

b) bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai (terorizmas).
Pagal šią išlygą neatlyginama taip pat žala, nuostoliai arba išlaidos, 
tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltos arba susijusios su reagavimu, kelio 
užkirtimu ar nuslopinimu a) ir b) papunkčiuose nurodytų veiksmų ir 
įvykių ar bet kokiu kitu būdu susiję su šio punkto a) ir b) papunkčiuose 
nurodytais veiksmais ir/arba įvykiais;
4.2.14. Atsirado dėl asmens duomenų ir/ar informacijos apie asmens 
privatų gyvenimą ar veiklą, įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą ne-
teisėto paskelbimo ir/ar panaudojimo savanaudiškais tikslais;
4.2.15. Atsirado dėl to, kad draudėjas neužtikrino sutartyje ir/ar įsta-
tyme numatytos draudimo apsaugos;
4.2.16. Atsirado dėl draudėjo pedagoginės, mokslinės, kūrybinės 
veiklos ar veiklos advokatų savivaldos institucijose;
4.2.17. Atsirado dėl autorių, išradėjų, pramoninio dizaino, firmos 
vardų, prekių ir paslaugų ženklų savininkų teisių bei kitų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo, o taip pat dėl nesąžiningos konkuren-
cijos ir/ar veiksmų, ribojančių konkurenciją;
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4.2.18. Susijusi su paslaugų kokybės garantavimu (įskaitant dėl ne-
mokamo paslaugos taisymo arba pakeitimo tinkamos kokybės pas-
lauga, už paslaugą sumokėtų pinigų gražinimo atvejus);
4.2.19. Susijusi su sutartyse ir/ar teisės aktuose numatytomis (nusta-
tytomis) baudomis, nuobaudomis (civilinėmis, baudžiamosiomis ar 
sutartinėmis), baudžiamaisiais nuostoliais (angl. exemplary ir/ar pu-
nitive ir/ar multiplied damages), netesybomis arba kitomis panašaus 
pobūdžio sankcijomis;
4.2.20. Kilo dėl civilinių teisinių santykių, kuriuose draudėjas nedaly-
vavo;
4.2.21. Susijusi su draudėjo, kitų asmenų prievolių įvykdymo užtikri-
nimo pagal sutartį ar pagal įstatymus;
4.2.22. Kilusią dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo (su-
tartinė atsakomybė). Jeigu pagal sutartį atsakomybės apimtis yra 
didesnė nei ta, kurią nustato įstatymas, nesant sutarties, draudimo 
apsauga galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už žalą kiltų pagal 
įstatymą.

5. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo oBJekTAs ir 
drAudimo ApsAuGos ApimTis

5.1. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas 
yra draudėjo civilinė atsakomybė už finansinę žalą (nuostolius), kuriuos 
jis sukėlė fiziniams ar juridiniams asmenims, vykdydamas advokato 
profesinę veiklą.
5.2. Draudimo apsaugos objektas yra ir draudėjui laikinai atstovau-
jančio (pavaduojančio) advokato profesinė civilinė atsakomybė dėl jo 
kaip atstovo veiklos, kurią jis vykdo draudėjo klientui sutikus, kol drau-
dėjas negali vykdyti profesinės veiklos. Draudėjui laikinai atstovaujan-
čio (pavaduojančio) advokato profesinė civilinė atsakomybė kartu ne-
apdraudžiama, jei jis apdraustas atskirai. 
5.3. Draudimo apsauga apima pagrįstų reikalavimų atlyginti finan-
sinę žalą (nuostolius) patenkinimą bei nepagrįstų reikalavimų atlyginti 
finansinę žalą (nuostolius) atmetimą.

6. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo GALioJimAs vieTos, 
LAiko ir Asmenų ATŽviLGiu. LAikinoJi 
drAudimo ApsAuGA

6.1. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimas galioja vi-
soje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudėjui ir draudikui susitarus, 
draudimo galiojimo teritorija gali būti išplėsta. Tokiu atveju turi būti 
daromi atitinkami įrašai advokato profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo liudijime.
6.2. Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su 
visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis 
įsigalioja tik po to, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, 
neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa ar pir-
ma draudimo įmoka privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, 
ar sutartyje yra numatytas vėlesnis visos ar pirmos draudimo įmokos 
sumokėjimo terminas:

