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Medžiotojo/Medžioklės
vadovo draudimas

Medžioklės plotų naudotojų
(būrelių, klubų, privačių medžioklės
plotų savininkų)
draudimas

Civilinės atsakomybės draudimas – 5 mln. EUR
Civilinės atsakomybės draudimas – 1 mln. EUR

Kas
atlyginama?

 Žala, dėl netinkamo medžioklės vadovo pareigų
vykdymo
 Žala trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui
 Žala kito medžiotojo sveikatai ir turtui
 Žala varovams ar kitiems medžioklės dalyviams
Mirties ir neįgalumo draudimas – 20 tūkst. EUR
Mirtis ar neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
 Medžioklės metu
 Pakeliui į/iš medžioklės

Žala trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui (1 mln. EUR)
Apdraudžiama medžioklės plotų naudotojų
atsakomybė kylanti pagal LR Medžioklės įstatymo
18 str. (medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės
ūkio pasėliams, miškui, hidrotechnikos
įrenginiams.)
Besąlyginė išskaita 10% bet ne mažiau nei 150 EUR

 sužeidus kitą žmogų, kaltininkas privalo atlyginti
gydymo išlaidas ir išmokėtas jam nedarbingumo
pašalpas. Šių išlaidų atlyginimo pareikalaus Ligonių
kasa ir Sodra.
 medžioklės metu per klaidą nušovėte ūkininko gyvulį.
 medžioklės metu sužalojote medžioklės draugą, ar
susižalojote pats.
Kodėl reikia
draustis?

 būdamas medžioklės vadovu blogai išaiškinote
medžioklės eigą, taisykles, tvarką, ar blogai atlikote
kaip medžioklės vadovas pareigas, dėl ko susižalojo
medžioklės dalyviai ar nukentėjo kiti asmenys ar jų
turtas.



Būrelio medžiojamajame plote žvėrys nuniokojo
ūkininko pasėlius, ganyklas



Bebrai užtvenkė upelį, dėl ko išdžiūvo miško
plotas

 iškritimas iš medžioklės bokštelio, neatsargus
elgesys su ginklu dėl ko tampama neįgaliu ar
mirštama.
 žvėries užpuolimas

Kaina
metams

19 Eur asmeniui (galioja Lietuvoje)
110 Eur asmeniui (galioja Europoje)
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380 Eur per paskutinius 3 metus
būrelis/klubas NĖRA gavęs pretenzijų
780 Eur per paskutinius 3 metus
būrelis/klubas YRA gavęs pretenzijų*
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Keletas faktų per paskutinius 5 metus

