Eismo įvykio
deklaracijos
EISMO
ĮVYKIO DEKLARACIJOS PILDYMO
pildymo pavyzdys
PAVYZDYS
Laikas

11. Įvykio data

2016.01.01

2. Vietovė:

kt. objektams, išskyrus tr. priemonė

taip

6. Draudėjas (žr. draudimo liudijime)

Užbraukite langelius, šalia kurių
nurodytos eismo įvykio aplinkybės

A

Pavardenis
PAVARDĖ: ..........................................................................................................
Vardenis
Vardas: ...............................................................................................................
*U\EŖJ9LOQLXV
Adresas: ............................................................................................................

Lietuva
xxxxx Valstybė: .........................................................
Pašto kodas: .....................
Tel. Nr. / el. paštas: 8 X XXX XX XX
7. Transporto priemonė

QúUD

Valstybinio Nr. ženklas
BBB OOO
...........................................................

Valstybinio Nr. ženklas
_
...........................................................

Valstybė, kurioje registruota
Lietuva
...........................................................

Valstybė, kurioje registruota
_
...........................................................

6.

B

* išbraukite, kas netinka

Draudėjas (žr. draudimo liudijime)

Pavardevskis
PAVARDĖ: ..........................................................................................................
Vardevskis
Vardas: ...............................................................................................................

1

* stovint / sustabdžius

1

2

* pradedant važiuoti /
atidarant dureles

2

3

stabdant

3

Tel. Nr. / el. paštas:

3XWLQŖJ.DLPHOLńNúV.DXQRUDM
Adresas: ............................................................................................................

xxxxx Valstybė: .........................................................
Lietuva
Pašto kodas: .....................
8 X XXX XX XX

4

išvažiuojant iš stovėjimo vietos,
privataus sklypo, šalikelės

4

7. Transporto priemonė

5

įvažiuojant į stovėjimo vietą,
privatų sklypą, šalikelę

5

Markė, modelis
Audi A6
...........................................................

6

įvažiuojant į žiedinę sankryžą

6

7

važiuojant žiedinėje sankryžoje

7

Valstybinio Nr. ženklas
AAA OOO
...........................................................

Valstybinio Nr. ženklas
_
...........................................................

Valstybė, kurioje registruota
Lietuva
...........................................................

Valstybė, kurioje registruota
_
...........................................................

PRIEKABA

TURINTI VARIKLĮ

Markė, modelis
Honda Civic
...........................................................

B TRANSPORTO PRIEMONĖ

12. APLINKYBĖS

8

atsitrenkiant į ta pačia kryptimi 8
ir ta pačia kelio juosta važiuojančios
transporto priemonės galinę dalį

8. Draudimo įmonė (žr. draudimo liudijime)

PRIEKABA

TURINTI VARIKLĮ

QúUD

8. Draudimo įmonė (žr. draudimo liudijime)

ERGO Lietuva
PAVADINIMAS: .................................................................................................

9

9

LIETUVOS DRAUDIMAS
PAVADINIMAS: .................................................................................................

BB 111 111
Žaliosios kortelės Nr.: ....................................................................................

važiuojant ta pačia kryptimi,
tačiau kita kelio juosta

10

persirikiuojant

10

DD 111 111
Žaliosios kortelės Nr.: ....................................................................................

11

lenkiant

11

BALTO LINK, UADBB
Išdavusi įstaiga / tarpininkas: ....................................................................

Draudimo liudijimas
2016 XX XX
2016 XX XX
arba žalioji kortelė galioja nuo: .......................... iki: ...............................

12

sukant į dešinę

12

Išdavusi įstaiga / tarpininkas: ....................................................................

PAVADINIMAS: .................................................................................................

13

sukant į kairę

13

Lietuva
....................................... Valstybė: ..............................................................

14

važiuojant atbuline eiga

14

15

įvažiuojant į priešpriešinio
eismo juostą

15

_
_
PAVADINIMAS: .................................................................................................
_
Adresas: .............................................................................................................
Lietuva
....................................... Valstybė: ..............................................................
Tel. Nr. / el. paštas: 8 X XXX XX XX

16

sankryžoje atsitrenkiant
iš dešinės

16

Ar pagal draudimo liudijimą atlyginama žala B transporto
taip
priemonei?
ne

AA 111 111
Dr. liudijimo Nr.: ..............................................................................................
Draudimo liudijimas
2016 XX XX
2016 XX XX
arba žalioji kortelė galioja nuo: .......................... iki: ...............................