6.2.1. Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma drau-
dimo įmoka privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo 
dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką 
(t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą drau-
dimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto 
numatomo draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos, o drau-
dimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvy-
kusiems draudiminiams įvykiams.
6.2.2. Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma 
draudimo įmoka privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutar-
ties sudarymo dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti 
draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka 
visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo 

draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra 
taikoma ir draudiminiams įvykiams, apie kuriuos draudimo sutarties 
šalys nežinojo sudarydamos draudimo sutartį, įvykusiems nuo su-
tartyje nurodytos numatomos draudimo laikotarpio pradžios dienos 
ir valandos iki sutarties įsigaliojimo momento.
6.2.3. Jei draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, pra-
leidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą, 
tai neatsižvelgiant į tai, ar draudimo įmoka privalėjo būti sumokėta 
sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje buvo numatytas vėlesnis jos 
sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja tik nuo 3 kalen-
dorinės dienos, einančios po draudimo įmokos sumokėjimo, 00 va-
landų, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties 
įsigaliojimo įvykusiems draudiminiams įvykiams.
6.2.4. Visais šių taisyklių 6.1 punkte numatytais atvejais draudimo 
apsauga pradedama taikyti ne anksčiau nei draudimo sutartyje nu-
rodyta numatomo draudimo laikotarpio pradžia.

6.3. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis 
sudaroma numatomam draudimo laikotarpiui, kuris nurodomas drau-
dimo liudijime. 
6.4. Atskirame draudiko rašte gali būti nurodoma, kad draudikas su-
teikia draudėjui laikinąją draudimo apsaugą, kol nėra baigtas rizikos 
įvertinimas arba nėra galutinai susitarta dėl draudimo įmokos dydžio. 
Laikinoji draudimo apsauga pasibaigia nuo to momento, kai draudikas 
nustato draudimo rizikos laipsnį, kai šalys susitaria dėl draudimo įmo-
kos dydžio arba nuo momento, nurodyto draudiko rašte. Laikinosios 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu taikomos visos šių taisyklių 
nuostatos, reglamentuojančios draudėjo ir draudiko statusą bei drau-
dimo apsaugos apimtį. Nesudarius draudimo sutarties, laikina draudi-
mo apsauga yra laikoma negaliojančia nuo pat pirmos jos suteikimo 
dienos ir draudikas nėra įpareigotas mokėti draudimo išmokų dėl drau-
diminių įvykių, atsitikusių laikinos draudimo apsaugos laikotarpiu.
6.5. Jeigu advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo liu-
dijime be draudėjo yra nurodomi ir kiti asmenys, kurių kaip advokato 
profesinė civilinė atsakomybė apdrausta pagal tą pačią advokato pro-
fesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį, tai visos nuostatos, ku-
riose yra minimas draudėjas, atitinkamai taikomos ir tiems asmenims.
6.6. Šiose taisyklėse ir draudimo liudijime numatytomis teisėmis 
naudojasi vien tiktai draudėjas. Draudėjas ir asmenys, kurių civilinė 
atsakomybė apdrausta pagal tą pačią advokato profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo sutartį, privalo vykdyti draudimo sutartimi nu-
statytas pareigas ir yra atsakingi už tinkamą pareigų vykdymą.

7. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo sumA ir išskAiTA

7.1. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo suma yra 
nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu. Ja yra apibrėžiama su-
tartimi draudžiamų turtinių draudėjo interesų maksimali vertė.
7.2. Jeigu advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudi-
jime nenurodomos kitos sumos, tai draudimo suma yra 100.000,- Lt.
7.3. Jeigu dėl tos pačios priežasties draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpiu įvyksta keletas įvykių, dėl kurių trečiajam asmeniui atsirado 
finansinės žalos (nuostolių) ir/ar draudėjui buvo pareikšti kelių asmenų 
ar keli vieno asmens civilinės atsakomybės reikalavimai, tai yra ver-
tinama kaip vienas draudiminis įvykis ir draudiko mokamų draudimo 
išmokų suma negali viršyti nustatytos draudimo sumos. 
7.4. Draudimo išmoka draudimo sumos ribose mokama tik vieną kar-
tą dėl reikalavimų atlyginti:

a) finansinę žalą (nuostolius), sukeltus keleto asmenų, kuriems 
draudimo apsauga galioja pagal tą pačią advokato profesinės 
civilinės atsakomybės draudimo sutartį;

b) keleto pažeidimų sukeltus vieningus nuostolius;
c) finansinę žalą (nuostolius), kuriuos sukėlė keletas įsipareigojimų 

pažeidimų, vykdant vieningą pavedimą, esant draudėjo ar jo 
įtraukto pagalbinio asmens kaltei.
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7.5. Draudėjo ir draudiko susitarimu advokato profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo liudijime gali būti nustatomas besąlyginės iš-
skaitos dydis. 

