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Į 2021-01-20 Nr. 2021-01/S-20-01 

DĖL TURTO IR VERSLO VERTINTOJŲ PRIVALOMOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 

DRAUDIMO 

 

 

Lietuvos bankas susipažino su Jūsų rašte pateikta informacija ir teikia atsakymus į jame 

nurodytus klausimus: 

1. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (toliau – DĮ) 134 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 

kad, kai pareigą sudaryti draudimo sutartį nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, ji nelaikoma 

tinkamai įvykdyta, jei sudaryta draudimo sutartis neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų, 

taikomų tokiam draudimui, nuostatų. 

Pareiga turto arba verslo įmonių ir nepriklausomų turto arba verslo vertintojams (toliau – 

vertintojai) apsidrausti civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu yra nustatyta Lietuvos 

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – TVVPĮ). Pagrindinės šio 

privalomojo draudimo sąlygos yra nustatytos TVVPĮ 17 straipsnyje ir Lietuvos banko valdybos 

2012 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 03-133 „Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir 

nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintose Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo 

vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). 

Taigi, vadovaujantis pateiktuoju teisiniu reguliavimu, darytina išvada, kad vertintojo turima 

civilinės atsakomybės draudimo sutartis bus laikoma tinkama, kai ji atitiks TVVPĮ ir Taisyklėse 

keliamus reikalavimus. 

Taip pat pažymėtina, kad DĮ 3 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kokie ūkio subjektai turi 

teisę vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje:  

1) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos draudimo įmonės – akcinės 

bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, arba Europos bendrovės (Societas Europaea), šio 
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įstatymo nustatyta tvarka gavusios draudimo veiklos licenciją; 

2) kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonės, įgyvendinančios įsisteigimo 

teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas; 

3) Lietuvos Respublikoje įsteigti trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialai, šio įstatymo 

nustatyta tvarka gavę leidimus filialo draudimo veiklai; 

4) Pasaulio prekybos organizacijos narių, kurios yra trečiosios valstybės, draudimo įmonės, 

neįsteigusios filialo, tačiau vykdančios tik šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 5, 6, 11 ir 12 punktuose 

išvardytų draudimo grupių savanoriškojo draudimo bei laivais (jūrų ir vidaus vandenų) ir 

skraidymo aparatais vežamų krovinių savanoriškojo draudimo veiklą.  

Taigi, vertintojai, besiverčiantys turto arba verslo vertinimo veikla Lietuvos Respublikoje, 

turi teisę pasirinkti ne tik Lietuvos Respublikoje įsteigtą draudimo įmonę, su kuria ketina sudaryti 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, su sąlyga, kad tokia draudimo įmonė turi 

teisę DĮ nustatyta tvarka teikti atitinkamas paslaugas Lietuvos Respublikoje. Informacija apie 

draudimo įmones ir jų teikiamas paslaugas Lietuvos Respublikoje skelbiama Lietuvos banko 

interneto puslapyje (nuoroda https://www.lb.lt/finansu-rinku-dalyviai?market=2).  

2. Atsakydami į Jūsų klausimą dėl konkurencijos sąlygų, pažymime, kad Lietuvos 

Respublikos draudimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato jokių perteklinių sąlygų 

draudimo įmonėms, ketinančioms teikti vertintojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ar 

bet kurias kitas profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugas. Esminis 

reikalavimas, taikomas visoms draudimo įmonėms visoje Europos ekonominėje erdvėje, yra turėti 

licenciją, suteikiančią teisę užsiimti vienos ar kitos grupės draudimo veikla. 

Reiktų atkreipti dėmesį, kad sprendimą užsiimti vienos ar kitos rūšies draudimo paslaugų 

teikimu draudimo įmonės priima visiškai savarankiškai, atsižvelgdamos į savo nuožiūra pasirinktus 

kriterijus (pvz.: rinkos dydis, jos perspektyva, įmonės verslo strategija ir tikslai, perdraudimo 

sąlygos ir t. t.).  

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, neturime pagrindo daryti išvadą, kad draudimo veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose yra kokios nors sąlygos, kurios ribotų draudimo įmones 

užsiimti vertintojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veikla. Vis dėlto norime pažymėti, 

kad ši nuomonė pateikta remiantis Lietuvos banko, kaip finansų rinkos priežiūros institucijos, 

neprižiūrinčios, kaip laikomasi Jūsų nurodyto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

reikalavimų, kompetencija. Informuojame, kad valstybinę konkurencijos politiką ir Konkurencijos 

įstatymo laikymosi priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, todėl, jei 

norėtumėte gauti ir jos nuomonę, turėtumėte savo klausimus adresuoti būtent jai. 

3. Atsakydami į klausimus, sietinus su turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo 

turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos mastu, nurodome, 

kad Lietuvos bankas turi informaciją apie šios draudimo rūšies masto kaitą tik nuo 2017 m. 

Informacija apie šios draudimo rūšies rezultatus skelbiama Lietuvos banko interneto puslapyje 

(nuoroda https://www.lb.lt/lt/draudikai-veiklos-rodikliai#ex-1-4). 

 

Direktorė Jekaterina Govina 
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