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Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimo taisyklės
NR. 001
(2011-12-29 redakcija, galioja nuo 2012-01-01)

1. Sąvokos ir sutrumpinimai
1.1. Draudikas - uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija "LAMANTINAS".
1.2. Muitinė - Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungai priklausančios valstybės muitinė ir jos padaliniai (Muitinės
departamentas, teritorinės muitinės ir pan.).
1.3. Muitinės procedūra - muitinės procedūra ar kitas muitinės sankcionuotas veiksmas.
1.4. Teisės aktai - Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės teisės aktai.
1.5. Muitinės procedūros vykdytojas - fizinis ar juridinis asmuo Teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis muitinės procedūrą ir
įsipareigojęs Muitinei įvykdyti Teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su prekėms taikoma muitinės procedūra.
1.6. Draudėjas - muitinės procedūros vykdytojas, kuris kreipėsi į Draudiką dėl sutarties sudarymo arba kuris šių Taisyklių pagrindu
sudarė draudimo sutartį su Draudiku.
1.7. Skola Muitinei – muitinės procedūros vykdytojo prievolė pagal galiojančius Teisės aktus sumokėti Muitinei atitinkamoms prekėms
taikomų muitų ir mokesčių sumą.
1.8. Vienkartinė garantija ir/arba bendroji garantija – garantinis dokumentas naudojamas mokestinių prievolių, susijusių su muitinės
procedūrų įvykdymu, užtikrinimui.
1.9. Draudimo sutartis pagal šias Taisykles yra:
1.9.1. draudimo liudijimas (polisas), vienkartinė garantija – Draudiko išduodami dokumentai (draudimo liudijimas (polisas)
ir vienkartinė garantija), kuriais patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas bei garantijos dokumente įvardintų
Draudiko prievolių prisiėmimas pagal vieną Draudimo liudijime (polise) ir garantijoje nurodytom prekėm taikomą
nurodytą muitinės procedūrą.
1.9.2. draudimo liudijimas (polisas), bendroji garantija - Draudiko išduodami dokumentai (draudimo liudijimas (polisas) ir
bendroji garantija), kuriais patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas bei garantijos dokumente įvardintų Draudiko
prievolių prisiėmimas pagal kelias vienarūšes Draudimo liudijime (polise) ir garantijoje nurodytas muitinės procedūras
pradėtas vykdyti per Draudimo liudijime (polise) nurodytą laikotarpį, kuris gali būti ne ilgesnis nei 1 metai.
1.10.
Draudimo liudijimas (polisas), garantija šiose Taisyklėse apima - draudimo liudijimą (polisą), vienkartinę garantiją ir
draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją.
1.11.

Draudimo sutarties šalys – Draudėjas ir Draudikas.

2. Draudimo objektas
2.1. Draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su Draudėjo (muitinės procedūros vykdytojo) prievole sumokėti Muitinei Teisės
aktų numatyta tvarka, atvejais bei dydžiais muito ar kitus mokesčius (toliau tekste - muitus bei mokesčius), atliekant Draudimo sutartyje
nurodytą muitinės procedūrą, išskyrus 5 skyriuje išvardintus nedraudiminius įvykius.

3. Draudimo suma
3.1. Draudimo suma draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje yra Draudiko ir Draudėjo susitarimu nustatoma suma,
atsižvelgiant į prekėms, kurioms taikoma muitinės procedūra, taikytinus muitus bei mokesčius.
3.2. Draudimo suma draudimo liudijime (polise), bendrojoje garantijoje yra Draudiko ir Draudėjo susitarimu nustatoma suma,
atsižvelgiant į Muitinės išduotą leidimą naudoti bendrąją garantiją.

4. Draudžiamieji įvykiai

4.1. Draudžiamasis įvykis yra Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų Muitinei neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas Teisės aktuose
numatyta tvarka ir atvejais sumokėti muitus bei mokesčius, atliekant Draudimo sutartyje nurodytą muitinės procedūrą, kai dėl to
Draudikas gavo pretenziją iš Muitinės.