8. ikisuTArTinės drAudėJo ir drAudiko Teisės 
Bei pAreiGos

8.1. Draudikas turi teisę reikalauti iš asmens, ketinančio sudaryti 
draudimo sutartį, pateikti reikalingą informaciją apie pageidaujamą 
apdrausti riziką, draudimo galiojimo ribas, draudimo sumas, pageidau-
jamą draudimo apimtį ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos drau-
dimo rizikos įvertinimui.
8.3. Draudikas privalo suteikti draudėjui informaciją apie draudiko 
pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar drau-
diko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko bu-
veinėje), iš draudimo sutarties kylančių ir su ja susijusių ginčų sprendi-
mo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties 
sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus, draudimo sutar-
čiai taikomą teisę, draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, ne-
draudiminius įvykius ir kitus atvejus, kai draudikas turi teisę atsisakyti 
mokėti arba sumažinti draudimo išmoką, o taip pat sudaryti sąlygas 
viešai susipažinti su advokatų profesinės civilinės atsakomybės drau-
dimo taisyklėmis ir išduoti advokatų profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo taisyklių kopiją.

9. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo įmokos 
ApskAičiAvimo ir mokėJimo pAGrindAi; 
TerminAi ir pAsekmės dėL Jų nesiLAikymo; 
mokėJimAi

9.1. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo įmoka ap-
skaičiuojama pagal draudimo sumos dydį, draudėjo pajamas ir pagal 
tą pačią advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį 
apdraudžiamų advokatų ir jų padėjėjų skaičių.
9.2. Apskaičiuojant draudimo įmoką pagal 9.1 punktą, ji gali būti ko-
reguojama, atsižvelgiant į drausmingumo (nedrausmingumo) katego-
rijas.
9.3. Drausmingumo ar nedrausmingumo kategorija siejama su drau-
dimo sutartimi. Šių taisyklių prasme drausmingumu yra vadinamas 
draudiminių įvykių nebuvimas per draudimo metus.
9.4. Yra 5 drausmingumo kategorijos nuo D1 iki D5, 0 kategorija bei 5 
nedrausmingumo kategorijos nuo N1 iki N5. 
9.5. Draudėjui, pirmą kartą pagal šias taisykles sudarančiam advo-
kato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį, suteikiama 0 
kategorija.
9.6. Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudėjo ir draudiko 
pasirašytas draudimo liudijimas.
9.7. Draudimo įmoka mokama draudimo įmonei grynaisiais pinigais 
arba naudojantis banko ar pašto paslaugomis.
9.8. Draudimo įmokos mokėjimo tvarka:

9.8.1. Pasirašęs draudimo sutartį, draudėjas privalo sumokėti visą 
ar pirmą draudimo įmoką iki draudimo sutartyje numatytų įmokos 
mokėjimo terminų.
9.8.2. Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos mokėjimo būdą 
- mokėti metinę draudimo įmoką iš karto arba dalimis. Jei pasiren-
kamas draudimo įmokos mokėjimas dalimis, tai priklausomai nuo 
mokėjimo būdo draudimo įmokos dalims gali būti taikomas priedas:
a) mokant kas pusmetį 3 %,
b) mokant kas ketvirtį 5 %.

9.8.3. Jeigu yra sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai: 
a) visos kitos po pirmosios draudimo įmokos dalies įmokos dalys 

yra laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mo-
kėjimas atidedamas iki draudimo sutartyje numatyto mokėjimo 
termino; 

b) draudikas gali nedelsiant pareikalauti sumokėti atidėtas eina-
mojo numatomo draudimo laikotarpio draudimo įmokų dalis, 
jeigu draudėjas laiku nesumoka visos arba dalies atidėtos drau-
dimo įmokos dalies. Tokiu atveju draudikas įgyja teisę vienašališ-
kai išsiųsti draudėjui pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimo 
būdo pakeitimą, kuris tampa privalomu draudėjui.

9.8.4. Draudėjui nesumokėjus eilinės draudimo įmokos dalies drau-
dimo sutartyje numatytu terminu, draudikas išsiunčia draudėjui pra-
nešimą raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų nuo pranešimo gavimo 
draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo apsauga bus 
sustabdyta ir atnaujinta tik rytojaus dieną nuo 00 val. po tos die-
nos, kurią draudėjas sumokėjo draudimo įmoką. Ši taisyklių sąlyga 
netaikoma nesumokėjus visos ar pirmos draudimo įmokos, kadangi 
visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos 
ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu.
9.8.5. Jei draudiminis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo 
metu arba tuo metu, kai draudimo sutartis nebuvo įsigaliojusi, tai 
draudikas nemoka draudimo išmokos.
9.8.6. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos 
nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, tai draudikas turi teisę 
raštu pranešęs draudėjui vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. 
Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki 
draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas.
9.8.7. Nenutrūkstamai tęsiant advokato profesinės civilinės atsako-
mybės draudimo sutartį kitam numatomam draudimo laikotarpiui, 
draudimo įmoka privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki naujo nu-
matomo draudimo laikotarpio pirmo mėnesio pirmos dienos pagal 
draudiko surašytą oficialų dokumentą – įmokų sąskaitą arba kitą jį 
atitinkantį dokumentą. 