2017-12-24
Šeštadienį skaudi nelaimė įvyko Druskininkų savivaldybėje medžioklės medžioklės metu. Medžiotojas šaudamas į lapę kliudė ir
sužalojo kitą medžiotoją.
2017 12 02
Šeštadienį, gruodžio 2 d., apie 15 val. Šilutės rajone, Sauslaukio kaime, miške, medžioklės metu įvyko nelaimė. 1971 metų
gimimo medžiotojas, šaudamas į šerną, peršovė kitą, šalia buvusį medžiotoją.
2017 11 26
Apie vidurdienį 28 metų medžiotojas iš 12 mm kalibro lygiavamzdžio šautuvo „TOZ 34R“ šaudamas į išbėgusį stirnos jauniklį
sužalojo netoliese buvusį 59 metų medžiotoją. Nukentėjusiajam prireikė gydytojų pagalbos. Medikai konstatavo, kad vyrui
sužalota galva.
2017 01 03
Nelaimė medžioklėje įvyko jau šiais metais sausio 3 d. Šiaulių rajone. Vyrai medžiojo Šelvenų kaime, Kleboniškės miške.
Nelaimingas atsitikimas nutiko, kai vienas medžiotojų netyčia iššovė ir pataikė draugui į koją.
2016 10
Nelaimė pernai spalio pabaigoje įvyko Kelmės rajone. Beržėnų miške, Beržėnų kaime, Šaukėnų seniūnijoje, varymo metu buvo
paleisti 5 šūviai. Sumedžiotos dvi stirnos ir lapė. Manoma, kad vieno šūvio metu, kuomet buvo medžiojama stirnos patelė,
rikošetu atšokusi 6 mm grankulkė pataikė į medžiotojo į koją. Iš medžiotojo, kuris, kaip įtariama, sužalojo kolegą, paimtas ginklas
bei medžioklės dokumentai.
2016 12
Nelaimė įvyko metų pabaigoje Pakruojo rajone. Pakruojo seniūnijoje, Preičiūnų medžioklės plotuose, šaunant į šernus vienas
šratas kliudė medžiotoją. Vyras dėl sužalojimo pats kreipėsi į medikus ir buvo operuotas. Aplinkosaugininkai ir įvykį tiriantys
policijos pareigūnai apklausė šalia nukentėjusio stovėjusį ir į šernus šovusį medžiotoją. Kol kas nenustatyta, ar nukentėjusį
kliudė kolegos paleistas šūvis ar šratas atšoko nuo paties nukentėjusiojo paleisto šūvio.
2016-11-15
Ukmergės rajone esančioje Šešuolių girioje komercinės medžioklės metu vokietis sužeidė kartu medžiojusį švedą, pranešė
Policijos departamentas.
Nelaimė įvyko apie 14 valandą, 1936 m. gimusiam Vokietijos piliečiui iš legaliai įvežto ginklo šovus į varomą šerną. Vietoj šerno,
jis pataikė į gretimai stovėjusį 1951 m. gimusį Švedijos pilietį.
Nukentėjęs vyras dėl šautinės žaizdos pilve paguldytas į Ukmergės ligoninę.
2014 12 30
Gruodžio 29 d., apie 15.30 val., į Pakruojo ligoninę, iš Pakruojo r., Priečiūnų kaimo, pristatytas ir dėl šautinės žaizdos pilve
paguldytas 1950 m. gimęs vyras, kuris tą pačią dieną, apie 14 val., Priečiūnų kaime, buvo sužalotas per medžioklę.
2014 10 28
Nelaimingai baigėsi praėjusio sekmadienio rytą Kelmės rajone, Beržėnų kaime, vos prasidėjusi medžioklė su varovais. Šaudamas
į stirną vienas iš medžiotojų pataikė svečio teisėmis į medžioklę atvykusiam medžioklės žinovui.
Dėl neatsargaus sveikatos sutrikdymo Kelmės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak Kriminalinės
policijos skyriaus viršininko Ričardo Bracevičiaus, medžioklės žinovą sužalojęs Pašilėnų būrelio medžiotojas, paleisdamas šūvį,
veikiausiai nepasirinko saugaus kampo.
2013 12 12
Gruodžio 8 dieną, apie 10 val. 30 min., Švėkšnos seniūnijos Pocių kaimo miške medžiotojų būrelio medžiotojas S. G. (gimęs 1965
m.) šovė į šerną iš medžioklinio šautuvo, bet kulka pataikė į šalia medžiojusį to paties būrelio medžiotoją S. K. (gimusį 1967 m.).
Vyriškis dėl šautinės žaizdos krūtinės srityje paguldytas į Klaipėdos ligoninę.
2013 08 16
Labai nesėkmingai susiklosčiusi medžioklė vyko Betygalos seniūnijoje esančioje Pryšmantų kaimo teritorijoje: paleidus neatsargų
šūvį buvo sužeistas medžiotojų klubo „Pagojukas“ narys, medžiotojams tą naktį vadovavęs Gintaras Ramanauskas. Žirnių lauke
sužalotas vyras buvo išgabentas į Kauno klinikas gydyti žaizdų delne ir sėdmenyse.

UADBB Colemont draudimo brokeris
Konstitucijos pr. 26, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 210 9660; Faks. (8 5) 210 9661
www.colemont.lt

Visais medžiotojų draudimo klausimais kreipkitės:
Raimondas Kundra
Pardavimų direktorius
8-682-49268
raimondas.kundra@colemont.lt

3

