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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA (LASF) 

 
 

Draudėjas 

 

LASF varžybų organizatoriai 

 

 
 

Draudimo apsauga 

 

Draudimo apsauga taikoma pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisykles Nr. 10: 

 

1. Bendroji dalis 

2. Draudimo sąlygos: 

Nr. 201 — 

 

Nr. 202 — 

 

 

Nr. 206 — 

 

 

Nr. 208 — 

 

 

veiklos atsakomybės draudimas (apdraudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė, kylanti dėl Draudėjo  

vykdomos veiklos); 

produkto /paslaugos atsakomybės draudimas (apdraudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė, kylanti dėl 

Draudėjo defektyviu produktu ar paslauga padarytos žalos, atsiradusios po paslaugos atlikimo ar produkto 

naudojimo / vartojimo); 

atsakomybės dėl žalos turtui, esančiam pas Draudėją, draudimas (apdraudžiama Draudėjo civilinė 

atsakomybė, kylanti dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, kuris veiklos metu yra patikėtas Draudėjui, ryšium su 

Draudėjo veikla); 

atsakomybės, kylančios dėl Draudėjo kontrahentų padarytos žalos, draudikui pasiliekant subrogacijos 

galimybę, draudimas; 

 

 
 

Draudimo sąlygos 

 

Draudimo apsaugos 

galiojimo teritorija: 

Lietuva, draudžiamo reginio teritorijoje 

 

Draudimo apsaugos 

laikotarpis: 

Draudžiamo renginio metu 

 

           Draudimo suma, išskaita ir įmoka: 

              Pagal reikalavimus galima rinktis šiuos variantus: 

 

Renginio tipas 
Draudimo suma 

 
Išskaita 

Įmoka vienam 

renginiui 
Išskaita 

Įmoka vienam 

renginiui 
Išskaita 

Įmoka vienam 

renginiui 

I variantas II variantas III variantas 

Papildomas 

variantas 

100 000 Eur laikotarpiui ir 45 000 

Eur vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 20 000 Eur 

300 Eur 495 Eur 580 Eur 425 Eur 1 000 Eur 380 Eur 

Ralis 

58 000 Eur laikotarpiui ir 10 000 

Eur vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 10 000 Eur 

300 Eur 220 Eur 580 Eur 190 Eur 1 000 Eur 150 Eur 



Draudimo bendrovė „If“ 

Daugiau informacijos telefonu 1620 arba www.if.lt 

 

 

 

Įmonės bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 
 

Rekomenduojamas draudimo sprendimas. Lapas 2 iš 3 

 
 

 

Krosas, Rali-

krosas 

43 500 Eur laikotarpiui ir 5 000 

Eur vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 180 Eur 580 Eur 170 Eur 1 000 Eur 130 Eur 

Rali sprintas, 

Žiedas, Driftas, 

Dragas 

29 000 Eur laikotarpiui ir 5 000 

Eur vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 170 Eur 580 Eur 140 Eur 1 000 Eur 120 Eur 

GSKL 

14 500 Eur laikotarpiui ir 5 000 

Eur vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 150 Eur 580 Eur 130 Eur - - 

Slalomas 

9 000 Eur laikotarpiui ir 5 000 Eur 

vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 120 Eur 580 Eur 105 Eur - - 

Trekas 

8 000 Eur laikotarpiui ir 5 000 Eur 

vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 115 Eur 580 Eur 100 Eur - - 

4x4 

6 000 Eur laikotarpiui ir 5 000 Eur 

vienam įvykiui, sublimitas 

neturtinei žalai 5 000 Eur 

300 Eur 110 Eur 580 Eur 95 Eur - - 

LAS kt. 

varžybos 

2 000 Eur vienam įvykiui ir visam 

laikotarpiui 
300 Eur 100 Eur 580 Eur 90 Eur - - 

 

 

 

 
 

Papildomos draudimo sąlygos  

 

1. Draudimo objektu laikoma Draudėjo, kaip renginio “________ kuris vyks adresu _____” organizatoriaus, 

civilinė atsakomybė dėl žalos padarytos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai gyvybei; 

2. Draudimo apsauga taip pat galioja ir dėl renginio dalyvių bei aptarnaujančio personalo padarytos žalos trečiųjų 

asmenų turtui, sveikatai, gyvybei; 

3. Draudimo objektu nelaikoma: 

a) renginio „XXXX“ dalyvių ir/ar aptarnaujančio personalo padaryta žala vieni kietiems; 

b) asmeninė renginio lankytojų (žiūrovų) civilinė atsakomybė; 

c) žala padaryta važiuojamajai dangai, atitvarams; 

d) žala bet kokiam išsinuomotam, pasiskolintam turtui; 

e) kiti nedraudžiamieji įvykiai nurodyti bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 010. 
 

Papildomai pageidaujant galite pasirinkti ir šias draudimo apsaugos sąlygas: 

1. Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202: Civilinės atsakomybės, kylančios dėl žalos, padarytos Draudėjo 

produktu ar paslauga draudimas - draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė dėl žalos trečiųjų asmenų 

turtui, sveikatai, gyvybei, padarytos Draudėjo parduotu produktu (suteikta paslauga) – renginio metu 

tiekiamas maistas ir gėrimai. Siūloma draudimo suma – 10 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir visam 

draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, išskaita – 300 Eur kiekvienam įvykiui. Pasirinkus šią sąlygą, 

taikoma papildoma įmoka – 30 Eur. 

2.  Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 206: Civilinė atsakomybė, kylanti dėl žalos turtui, esančiam pas 

Draudėją, draudimas – draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė, kylanti dėl žalos, padarytos trečiųjų 

asmenų patikėtam turtui, kuris perduotas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą (išsinuomotos patalpos; 

garso, vaizdo įranga). Pagal šią sąlygą draudimo objektu nėra laikoma išsinuomota lenktynių trasa 

(važiuojamoji danga, atitvarai). Siūloma draudimo suma – 10 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir 

visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, išskaita 300 Eur kiekvienam įvykiui. Pasirinkus šią sąlygą, 
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taikomas papildoma įmoka – 45 €. 

 

Siūlomos sąlygos galioja nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 imtinai ir tik tuo atveju, jeigu LASF varžybų 

organizatoriai apdraudžia visus organizuojamus auto sporto renginius. Draudikas pasilieka teisę keisti 

aukščiau nurodytas pasiūlymo sąlygas, jeigu bendrai per metus LASF varžybų organizatoriams pareiškiama 

daugiau kaip 3 pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo. 

 

 
 

Prašome susipažinti su bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis mūsų tinklalapyje www.if.lt 

Maloniai kviečiame kreiptis, jeigu norite pasitarti, pasitikslinti ar sužinoti daugiau – mes Jums padėsime. 

http://www.if.lt/