9.9. Visi mokėjimai pagal advokato profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį yra atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiu-
ta - litais. Mokėjimai kitokia valiuta yra įmanomi, jeigu tai neprieštarau-
ja Lietuvos Respublikos teisės norminiams aktams.

10. drAudimo rizikos pokyčiAi ir Jų pAsekmės
10.1. Draudimo rizikos padidėjimu vadinami tie atvejai, kai padidėja 
skaitmeninė išraiška kriterijų, galinčių būti draudimo įmokos apskaičia-
vimo pagrindu. Padidėjimu vadinami ir tie atvejai, kai draudėjo profesi-
nėje veikloje atsiranda nauja draudimo rizika.
10.2. Iš esmės pasikeitus draudimo sutartyje numatytoms aplinky-
bėms, dėl kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas 
privalo tuoj pat, kai tik sužinojo apie draudimo rizikos pasikeitimus, bet 
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sužinojimo dienos pranešti apie tai 
draudikui. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos pa-
didėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba 
padidinti draudimo įmoką. Jeigu draudėjas tokiu atveju nesutinka pa-
keisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, 
draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo 
ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Jeigu draudėjas nepra-
neša apie draudimo rizikos padidėjimą per nustatytus terminus, drau-
dikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, 
kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi 
teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, 
galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą. 
10.3. Draudimo įvykiams, atsiradusiems dėl padidėjusios draudimo ri-
zikos, galioja ta pati draudimo suma, kuri nurodyta draudimo liudijime 
arba šių taisyklių 7.2 punkte (jei draudimo liudijime nenurodyta draudi-
mo suma), jeigu advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo 
liudijime nenurodomos kitos sumos dėl padidėjusios draudimo rizikos.
10.4. Išnykus apdraustai rizikai, draudėjas atleidžiamas nuo pareigos 
mokėti draudimo įmokas už tą riziką nuo jos išnykimo dienos. Apie ap-
draustos rizikos išnykimą draudėjas privalo per vieną mėnesį informuo-
ti draudiką. Šiuo atveju draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį 
draudimo sutarties galiojimo laiką. 
10.5. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia 
draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali 
sumažėti draudimo rizika, draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo 
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turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti 
draudimo įmoką. Jeigu draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti drau-
dimo sutarties sąlygų arba sumažinti draudimo įmokos, draudėjas turi 
teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo 
iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 

11. Bendrosios drAudėJo ir drAudiko 
pAreiGos drAudimo suTArTies GALioJimo 
meTu

11.1. Draudėjas privalo:
a) laiku mokėti draudimo įmokas;
b) sudarydamas draudimo sutartį bei jos galiojimo metu suteikti 

draudikui informaciją apie apdraudžiamą profesinę veiklą, taip 
pat informaciją apie sudarytas ar ketinamas sudaryti kitas advo-
kato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis;

c) laikytis advokatų veiklą reguliuojančių teisės aktų, Advokatų pro-
fesinės etikos kodekso nuostatų.

11.2. Draudikas privalo:
a) išduoti draudėjui draudimo liudijimą bei Advokatų profesinės ci-

vilinės atsakomybės draudimo taisyklių kopiją;
b) atsitikus draudiminiam įvykiui, mokėti draudimo išmokas;
c) draudėjui raštu pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo dublika-

tą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius doku-
mentus;

d) neskelbti apie draudėją ar kitus asmenis informacijos, gautos 
vykdant draudimo sutartis, išskyrus Lietuvos Respublikos įstaty-
mų nustatytais atvejais;

e) sumažėjus draudimo rizikai, perskaičiuoti draudimo įmokos dydį.