.DUHLYLŖJ
Adresas: .............................................................................................................
8 X XXX XX XX

Tel. Nr. / el. paštas:

Ar pagal draudimo liudijimą atlyginama žala A transporto
taip
priemonei?
ne
9. Vairuotojas (žr. vairuotojo pažymėjime)

17

Pavardenis
PAVARDĖ: ..........................................................................................................
Vardenis
Vardas: ...............................................................................................................

2

XXXX XX XX
Gimimo data: .................................................................................................

*U\EŖJ9LOQLXV
Adresas: ............................................................................................................

CC 111 111
Dr. liudijimo Nr.: ..............................................................................................

9.

nesuteikiant pirmenybės teisės ar 17
nepaisant raudono šviesoforo signalo

Vardevskis
Vardas: ...............................................................................................................
XXXX XX XX
Gimimo data: .................................................................................................

3XWLQŖJ.DLPHOLńNúV.DXQRUDM
Adresas: ............................................................................................................

Privalo pasirašyti abu vairuotojai

Lietuva
.......................................Valstybė: ..............................................................

Lietuva
.......................................Valstybė: ..............................................................

Pasirašydami šį dokumentą, vairuotojai patvirtina
aplinkybes, leisiančias greičiau sureguliuoti žalą.

8 X XXX XX XX
XXXX XXXX
Vairuotojo pažymėjimo Nr.: .....................................................................
A, B, C, D, E
Kategorija (A, B, ....): .....................................................................................
2019.01.01
Vairuotojo pažymėjimas galioja iki: .....................................................
Tel. Nr. / el. paštas:

13.

Vairuotojas (žr. vairuotojo pažymėjime)

Pavardevskis
PAVARDĖ: ..........................................................................................................

1

įrašykite užbrauktų
langelių kiekį

Eismo įvykio schema susidūrimo metu

Tel. Nr. / el. paštas:

8 X XXX XX XX

XXXX XXXX
Vairuotojo pažymėjimo Nr.: .....................................................................

13.

A, B, C, D, E
Kategorija (A, B, ....): .....................................................................................

Pažymėkite: 1. kelio planą - 2. rodyklėmis A ir B transporto
priemonių judėjimo kryptis - 3. jų padėtis susidūrimo metu 4. kelio ženklus - 5. gatvių pavadinimus ar kelių numerius

Vairuotojo pažymėjimas galioja iki: .....................................................
2020.03.01
10. Rodykle nurodykite pradinio

10. Rodykle nurodykite pradinio

smūgio į B tr. priemonę
vietą à

2]RJ

smūgio į A tr. priemonę
vietą à

.DOYDULMŖJ

11. Matomi A tr. priemonės

sugadinimai:

– Kaltininkas
ȦQXNHQWúMüV

kairysis sparnas
ir durys
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

14. Mano pastabos:

14. Mano pastabos:

QHSDVWHEúMDXNOLŎWLHV

......................................................................................................................................................

Pildoma, jei eismo įvykis įvyko Lietuvoje: / Complete if accident
happens in Lithuania:
Patvirtinu, jog esu atsakingas (-a) už padarytą žalą. / I am liable
for causing the damage.
V. pavardė / Name: ............................................................................................................
Parašas / Signature: ...........................................................................................................

Vardenis Pavardenis
parašas

ä\PLPD³[´åHQNOXMHLWUDQVSRUWRSULHPRQơ³%´\UDDSGUDXVWD.$6.2GUDXGLPX

ne

15.

Vairuotojų parašai

A
3$6,5$â2$%8'$/<9,$,

11. Matomi B tr. priemonės

sugadinimai:

priekinis bamperis
.3LU'3šLELQWDV
...................................................................................
YDULNOLRJDXEWDV
...................................................................................
...................................................................................

QXNHQWúMüV

15.

......................................................................................................................................................

B

Pildoma, jei eismo įvykis įvyko Lietuvoje: / Complete if accident
happens in Lithuania:
Patvirtinu, jog esu atsakingas (-a) už padarytą žalą. / I am liable
for causing the damage.
V. pavardė / Name: ............................................................................................................
Parašas / Signature: ...........................................................................................................