5. Nedraudžiamieji įvykiai
5.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi:
5.1.1. Teisės aktuose numatyti pagrindai, kuriems esant, draudėjas atleidžiamas nuo prievolės sumokėti Muitinei muitus bei
mokesčius, susijusius su prekėms taikomomis muitinės procedūromis, nurodytomis Draudimo sutartyje;
5.1.2. atvejai, kai Draudimo sutartis Muitinės buvo priimta vykdyti pasibaigus Draudimo sutartyje nustatytam jos pateikimo
muitinei terminui (šių Taisyklių 6.4.2. punktas).

6. Ikisutartinės Draudimo sutarties šalių pareigos, draudimo sutarties sudarymas, galiojimas
6.1. Draudėjas, pareiškęs norą sudaryti draudimo sutartį, supažindinamas su draudimo rūšies taisyklėmis bei jų priedais. Pageidavimą
sudaryti su Draudiku draudimo sutartį Draudėjas gali išreikšti ir žodžiu.
6.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, tikslu įvertinti draudimo riziką, pagal Draudiko prašymą Draudėjas privalo pateikti informaciją
apie: įmonės įregistravimo rejestre datą, ūkinės-komercinės veiklos pobūdį, įsiskolinimus bei Draudėjo paskelbtą nemokumą ar jam
iškeltą bankroto bylą (jei Draudėjas yra ūkio subjektas, užsiimantis ūkine-komercine veikla), mokėtinus mokesčius, jų dydį, prekes bei
joms taikomą muitinės procedūrą. Jeigu pateiktos informacijos neužtenka draudimo rizikai įvertinti, Draudikas gali paprašyti pateikti
Draudėjo papildomą informaciją, finansinės atskaitomybės ataskaitas, ilgalaikio materialaus bei finansinio turto sąrašus, juose nurodant
turimo turto vertę bei kitus dokumentus.
6.3. Už pateiktos informacijos bei dokumentų teisingumą, sudarant Draudimo sutartį, atsako Draudėjas.
6.4. Draudikas, įvertinęs draudimo riziką, gali:
6.4.1. pasiūlyti Draudėjui sudaryti Draudimo sutartį apribojant Draudiko atsakomybę vieno ar kelių mokesčių atžvilgiu (pvz.
Draudimo sutartyje pažymint, kad ji negalioja papildomai priskaičiuotiems mokesčiams ar/ir akcizais
apmokestinamoms prekėms drausti ar pan.);
6.4.2. apriboti Draudimo sutarties pateikimo muitinei laikotarpį, nustatant draudimo liudijime (polise), garantijoje jos
pateikimo muitinei terminą;
6.4.3. atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį, neaiškindamas priežasčių.
6.5. Draudikas privalo laikyti paslaptyje visą informaciją apie Draudėją ir kitus asmenis, gautą sutarties sudarymo ar vykdymo metu,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
6.6. Kai Draudikas ir Draudėjas susitaria dėl Draudimo sutarties sąlygų, Draudėjui išduodamas draudimo liudijimas (polisas) ir
vienkartinė arba bendroji garantija. Jei buvo susitarta Draudimo sutartyje nustatyti draudiminės apsaugos apribojimus (Taisyklių 6.4.1.
ir 6.4.2. punktai), tai šie apribojimai nurodomi draudimo liudijime (polise) arba pasirašant atskirą priedą prie draudimo liudijimo
(poliso).
6.7. Draudimo sutarties laikotarpis, kai išduodamas draudimo liudijimas (polisas), vienkartinė garantija, prasideda, kai muitinė priima
draudimo liudijimą (polisą), vienkartinę garantiją vykdymui ir ant garantijos uždeda žymą, fiksuojančią muitinės procedūros pradžią.
Šiuo atveju draudimo apsaugos galiojimas baigiasi kai Draudėjas tinkamai, Teisės aktų nustatyta tvarka, įvykdo prievoles Muitinei
pagal išduotą vienkartinę garantiją.
6.8. Draudimo sutarties laikotarpis pagal draudimo liudijimą (polisą) , bendrąją garantiją įsigalioja, kai ją patvirtina Muitinė, bet ne
anksčiau draudimo liudijime (polise) nurodytos datos ir galioja iki draudimo liudijime (polise) nurodytos datos. Draudimo liudijimo
(poliso), bendrosios garantijos galiojimas pasibaigia anksčiau jame nurodyto termino, jei iki termino pabaigos pagal šią Draudimo
sutartį išmokama draudimo sumos dydžio draudimo išmoka, arba kai kelių išmokėtų draudimo išmokų suma pasiekia Draudimo
sutartyje nurodytą draudimo sumą.