12.  drAudėJo pAreiGos drAudiminio įvykio 
ATveJu

12.1. Apie kiekvieną finansinės žalos (nuostolių) padarymo atvejį bei 
kiekvieną reikalavimą atlyginti finansinę žalą (nuostolius) draudėjas 
nedelsiant žodžiu (per 24 val.), o papildomai išsamiai raštu per 7 (sep-
tynias) kalendorines dienas privalo raštu informuoti draudiką ir pateikti 
visą su draudiminiu įvykiu susijusią informaciją. Jeigu tretieji asmenys 
dėl draudėjo padarytos finansinės žalos (nuostolių) kreipiasi į teismą, 
apie tai draudėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti draudiką pa-
pildomai net ir tuo atveju, kai apie patį draudiminį įvykį jau yra praneš-
ta.
12.2. Įvykus draudiminiam įvykiui, draudėjas turi imtis jam prieinamų 
protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti, laikydamasis 
draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti. Būtinas išlaidas, 
draudėjo turėtas stengiantis išvengti žalos ar ją mažinant arba vykdant 
draudiko nurodymus, atlygina draudikas, neatsižvelgdamas į tai, kad 
atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Tokios išlaidos atly-
ginamos neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su žalos dydžiu viršija 
draudimo sumą. Draudėjas turi padėti draudikui išsiaiškinti draudi-
minio įvykio aplinkybes, taip pat privalo pateikti išsamius ir teisingus 
pranešimus apie žalą ir visus faktus, susijusius su draudiminiu įvykiu. 
Draudėjas turi pateikti draudikui visus dokumentus, kurie, draudiko 
nuomone, yra reikšmingi tiriant ir vertinant draudiminį įvykį.
12.3. Jeigu tretieji asmenys, reikalaudami atlyginti nuostolius, pareiš-
kia ieškinį teisme, tai:

a) draudėjas privalo perleisti draudikui bylos vedimą, suteikti įgalio-
jimus draudiko paskirtam advokatui, jei finansinės žalos (nuos-
tolių) atlyginimo reikalavimo suma neviršija draudimo sumos 
arba ją viršija ne daugiau kaip dvigubai. Draudėjas taip pat pri-
valo pateikti visus, draudiko ar jo paskirto advokato nuomone, 
reikalingus paaiškinimus.

b) draudėjas ir draudikas bendru sutarimu skiria advokatą ir kar-
tu dalyvauja bylos vedime, jei finansinės žalos (nuostolių) atly-
ginimo reikalavimo suma dvigubai ar daugiau viršija draudimo 

sumą. Draudėjas taip pat privalo pateikti visus, draudiko ar jo 
paskirto advokato nuomone, reikalingus paaiškinimus.

12.4. Be aiškaus, raštiško ir išankstinio draudiko sutikimo draudėjas 
neturi teisės visiškai ar iš dalies pripažinti arba patenkinti trečiųjų as-
menų reikalavimų atlyginti finansinę žalą (nuostolius) ir/arba susitarti 
dėl bet kurios kitos nei Lietuvos Respublikos teisės taikymo.
12.5. Tais atvejais, kai finansinės žalos (nuostolių) atlyginimo reikala-
vimo suma neviršija advokato profesinės civilinės atsakomybės draudi-
mo sumos dydžio ar viršija ją ne daugiau kaip dvigubai, draudėjas pri-
valo draudiko reikalavimu raštu įgalioti pastarąjį daryti draudėjo vardu 
visus, draudiko nuomone, tikslingus pareiškimus, susijusius su trečiųjų 
asmenų reikalavimų patenkinimu arba atmetimu. Jei finansinės žalos 
(nuostolių) atlyginimo reikalavimo suma viršija advokato profesinės ci-
vilinės atsakomybės draudimo sumą dvigubai ar daugiau, draudėjas ir 
draudikas bendru sutarimu daro pareiškimus, susijusius su reikalavimų 
patenkinimu arba atmetimu.

13. drAudėJo pAreiGų drAudiminio įvykio 
ATveJu nesiLAikymo pAsekmės

13.1. Jeigu draudėjas šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais 
nepraneša draudikui ar jo atstovui apie kiekvieną finansinės žalos 
(nuostolių) padarymo atvejį bei kiekvieną reikalavimą atlyginti finan-
sinę žalą (nuostolius), draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo 
išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo parei-
gos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus kai įrodoma, kad apie 
finansinės žalos (nuostolių) padarymo atvejį ir/ar reikalavimą atlyginti 
finansinę žalą (nuostolius) draudikas sužinojo laiku arba kai nepraneši-
mas apie finansinės žalos (nuostolių) padarymo atvejį ir/ar reikalavimą 
atlyginti finansinę žalą (nuostolius) neturėjo įtakos draudiko pareigai 
išmokėti draudimo išmoką.
13.2. Jeigu finansinė žala (nuostoliai) atsirado dėl to, kad draudėjas 
sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių finansinei ža-
lai (nuostoliams) išvengti ar sumažinti, draudikas atleidžiamas nuo šios 
žalos atlyginimo.

