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DVIRAČIŲ DRAUDIMAS 
PASIŪLYMO SĄLYGOS 
 
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojų draudimas 

 

1. DRAUDIMO APSAUGA______________________________________________________ 
1.1 Ši draudimo apsauga teikiama toliau nurodytomis sąlygomis: 

1.1.1 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojų Kelionių rizikos draudimo 
sąlygos; 

1.1.2 Asmens draudimo taisyklių Nr. 01.4. aktuali redakcija, skelbiama internete adresu: 

https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/Asmens/asmens-draudimo-taisykles-galioja-nuo-2021-

06-01%20(2).pdf; 

1.1.3 Asmens civilinės atsakomybės draudimo sąlygos galiojančios pagal BTA Gyventojų turto 

draudimo taisyklių Nr. 039.1, 18 skirsnį. Aktuali Gyventojų turto draudimo taisyklių Nr. 039.1 redakcija 
skelbiama internete adresu:  

https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/GT/BTA_GT_taisykles_20200210.pdf  
1.1.4 Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr.039.1, aktuali redakcija skelbiama internete adresu: 

https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/GT/BTA_GT_taisykles_20200210.pdf; 
 

1.2  Šių sąlygų 1.3 punkte nurodytą draudimo apsaugą BTA suteikia AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo 

mokėjimo kortelių naudotojams ir jo šeimos nariams (šeimos narių sąvoka yra įtvirtinta „AS „Citadele banka“ 
Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojų Kelionių rizikos draudimo sąlygose).  1.3.2. ir 1.3.3. punktuose 

nurodyta draudimo apsauga taikoma AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojų šeimos 
nariams, kai jie važinės dviračiu kartu su AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotoju.    

1.3 BTA suteikia šias draudimo apsaugas: 

1.3.1 Dviračių draudimas - draudimo objektas yra AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo 
kortelių naudotojų ir jų šeimos narių dviračiai (toliau – Dviračiai). Pagal šio pasiūlymo sąlygas Dviračiai 

apdraudžiami Klasikinės apsaugos variantu. Draudimo apsauga galioja draudimo vietoje, t.y. AS „Citadele 
banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojo gyvenamuoju adresu, kuris nurodytas dvišalėje 

kliento ir banko sutartyje, nuo šių rizikų: ugnies, vandens, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų tyčinės veikos, 

išsamus rizikų aprašymas pateikiamas Gyventojų turto draudimo taisyklėse Nr. 039.1). Taip pat Dviračiai 
apdraudžiami nuo vagystės rizikos už draudimo vietos ribų, juos palikus užrakintus kitose (ne draudimo 

vietos) patalpose ar prirakintus prie kitų stacionarių objektų (įskaitant lengvąjį automobilį). Be Gyventojų 
turto draudimo taisyklėse Nr. 039.1 numatytų išimčių, taip pat bus taikomi šie Dviračių draudimo 

apsaugos apribojimai: 
a) Dviračiui už draudimo vietos ribų taikomi išmokų limitai, nurodyti lentelėje šių sąlygų 3 punkte.  

b) Draudimo apsauga negalioja papildomiems dviračio priedams ir aksesuarams - vaizdo kameroms ir 

registratoriams, dviračių kompiuteriams ir spidometrams, dviračio vaikiškoms kėdutėms ir 
krepšiams bei kitiems priedams, kurie neįeina į standartinę dviračio komplektaciją. Taip pat BTA 

neatlygins nuostolių dėl turto estetinio vaizdo sugadinimo (ištepimai, įlinkimai, įbrėžimai, įskilimai 
ir pan.). 