7. Draudiko ir Draudėjo teisės ir pareigos Draudimo sutarties galiojimo metu
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7.1. Jeigu Draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia Draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, sąlygojančios Draudėjo
mokumo ar kreditingumo sumažėjimą arba atsiradus kliūtims vykdyti Draudėjo įstatuose numatytą komercinę-ūkinę veiklą, dėl kurių
padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti Draudikui nedelsiant, bet nevėliau kaip per 5 darbo
dienas po to, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo. Draudikas, po to kai jam buvo pranešta apie aplinkybes galinčias įtakoti
draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir/arba padidinti draudimo įmoką arba nutraukti
Draudimo sutarties galiojimą.

7.2. Draudikas Draudimo sutarties galiojimo metu arba prieš ją sudarydamas turi teisę reikalauti iš Draudėjo papildomo sutarties
įvykdymo užtikrinimo (garantijos, laidavimo, užstato ar pan.).

7.3. Draudikas privalo, Draudėjui pareikalavus, išduoti draudimo taisyklių, draudimo liudijimo (poliso), garantijos bei kitų
dokumentų, kuriais patvirtinamas Draudimo sutarties sudarymas, nuorašus.

7.4. Draudimo sutarties šalys per 10 darbo dienų privalo informuoti viena kitą apie buveinės adreso pasikeitimą.
7.5. Draudėjas suteikia teisę Draudikui gauti visą informaciją ir dokumentus iš Muitinės apie Draudėjo vykdytas ar vykdomas
muitinės procedūras.
7.6. Draudėjas privalo:
7.6.1. Draudikui prašant ar reikalaujant, suteikti prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su sudaryta Draudimo
sutartimi. Informacija ir dokumentai turi būti pateikiami per Draudiko nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis
nei 3 darbo dienos;
7.6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir tinkamai atlikti prisiimtus įsipareigojimus Muitinei pagal sudarytą Draudimo
sutartį;
7.6.3. Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas.