14. FinAnsinės ŽALos (nuosToLių) nusTATymo 
TvArkA

14.1. Gavęs raštišką pranešimą apie finansinės žalos (nuostolių) pada-
rymo atvejį ir/ar reikalavimą atlyginti finansinę žalą (nuostolius), drau-
dikas ar jo atstovas nedelsdamas pateikia draudėjui ir / arba trečiajam 
asmeniui, pareiškusiam reikalavimą dėl finansinės žalos (nuostolių) 
atlyginimo, užpildyti pranešimo apie draudiminį įvykį blanką (anketą).
14.2. Draudėjas privalo kiek galima išsamiau atsakyti į anketos klausi-
mus ir pateikti užpildytą anketą draudikui.
14.3. Draudikas, gavęs pradinę informaciją, atlieka draudiminio įvy-
kio tyrimą, kurio metu apklausiamas draudėjas ir nukentėjęs asmuo, 
prireikus užklausiamos atitinkamos teisėsaugos ir teisėtvarkos institu-
cijos, peržiūrima dokumentacija, susijusi su draudiminiu įvykiu. Draudi-
kas daro įvykiui tirti reikšmingų dokumentų kopijas.
14.4. Draudiminiam įvykiui tirti draudikas gali pasitelkti įvairaus pro-
filio ekspertines tarnybas, organizacijas, ekspertus arba nagrinėjamos 
srities specialistus bei mokslininkus.

15. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo išmokA; 
ByLinėJimosi ir kiTos išLAidos. dviGuBo 
drAudimo sąLyGos

15.1. Pagal trečiojo asmens reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo yra 
atlyginama tik finansinė žala (nuostoliai), kuri tretiesiems asmenims 
atsirado dėl draudėjo profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vyk-
dymo.
15.2. Draudimo išmoka kiekvienu konkrečiu draudiminio įvykio atveju 
yra apskaičiuojama ir jos mokėjimo pagrindas yra nustatomas pagal 
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galiojančius civilinę atsakomybę reguliuojančius įstatymus, tačiau ne-
viršijant draudimo sumos.
15.3. Dėl draudiminio įvykio vykstančiame teismo procese, kuriame 
tretieji asmenys reikalauja draudėjo padarytos finansinės žalos (nuos-
tolių) atlyginimo, draudėjo vardu ir savo lėšomis dalyvauja draudikas. 
Bylinėjimosi išlaidos yra priskaičiuojamos prie draudimo išmikos ir iš-
skaičiuojamos iš draudimo sumos.
15.4. Jeigu dėl draudiminio įvykio vykstančiame teismo procese, ku-
riame tretieji asmenys reikalauja draudėjo padarytos finansinės žalos 
(nuostolių) atlyginimo, draudiko pageidavimu yra samdomas advoka-
tas, tai šitos išlaidos (išskyrus šių taisyklių 15.5 punkte nurodytą atvejį) 
tenka draudikui. Kai be draudiko įgaliojimo draudėjas teismo procese 
pats veda bylą ar jį atstovauja kitas jo pasirinktas advokatas, jų pačių 
honorarai nėra atlyginami.
15.5. Jeigu trečiųjų asmenų reikalavimai dėl finansinės žalos (nuosto-
lių) atlyginimo viršija draudimo sumą, tai draudikas apmoka bylinėji-
mosi išlaidas (advokato honorarą, žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias 
su bylos nagrinėjimu) santykiu, proporcingu draudimo sumos ir trečių-
jų asmenų reikalavimų santykiui. Draudikas, patenkinęs nukentėjusiojo 
asmens reikalavimą, neviršydamas draudimo sumos, ir padengęs savo 
dalį bylinėjimosi išlaidų, neviršydamas draudimo sumos, bus visiškai 
atlikęs savo įsipareigojimus pagal advokato profesinės civilinės atsa-
komybės draudimo sutartį konkretaus draudiminio įvykio atveju.
15.6. Jeigu draudėjas arba apdraustasis nesutinka su tuo, kad drau-
dikas pripažintų trečiųjų asmenų reikalavimus pagrįstais, taikingai su-
sitartų su trečiaisiais asmenimis arba patenkintų jų reikalavimus, tai 
dėl šio nesutikimo atsiradusių papildomų išlaidų (įskaitant palūkanas) 
draudikas neapmoka.
15.7. Įvykus draudiminiam įvykiui ir nustačius, kad dėl tų pačių rizi-
kų draudėjas yra sudaręs advokato profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo įmone, draudimo iš-
moką draudikas moka proporcingai, kad bendra išmoka neviršytų ben-
dro žalos dydžio.