1.3.2 Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – draudimo objektas yra turtinis interesas dėl 

nelaimingo atsitikimo, kurį vairuodamas dviratį patiria AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo 
kortelių naudotojas arba jo šeimos narys. Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų apima šias 

draudimo rizikas: Mirtis (dėl Traumos), Netektas darbingumas, Trauma (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2) ir 
Medicinos išlaidos, kaip nurodyta Asmens draudimo taisyklių Nr. 01.4. sąlygose ir lentelėje, šių sąlygų 3 

punkte.      
1.3.3 Dviračio valdytojo civilinė atsakomybė - draudimo objektas yra AS „Citadele banka“ Lietuvos 

filialo mokėjimo kortelių naudotojų ir jo šeimos narių civilinė atsakomybė, kylanti pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus už žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ir/arba turtui dėl 
kliento ir jo šeimos narių sukeltų įvykių, susijusių su Dviračio valdymu. Draudimo sąlygos aprašytos BTA 

Gyventojų turto draudimo taisyklių Nr.039.1 Asmens civilinės atsakomybės draudimo sąlygų 18 skirsnyje. 
1.4 Draudimo apsaugos teritorija - Lietuvos Respublika. 

  

https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/Asmens/asmens-draudimo-taisykles-galioja-nuo-2021-06-01%20(2).pdf
https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/Asmens/asmens-draudimo-taisykles-galioja-nuo-2021-06-01%20(2).pdf
https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/GT/BTA_GT_taisykles_20200210.pdf
https://www.bta.lt/media/Taisykles-privatiems/GT/BTA_GT_taisykles_20200210.pdf
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2. IŠIMTYS        __________________ 
Be nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Gyventojų turto draudimo taisyklėse Nr. 039.1 ir Asmens draudimo 

taisyklėse Nr. 01.4., taip pat draudimo išmoka nebus mokama, jei:    

2.1 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojas arba jo šeimos narys važiuoja kalnų, 
laisvo stiliaus (BMX) ar kroso dviračiais, triračiu, taip pat tuo atveju, kai AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo 

mokėjimo kortelių naudotojas arba jo šeimos narys teikia dviračių kurjerio paslaugas arba yra profesionalus 
dviračių sportininkas ir įvykis įvyksta jo treniruočių arba varžybų metu.     

2.2 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojas arba jo šeimos narys šiurkščiai pažeidė 
Kelių eismo taisykles. 

2.3 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo kortelių naudotojas ar jo šeimos narys įvykio metu buvo 

apsvaigęs nuo vaistų, vartojamų be gydytojo nurodymo, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, 
arba jeigu tokių medžiagų yra banko mokėjimo kortelės naudotojo ar jo šeimos nario organizme, taip pat 

banko mokėjimo kortelės naudotojui ar jo šeimos nariui atsisakius atlikti tyrimus dėl minėtų medžiagų buvimo 
organizme. 

2.4.  Kai įvykis, pagal 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose nurodytą draudimo apsaugą, įvyksta draudėjo šeimos nariui 

važinėjant dviračiu ne kartu su draudėju. 
 

3. DRAUDIMO SUMOS IR ATSAKOMYBĖS LIMITAI __________________ 
 

Draudimo apsaugos 
rūšys 

Draudimo suma, atsakomybės limitas (EUR) 

Kortelių rūšys X Prime, X Platinum,  
X Infinite 

Dviračio draudimas  

Draudiminio įvykio 
gyvenamuoju adresu arba 

vagystės  už draudimo 
vietos ribų atveju 

1500 EUR 
 

Asmens draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų 

 

Mirtis (dėl 
Traumos) 

1500 EUR 

Netektas darbingumas 1500 EUR 

Trauma (Priedas Nr. 1) 1500 EUR 

Trauma (Priedas Nr. 2) 1500 EUR 

Medicinos išlaidos Iki 350 EUR draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. BTA kompensuos tik medicinos 
išlaidas už paslaugas, suteiktas Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose. 

Civilinės atsakomybės 
draudimas 

 

Žala trečiųjų asmenų 
gyvybei ar sveikatai 

 

1500 EUR 

Žala trečiųjų šalių turtui 1500 EUR 

Bylinėjimosi išlaidos 1500 EUR 

Gelbėjimo išlaidos 1500 EUR 

Bendra draudimo suma 
arba bendras 

atsakomybės limitas 
kiekvienoje draudimo 

apsaugos rūšyje 

 
 

1500 EUR 

 