8. Draudimo sutarties pakeitimo, nutraukimo ir pasibaigimo tvarka
8.1. Draudimo sutarties sąlygos, Draudimo sutarties šalių susitarimu, gali būti pakeistos iki draudimo liudijimo (poliso), garantijos
pateikimo Muitinei momento arba jeigu Muitinė dėl netinkamai užpildyto draudimo liudijimo (poliso), garantijos atsisakė jį priimti arba
Draudimo sutarties galiojimo metu - draudimo liudijimo (poliso), bendrosios garantijos atveju.
8.2. Šalių susitarimu gali būti pakeistos šios sutarties sąlygos:
8.2.1. pasirinkta muitinės procedūra ar kitas muitinės sankcionuotas veiksmas;
8.2.2. draudimo suma, ją didinant ar mažinant, atitinkamai perskaičiuojant draudimo įmoką;
8.2.3. įmokos dydis ir skaičiavimo schema;
8.2.4. draudiminės apsaugos apribojimų taikymas (Taisyklių 6.4.1. ir 6.4.2. punktai).
8.3. Pakeitus Draudimo sutarties sąlygas, kai draudimo liudijimas (polisas), garantija nebuvo pateikta ir/arba priimta Muitinės,
Draudimo sutartis performinama išrašant naują draudimo liudijimą (polisą), garantiją. Sumokėtos draudimo įmokos užskaitomos
apmokėjimui už performintą draudimo liudijimą (polisą), garantiją. Jeigu buvo pakeista draudimo suma, sumažinama ar padidinama
draudiminė apsauga, draudimo įmoka atitinkamai perskaičiuojama.
8.4. Muitinei priėmus draudimo liudijimą (polisą), garantiją vykdymui, Draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik draudimo
liudijimo (poliso), bendrosios garantijos atveju. Šiuo atveju gali būti keičiamos tik sąlygos neįtakojančios pakeitimų bendrojoje
garantijoje.
8.5. Pakeitimai ir papildymai turi būti atliekami raštu ir pasirašomi abiejų Draudimo sutarties šalių. Pakeitimai, papildymai įsigalioja
nuo juose nurodytos datos.
8.6. Draudimo sutarties šalis turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiais atvejais:
8.6.1. Nutraukti galima tik draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją.
8.6.2. draudimo liudijimo (poliso), bendrosios garantijos galiojimą galima nutraukti, kai draudimo liudijimas (polisas),
bendroji garantija nebuvo pateikta Muitinei arba jeigu Muitinė dėl netinkamai užpildyto draudimo liudijimo (poliso),
bendrosios garantijos atsisakė ją priimti. Jeigu draudimo liudijimas (polisas), bendroji garantija Muitinės yra priimta
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vykdyti, jos galiojimą prieš pasibaigiant terminui galima nutraukti apie tai raštu prieš 16 dienų pranešant kitai
Draudimo sutarties šaliai bei Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais informavus apie tai Muitinę. Draudikas gali
nutraukti draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją be išankstinio pranešimo, jei Draudėjas pažeidė 7.1. punkte
nustatytą tvarką. Draudimo liudijimo (poliso), bendrosios garantijos nutraukimo atveju atsiskaitymai tarp Draudimo
sutarties šalių vykdomi sekančiai:
8.6.2.1. Jeigu Draudiko (Draudėjui laiku pranešus apie 7.1. punkte minimus atvejus) arba Draudėjo iniciatyva
nutraukiamas Draudimo sutarties galiojimas pagal draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją, išskyrus tuos
atvejus, kai draudimo įmoka pagal Draudimo sutartį buvo paskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal faktinį
bendrosios garantijos panaudojimą, tai Draudėjui gali būti grąžinama draudimo įmokos dalis už likusį
Draudimo sutarties galiojimo laiką, atskaičiavus sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% nuo visos
draudimo įmokos sumos), bei pagal šią sutartį Draudiko išmokėtas sumas.
8.6.2.2. Jeigu Draudiko iniciatyva, išskyrus, kai Draudimo sutartis nutraukiama dėl 7.1. punkte minimų aplinkybių dėl
kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, nutraukiamas Draudimo sutarties galiojimas pagal draudimo
liudijimą (polisą), bendrąją garantiją, išskyrus tuos atvejus, kai draudimo įmoka pagal Draudimo sutartį buvo
paskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal faktinį bendrosios garantijos panaudojimą, tai Draudėjui gali būti
grąžinama draudimo įmokos dalis už likusį Draudimo sutarties galiojimo laiką, neatskaičiavus sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidų, bet atskaičius pagal šią sutartį Draudiko išmokėtas sumas.
8.6.2.3. Jeigu Draudimo sutarties galiojimas pagal draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją, išskyrus tuos atvejus,
kai draudimo įmoka pagal Draudimo sutartį buvo paskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal faktinį bendrosios
garantijos panaudojimą, nutraukiamas Draudiko iniciatyva Draudėjui pažeidus 7.1. punkte nustatytą tvarką, tai
Draudėjui draudimo įmokos gali būti negrąžinamos. Be to Draudikas gali reikalauti Draudėjo atlyginti
nuostolius, susijusius su pasikeitusiomis aplinkybėmis, tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos.
8.6.2.4. Jeigu bet kurios iš Draudimo sutarties šalių iniciatyva nutraukiamas Draudimo sutarties galiojimas pagal
draudimo liudijimą (polisą), bendrąją garantiją, kuriai draudimo įmoka buvo paskaičiuojama kiekvieną mėnesį
pagal faktinį bendrosios garantijos panaudojimą ar kitus kriterijus, Draudėjui negrąžinama jokia draudimo
įmokos dalis.
8.6.3. Draudimo įmokos šių Taisyklių numatytais atvejais grąžinamos tik po to, kai draudėjas pateikia Draudikui
dokumentus, įrodančius, jog jis pagal nutraukiamoje Draudimo sutartyje nurodytas procedūras neturi neužbaigtų
muitinės procedūrų ir skolos Muitinei.
8.6.4. Draudimo sutartis, jei ji nebuvo nutraukta, nustoja galioti, kai pabaigiamos visos muitinės procedūros pagal Draudimo
sutartį, kurios buvo pradėtos Draudimo sutarties galiojimo metu.
8.6.5. Draudimo sutarties pabaiga ar nutraukimas neatleidžia Draudimo sutarties šalių nuo atsakomybės dėl Muitinės
pretenzijų, pareikštų dėl Draudimo sutarties jos galiojimo metu, po jos nutraukimo ar pasibaigimo iki tol, kol
Draudėjas pateikia dokumentus, įrodančius visišką skolos Muitinei pagal šią Draudimo sutartį išnykimą.