_

18.(17Ơ-ĉ6ý,$1(3$6,5$â2

taip

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

A TRANSPORTO PRIEMONĖ
ä\PLPD³[´åHQNOXMHLWUDQVSRUWRSULHPRQơ³$´\UDDSGUDXVWD.$6.2GUDXGLPX

taip

ne

QúUD

4. Žala turtui:

3$6,5$â2.$/7,1,1.$6 18.(17Ơ-ĉ6ý,$1(3$6,5$â2

3.. Sužalojimai (netgi lengvi)

5.. Liudininkai: vardai, pavardės, adresai, tel. Nr.: ..........................................................................................................................................

padaryta ne A ir B tr. priemonė

ne

Vieta: ........................................................................................
2]RJLU

Lietuva

.DOYDULMŖJVDQNU\šD
Valstybė: ..................................................................................... ......................................................................................................

00.01

Eismo įvykio deklaracijos
pildymo paaiškinimas

1. Įvykio data, pvz., 2016-01-01, ir laikas, pvz., 08.33 val.
2. Valstybės, kurioje įvyko įvykis, pavadinimas ir tiksli įvykio vieta, pvz.: Lietuva, Vilnius, Savanorių pr. Ir Ukmergės g.
sankryža; Lietuva, kelio Prienai-Kaunas 13 km.
3. „X” ženklu pažymima, ar yra įvykyje sužalotų žmonių. Jei šis laukelis yra žymimas, policiją kviesti – privaloma.
4. Žymima, ar padaryta žalos ne transporto priemonėms, dalyvavusioms įvykyje, o bet kuriam kitam turtui (pvz.,
statiniams, kelio įrenginiams ir pan.). Jei šis laukelis yra žymimas, policiją kviesti – privaloma.
5. Įrašomi visi deklaracijoje reikalaujami įvykio liudininkų duomenys, suteiksiantys galimybę vėliau su jais susisiekti.
6. Atkreiptinas dėmesys, jog čia pateikiama informacija apie transporto priemonės draudėją, kuris įrašytas draudimo
liudijime (o ne apie jos vairuotoją). Draudėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Jei draudimo liudijime įrašytas
draudėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys. Jeigu
liudijime įrašytas draudėjas yra juridinis asmuo, turi būti nurodomas jo pavadinimas, buveinės adresas ir kiti reikalaujami duomenys.
7. Iš transporto priemonės registracijos dokumento tiksliai perrašomi atitinkami transporto priemonės (jeigu yra - ir
jos priekabos) duomenys.
8. Iš draudimo liudijimo ir/arba žaliosios kortelės įrašomi tikslus transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę
apdraudusios draudimo įmonės pavadinimas, draudimo liudijimo ir žaliosios kortelės numeriai, draudimo liudijimo
arba žaliosios kortelės galiojimo laikotarpis. Jeigu draudimo liudijimą išdavė tarpininkas (agentūra, brokeris),
žemiau nurodomas jo pavadinimas, adresas ir kiti duomenys. Be to, šio lauko apačioje „x” ženklu pažymimas, ar
transporto priemonė apdrausta KASKO draudimu.
9. Turi būti tiksliai perrašomi visi reikalaujami duomenys iš transporto priemonę vairavusio vairuotojo pažymėjimo.
10. Išrinkus tinkantį įvykyje dalyvavusios transporto priemonės tipą rodykle pažymima jos susidūrimo vieta.
11. Išvardijami pastebimi transporto priemonės sugadinimai.
12. „X” ženklu pažymimi tie langeliai, šalia kurių pateikti teiginiai labiausiai atitinka faktines įvykio aplinkybes.
Atkreiptinas dėmesys jog, 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose reikia išbraukti netinkamus žodžius.
Užpildžius 12-jį laukelį, jo apačioje nurodomas pažymėtų langelių kiekis.
13. Braižoma įvykio schema, vaizduojant situaciją transporto priemonių susidūrimo metu. Schemoje turi būti nubraižytas kelio planas, rodyklėmis nurodytos A ir B tranpsorto priemonių judėjimo kryptys, kuo tikslesnės transporto
priemonių padėtys susidūrimo metu, kelio ženklai, gatvių arba kelių pavadinimai (numeriai), bent apytiksliai atstumai tarp transporto priemonių ir/ar tarp transporto priemonių bei nors vieno stacionaraus šalia esančio objekto
(pvz., pastato, ženklo ar pan.).
14. Viršutinėje dalyje, jeigu reikia, gali būti įrašomos vairuotojo pastabos. Apatinė laukelio dalis pildoma, jei įvykis
įvyko Lietuvoje. Šią laukelio dalį pildo ir pasirašo įvykį sukėlęs vairuotojas, nurodydamas savo vardą ir pavardę.
15. A ir B transporto priemonių vairuotojai savo parašais patvirtina kad užpildytoje deklaracijoje pateikta informacija
yra tikra ir teisinga.

i