16. drAudimo išmokų mokėJimo TvArkA ir 
TerminAi

16.1. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmokos yra mokamos 
asmenims, kurie pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus 
turi teisę reikalauti finansinės žalos (nuostolių) atlyginimo iš draudėjo.
16.2. Draudimo išmoka šiems nurodytiems asmenims mokama nau-
dojantis banko ar pašto paslaugomis.
16.3. Draudimo išmoka šių taisyklių 16.1 punkte nurodytiems asme-
nims turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo 
tos dienos, kai draudikas arba kompetentinga valstybės institucija pri-
pažino pareigą mokėti draudimo išmoką ir draudikui buvo pateikti visi 
draudiminio įvykio faktą bei draudimo išmokos dydį patvirtinantys do-
kumentai. Šiame punkte nustatytais terminais draudikas neišmokėjęs 
draudėjui draudimo išmokos moka 3 procentus metinių palūkanų už 
uždelsta laikotarpį išmokėti draudimo išmoką.
16.4. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, 
draudikas privalo pateikti draudėjui ir nukentėjusiajam išsamų ir moty-
vuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmo-
ka nėra išmokėta per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie draudi-
minį įvykį dienos, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją 
apie draudiminio įvykio tyrimo eigą.
16.5. Draudikas draudimo išmokos atžvilgiu neturi teisės:

a) išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs 
draudiminio įvykio buvimu;

b) atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam 
prieinamos informacijos.

17. AdvokATo proFesinės civiLinės 
ATsAkomyBės drAudimo suTArTies 
pAkeiTimAs; suTArTies nuTrAukimo 
pAsekmės

17.1. Visi draudimo sutarties pakeitimai atliekami išrašant jos priedus. 
Pakeitimai įsigalioja nuo priede prie draudimo sutarties nurodytos da-
tos.
17.2. Visi draudikui skirti pranešimai ir paaiškinimai yra išdėstomi raš-
tu ir adresuojami draudiko centrinei būstinei arba siunčiami advokato 
profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijime nurodytu adresu. 
Tarpininkai nėra įgalioti priimti šiuos pranešimus arba paaiškinimus.
17.3. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos ga-
liojimo terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti 
draudiminiam įvykiui. Jei draudimo sutartis nutraukiama šiuo pagrin-
du, draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga 
draudimo sutarties galiojimo terminui. 
17.4. Jeigu advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo su-
tartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, sumokėta draudikui draudi-
mo įmoka draudėjui negrąžinama, jei draudimo sutartis nenustato ko 
kita. Draudikas turi teisę draudėjui gražinti draudimo įmoką už likusį 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavęs draudimo sutar-
ties sudarymo ir vykdymo išlaidas, pagal tą sutartį išmokėtas sumas 
bei sudarytus numatomų išmokėjimų techninius atidėjinius. Sutarties 
sudarymo ir vykdymo išlaidos sudaro 10% nuo apskaičiuotos metinės 
draudimo įmokos.
17.5. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu 
draudimo įmonei pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudėjui grą-
žinamos už einamuosius draudimo metus sumokėtos draudimo įmo-
kos, išskaičiavus pagal tą draudimo sutartį išmokėtas draudimo išmo-
kas.
17.6. Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus 
ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, 
pažeidžia asmenys, veikiantys kaip draudėjo atstovai, draudėjo biuro 
darbuotojai, draudėjo giminaičiai ar šeimos nariai.
17.7. Esant aukščiau nurodytiems pagrindams, galima nutraukti visą 
draudimo sutartį arba tik atskiras jos dalis. Tai turi būti padaryta raštu, 
pagal galimybes registruotu laišku ir pranešant ne vėliau kaip prieš 30 
dienų iki numatytos draudimo sutarties ar jos dalies nutraukimo da-
tos. Apie draudimo sutarties ar jos dalies nutraukimą nereikalaujama 
pranešti raštu ir prieš vieną mėnesį iki draudimo sutarties ar jos dalies 
nutraukimo dienos, kai draudimo sutartis ar jos dalis buvo nutraukta 
teismine tvarka. 
17.8. Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis 
gali būti nutraukiama draudiko vienašališkai dėl draudėjo įvykdyto es-
minio sutarties pažeidimo. Apie sutarties nutraukimą draudikas privalo 
pranešti draudėjui prieš 14 dienų iki sutarties nutraukimo dienos. Šiuo 
atveju draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutar-
ties galiojimo laiką, išskaičiavus pagal tą draudimo sutartį išmokėtas 
draudimo išmokas.