9.Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas
9.1. Draudikas turį teisę perleisti teises ir pareigas pagal Draudimo sutartį Teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Draudimo sutartis su Draudėju, kuris nesutinka su Draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal Draudimo sutartį kitai
draudimo įmonei, nutraukiama bei tokiu atveju su Draudėju atsiskaitoma vadovaujantis šių Taisyklių 8.6.2.2. punkte nustatyta tvarka.

10. Draudimo įmoka
10.1. Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos dydžio, pasirinktos muitinės procedūros, rizikos laipsnio ir nustatoma Draudimo
sutarties šalių susitarimu. Pasirašant Draudimo sutartį gali būti nustatoma fiksuota draudimo įmoka visam Draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui, arba draudimo įmoka gali būti perskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal faktinį garantijos panaudojimą ar kitus kriterijus.
10.2. Draudikas išduoda Draudėjui draudimo liudijimą (polisą) , garantiją, kai Draudėjas sumoka draudimo įmoką, jei nesutarta kitaip.
10.3. Draudimo įmoka mokama grynais pinigais arba pavedimu Draudimo sutartyje numatytomis dalimis ir terminais. Jeigu Draudėjas
nesumoka draudimo įmokos Draudimo sutartyje nustatytais terminais, Draudikas apie tai privalo pranešti Draudėjui raštu. Per 15 dienų
nuo pranešimo gavimo Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, Draudikas turi teisę sustabdyti draudimo liudijimo
(poliso), garantijos galiojimą ir apie tai informuoti Muitinę. Jei Draudėjo buveinės adresas tapo nežinomas 15 dienų laikotarpis
pradedami skaičiuoti praėjus trims dienoms nuo pranešimo išsiuntimo dienos pagal paskutinį žinomą Draudėjo buveinės adresą. Šiuo
atveju Draudikui, nutraukus Draudimo sutartį, Draudėjo įsipareigojimas sumokėti draudimo įmoką už laikotarpį iki draudimo liudijimo
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(poliso), garantijos sustabdymo dienos išlieka bei Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo 0,1% dydžio delspinigių nuo laiku
nesumokėtos įmokos už kiekvieną uždelstą dieną.
10.4. Draudimo įmokas už Draudėją gali sumokėti kiti asmenys, neįgydami jokių teisių pagal tą Draudimo sutartį. Kitų asmenų už
Draudėją sumokėtos įmokos yra laikomos sumokėtomis Draudėjo.

