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Kas mes esame?
 Pirmaujanti visiškai integruota regioninė
advokatų kontora, teikianti verslo teisės
paslaugas Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir
Baltarusijoje
 Pradėjusi veiklą 1995 m., šiandien
SORAINEN apima daugiau nei 120 teisininkų
 Pirmoji advokatų kontora Baltijos šalyse ir
Baltarusijoje, kurios kokybės valdymo
sistema sertifikuota pagal ISO 9001 kokybės
standartą
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 Konsultavome daugiau nei 7 500 vietos ir
tarptautinių klientų apie 35 000 bylų
www.sorainen.com

Teisininkų praktikos grupės
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Konsultavimo praktikos grupės
Komercinių sutarčių
 Distribucija ir prekyba
 Informacinės technologijos ir duomenų
apsauga
 Intelektinė nuosavybė
 Farmacijos ir gyvosios gamtos teisė
 Telekomunikacijos

Konkurencijos ir
valstybinio reguliavimo
 Konkurencija
 Energetika
 Infrastruktūra ir
valstybinis reguliavimas

Įmonių teisės
 Įmonių teisė
 Darbo teisė
 Investicijų
skatinimas

Restruktūrizavimas ir
bankrotas
 Restruktūrizavimas
ir bankrotas

Sandorių praktikos grupės
Bankininkystės ir finansų
 Bankininkystės
 Projektų finansavimas ir viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystė
 Kapitalo rinkos
 Finansinės paslaugos ir reguliavimas
 Investiciniai fondai ir pensijų kaupimo produktai

Įmonių įsigijimų ir susijungimų bei
privataus kapitalo
 Įmonių įsigijimai ir susijungimai
 Privataus kapitalo fondai
 Privatizacija

Ginčų sprendimų praktikos grupės

Specialistų komandos

Ginčų sprendimo
 Ginčų sprendimas
 Viešieji pirkimai
 Transportas
ir laivyba
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statybų
 Statyba
 Aplinkos apsauga
 Nekilnojamasis
turtas
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SORAINEN buvo pripažinta

METŲ ADVOKATŲ KONTORA BALTIJOS ŠALYSE
Financial Times & Mergermarket
Europos įmonių susijungimų ir įsigijimų apdovanojimai
2012 ir 2008 ▪ Londonas, JK
International Financial Law Review
IFLR Europos apdovanojimai
2013, 2012, 2010 ir 2009 ▪ Londonas, JK
PLC Which lawyer?
Tarptautiniai advokatų kontorų apdovanojimai
2010 ir 2009 ▪ Londonas, JK
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SORAINEN pripažinta

METŲ MOKESČIŲ PATARĖJU BALTIJOS ŠALYSE
International Tax Review
Europos mokesčių apdovanojimai ▪ 2012, 2011 ir 2010 ▪ Londonas, JK
 Europos mokesčių apdovanojimai yra teikiami remiantis konsultuotų
mokesčių sandorių dydžiu, inovatyvumu ir sudėtingumu
 SORAINEN apdovanojimui buvo nominuota kartu su „Deloitte“, „Ernst &
Young“ ir „PricewaterhouseCoopers“
 2010 metais apdovanojimai Baltijos šalių kategorijoje buvo teikiami
pirmą kartą

GERIAUSIA TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJA BALTARUSIJOJE
Baltarusijos Respublikos teisingumo ministerija
Ministerijos pripažinimas 2011 ▪ Minskas, Baltarusija
 SORAINEN yra vienintelė tarptautinė advokatų kontora
Baltarusijoje gavusi tokio pobūdžio ministerijos pripažinimą.
www.sorainen.com
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 Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo
sutarties sudarymas
 Draudimo apsaugos spragos
 Pagrindinės draudėjo pareigos ir jų nevykdymo pasekmės
 Veiksmai įvykus draudžiamajam įvykiui
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Draudimo sutarties
sudarymas 1/6
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 Tradicinis sudarymo mechanizmas:
– draudėjo (audito įmonės) prašymas (žodinis arba rašytinis) sudaryti
draudimo sutartį pagal draudiko standartines draudimo sutarčių
sąlygas;
– draudiko išduodamas draudimo liudijimas (polisas);
– draudimo sutartis sudaroma pagal Audito įmonių profesinės civilinės
atsakomybės draudimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos banko
2012-05-22 nutarimu Nr. 03-122 (Aprašas)
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 Draudėjo pareiga atskleisti ikisutartinę informaciją (CK 6.993
str. ir Aprašo 18 p.):
– esminė informacija, skirta rizikos įvertinimui, kurios prašo draudikas
rašytiniame prašyme sudaryti draudimo sutartį, kurį pildo audito
įmonė, arba kurios papildomai raštu prašo draudikas
– žinoma audito įmonei ir nežinoma/neprivaloma žinoti draudikui