18. išpLėsTinis prAnešimo TerminAs
18.1. Jei draudėjo prašymu, bet ne dėl įvykdytų profesinių pareigų ir/
ar profesinės etikos pažeidimų, yra panaikinamas leidimas jam užsiimti 
advokato profesine veikla ir jis nustoja vykdyti profesinę veiklą, arba 
draudėjui ir draudikui nesudarius draudimo sutarties sekančiam drau-
dimo laikotarpiui ne dėl draudėjo įvykdytų pareigų pagal draudimo su-
tartį pažeidimo, draudėjo ir draudiko susitarimu gali būti nustatomas 
išplėstinis pranešimo terminas, kurio metu draudėjui pareikšti reikala-
vimai dėl profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki lei-
dimo jam užsiimti profesine veikla panaikinimo numatomu draudimo 
laikotarpiu bus laikomos pareikštomis draudimo apsaugos laikotarpiu. 
Neatsižvelgiant į išplėstinio pranešimo termino trukmę, jo metu galioja 
draudimo suma, nurodyta advokato profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo liudijime. Papildoma draudimo įmoka apskaičiuojama taip:

•	 100% (vienas šimtas procentų) metinės įmokos už vienerių metų 
trukmės išplėstinį pranešimo terminą;
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•	 150% (vienas šimtas penkiasdešimt procentų) metinės įmokos 
už dvejų metų trukmės išplėstinį pranešimo terminą;

•	 200% (du šimtai procentų) metinės įmokos už trejų metų tru-
kmės išplėstinį pranešimo terminą.

18.2 Draudėjo prašymas dėl išplėstinio pranešimo termino nustatymo 
turi būti pateiktas iki einamojo numatomo draudimo laikotarpio, nuro-
dyto draudimo liudijime, pabaigos ar draudimo sutarties nutraukimo 
dienos.

19. drAudiko Teisių ir pAreiGų pAGAL 
drAudimo suTArTį perLeidimo kiTAm 
drAudikui Ar kiTiems drAudikAms TvArkA

19.1. Draudikas, ketinantis perleisti savo teises ir pareigas pagal drau-
dimo sutartis kitam ar kitiems draudikams, privalo apie šį ketinimą pa-
skelbti 2 (dviejuose) dienraščiuose, kurie platinami visoje Lietuvos Res-
publikoje. Po paskelbimo dienraščiuose draudikas apie savo ketinimą 
prieš du mėnesius asmeniškai raštu privalo informuoti kiekvieną drau-
dėją. Skelbimuose dienraščiuose ir rašytinėje informacijoje draudėjui 
draudikas privalo nurodyti terminą (ne trumpesnį kaip du mėnesiai), 
per kurį draudėjas turi teisę pareikšti savo prieštaravimą raštu draudi-
kui dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
19.2. Pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo terminui, draudikas privalo kreip-
tis į Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisiją dėl leidimo per-
leisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis išdavimo.
19.3. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudi-
mo sutartį kitam ar kitiems draudikams tik gavęs Lietuvos Respublikos 
Draudimo priežiūros komisijos leidimą. 

Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos leidimas perleisti 
teises ir pareigas pagal draudimo sutartis skelbiamas „Valstybės žinių“ 
priede „Informaciniai pranešimai.“
19.4. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo su-
tartis perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį per vieną mėne-
sį nuo teisių ir pareigų perleidimo. Šiuo atveju draudikas turi teisę į dalį 
draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo 
terminui (pro rata temporis). 

20. Ginčų TArp drAudėJo ir drAudiko 
sprendimo TvArkA

20.1. Visi nesutarimai, kylantys tarp draudėjo ir draudiko dėl advokato 
profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo, vykdy-
mo ar nutrūkimo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.
20.2. Nepavykus išspręsti nesutarimų derybomis, ginčas tarp draudė-
jo ir draudiko yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus.
20.3. Draudimo sutarties pagrindu pareikštus draudėjo ieškinius drau-
dikui nagrinėja draudiko centrinės buveinės vietos teismas.
20.4. Draudiko ieškiniai draudėjui gali būti pareiškiami draudėjo cen-
trinės buveinės vietos ar filialo (atstovybės) vietos teismui. 
20.5. Draudimo sutarčiai, sudarytai pagal šias draudimo taisykles, yra 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
20.6. Reikalavimams, kylantiems iš draudimo sutarties, taikomi Lietu-
vos Respublikos Civilinio Kodekso nustatyti ieškinio senaties terminai.

Valdybos pirmininkas 
Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Valdybos narys 
Saulius Jokubaitis 