11. Šalių pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmokos mokėjimas
11.1. Teisę reikalauti draudimo išmokos iš Draudiko turi tik Muitinė. Draudėjas Draudiko atžvilgiu neturi teisės į jokį finansinį ar
kitokį reikalavimą.
11.2. Atsitikus draudiminiam įvykiui ir gavus iš Muitinės pretenziją dėl Draudėjo Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais neįvykdytos
arba netinkamai įvykdytos muitinės procedūros, Draudikas, per laikotarpį nustatyta sutartyje su Muitine, išmoka draudimo išmoką
Muitinei.
11.3. Draudimo išmokos dydį Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nustato Muitinė ir nurodo Draudikui pateiktoje pretenzijoje.
11.4. Draudimo išmokos dydis ir/arba visų per draudimo laikotarpį Draudiko apmokėtų pretenzijų suma negali būti didesnė nei
Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma.
11.5. Draudėjas įsipareigoja, Draudikui pareikalavus, per Draudiko nustatytą terminą pateikti visą prašomą informaciją ir dokumentus,
kurie, Draudiko nuomone, yra reikšmingi administruojant iš Muitinės gautą pranešimą ir/arba pretenziją dėl Draudėjo Teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos muitinės procedūros.
11.6. Draudėjui dalinai įvykdžius savo įsipareigojimus (sumokėjus muitinei dalį muitų bei mokesčių), draudimo išmokos suma
mažinama Draudėjo išmokėta suma.
11.7. Draudikui, išmokėjus Muitinei draudimo išmoką, tos sumos ribose pereina reikalavimo teisė, kurią turėjo Muitinė pagal
galiojančius Teisės aktus į Draudėją.
11.8. Draudėjas po pirmo raštiško Draudiko reikalavimo įsipareigoja iki pateiktame reikalavimo rašte nurodytos dienos pilnai ir
besąlygiškai atlyginti Draudikui jo mokėtas sumas Muitinei. Mokėjimo pagrindu laikomas dokumentas ar jo patvirtinta kopija, įrodanti
Draudiko mokėtas sumas Muitinei bei Draudiko reikalavimas Draudėjui.
11.9. Jei Draudėjas Teisės aktų nustatyta tvarka laiku Muitinei nesumoka muitų bei mokesčių, Draudikas išmokėjęs draudimo išmoką,
turi teisę reikalauti iš Draudėjo 0,1 % dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, įskaitant Draudiko atsiskaitymo Muitinei dieną.
11.10. Draudėjui nevykdant savo įsipareigojimų pagal 11.8. punktą, Draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas bei
delspinigius iš Draudėjo turimo turto.
11.11. Jei Draudėjo buveinės adresas tapo nežinomas, 11.8. punktuose nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo reikalavimo
išsiuntimo pagal paskutinį žinomą Draudėjo buveinės adresą.
11.12. Draudikas bendradarbiavimo sutartyje su Muitine nustatytais pagrindais ir terminais turi teisę sustabdyti draudimo išmokos
mokėjimą Muitinei.

12. Dvigubo, nevisiško ir papildomo draudimo sąlygos
12.1. Kai dėl tų pačių rizikų Draudėjas yra sudaręs Draudimo sutartis daugiau negu su viena draudimo įmone, draudimo išmoką
kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai Draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, neviršijant bendro žalos dydžio.
12.2. Jeigu Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma mažesnė nei yra priskaičiuota muitų bei mokesčių ir Muitinė tokį draudimo
liudijimą (polisą), garantiją priėmė vykdymui, Draudikas išmoka draudimo išmoką, kurios dydis atitinka draudimo liudijime (polise),
garantijoje nurodytai draudimo sumai.
12.3. Jeigu draudimo liudijime (polise), garantijoje nurodyta draudimo suma yra mažesnė už Draudėjui taikytinų muitų bei mokesčių
dydį, Draudėjui tai pačiai muitinės procedūrai atlikti gali būti išduotas papildomas draudimo liudijimas (polisas), garantija. Šiuo atveju
draudimo išmoka negali viršyti bendros draudimo sumos pagal visas Draudimo sutartis, susijusias su ta pačia muitinės procedūra.
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13. Ginčų tarp Draudėjo ir Draudiko sprendimo tvarka
13.1. Reikalavimams, kylantiems iš Draudimo sutarties, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti ieškininės senaties terminai.
13.2. Ginčus nagrinėja UAB draudimo kompanija „LAMANTINAS", o šalims nesusitarus jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Uždaroji akcinė bendrovė
draudimo kompanija „LAMANTINAS“
valdybos pirmininkė

Danguolė Bradauskienė
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