 Praktinis pareigos įgyvendinimas:
– dažnai draudikai prašo pateikti „žalų nebuvimo deklaraciją“ arba
pateikti informaciją apie gautus reikalavimus atlyginti žalą
– audito įmonei svarbu tinkamai atskleisti visą informaciją, įskaitant
net ir informaciją, apie aplinkybes, dėl kurių ateityje gali būti
pareikštas reikalavimas atlyginti žalą
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 Ikisutartinės informacijos neatskleidimo pasekmės:
– atsisakymas pateikti informaciją – draudiko teisė atsisakyti sudaryti
draudimo sutartį
– sąmoningai neatskleista ar netinkamai atskleista informacija –
draudikas įgyja teisė reikalauti pripažinti draudimo sutartį
negaliojančia, atitinkamai padarius žalą nebus jokios draudimo
apsaugos ir jokios draudimo išmokos
– informacija neatskleista ar netinkamai atskleista dėl neatsargumo –
draudiko pasiūlymas pakeisti sutartį (paprastai didinti draudimo
įmoką), atsisakius – draudikas įgyja teisė reikalauti nutraukti
draudimo sutartį teisme. Įvykus draudžiamajam įvykiui, mokama tik
atitinkamai dalis draudimo išmokos arba iš viso nėra mokama.
Išimtis – neprisiimtina rizika
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 Draudimo sutarties sudarymas naudojantis draudimo
brokerių paslaugomis:
– esminis klausimas, kuris turi būti keliamas: kieno atstovas (audito
įmonės (draudėjo) ar draudiko) yra draudimo brokeris?
– nauda: draudimo rinkos profesionalai, kurie turi įstatyminę pareigą
veikti draudėjo geriausiais interesais; taip pat draudžiasi savo civilinę
atsakomybę, todėl yra papildoma galimybė reikalauti iš jų nuostolių
padengimo, jeigu netinkamai suteikia paslaugas
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 Draudimo sutartis gali būti sudaryta ne tik su Lietuvos
draudimo įmonėmis ar draudimo įmonėmis, kurios turi
filialus Lietuvoje, bet ir su užsienio draudimo įmonėmis,
kurios vykdo veiklą naudodamosi paslaugų teikimo laisve
 Draudimo sutarties sudarymas su užsienio draudimo
įmonėmis:
– svarbu užsitikrinti, kad Aprašas būtų draudimo sutarties dalis ir pati
sutartis atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Jeigu ne, nebus
laikoma, kad pareiga apsidrausti privalomuoju draudimu yra
įvykdyta tinkamai
– ar yra atstovai Lietuvoje (draudimo brokeriai ir pan.)?
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 Savanoriško audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės
draudimo sutarties sudarymas:
– paprastai sudaroma tai daliai, kuri viršija privalomojo draudimo
sumas
– tokia draudimo sutartis sudaroma pagal draudiko parengtas
standartines sąlygas, o jos gali skirtis nuo Apraše išdėstytų sąlygų
– draudiko parengtos standartinės sąlygos paprastai būna griežtesnės
draudėjo (audito įmonės) atžvilgiu
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Draudimo apsaugos
spragos 1/4
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 Audito įmonės teikiamos paslaugos ir jų teritorija:
– pagal Aprašą yra draudžiamos tik audito paslaugos (Aprašo 6
punktas), o ar kitai audito įmonės veiklai reikalinga draudimo
apsauga?
– paprastai draudimo apsauga yra taikoma Lietuvos teritorijoje

 Draudimo sumos (maksimalios galimos draudimo išmokos):
– minimali draudimo suma audito įmonėms, kurios atlieka auditą
kitose negu viešojo intereso įmonėse, - 100 000 litų
– jeigu auditas atliekamas viešojo intereso įmonėse, minimali
draudimo suma yra 200 000 litų vienam draudžiamajam įvykiui ir
500 000 litų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus
– audito įmonė turi įvertinti, ar šios draudimo sumos yra pakankamos
jos veikloje
13
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 Audito įmonės atsakomybė:
– audito įmonė turi atlyginti dėl jos kaltės užsakovo ir (arba) trečiųjų
asmenų patirtus nuostolius teisės aktų ir pasirašytos audito sutarties
nustatyta tvarka (Audito įstatymo 29 straipsnio 6 dalis)
– Draudimo išmoka nemokama dėl žalos, kuri kilo dėl netinkamo
sutarties dėl audito atlikimo vykdymo, kai sutartinės civilinės
atsakomybės ribos, numatytos sutarties sąlygose, viršija civilinės
atsakomybės ribas, numatytas įstatyme (draudimo apsauga galioja
tik tokia apimtimi, kokios yra civilinės atsakomybės ribos, numatytos
įstatyme (Aprašo 10.4 punktas)
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 Draudimo spragos keičiant draudiką (draudimo sutartį
sudarant su nauju draudiku):
– Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą pateikimas
draudėjui arba draudikui dėl draudimo sutarties galiojimo metu
atliktų draudėjo neteisėtų veiksmų, kurie yra pagrindas atsirasti
draudėjo civilinei atsakomybei, jeigu reikalavimas atitinka visas šias
sąlygas:
 <...pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu arba per šalių
nustatytą terminą (2 metai); pareikštas dėl žalos, kuri atsirado
draudimo sutarties galiojimo metu arba per šalių nustatytą terminą
(2 metai); pareikštas dėl audito, atliekamo ir (ar) atlikto draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu
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 Jeigu reikalavimas pareiškiamas po 2 metų, dėl žalos, kuri
atsirado po 2 metų ir dėl audito, atlikto draudimo sutarties,
sudarytos su ankstesniu draudiku, galiojimo laikotarpiu:
– senasis draudikas draudimo išmokos nemokės, nes nėra visų Apraše
nurodytų draudžiamojo įvykio sąlygų
– Naujasis draudikas taip pat nemokės draudimo išmokos, nes nėra
visų Apraše nurodytų draudžiamojo įvykio sąlygų

 Situacijos sprendimas:
– reikalauti, kad naujasis draudikas suteiktų retroaktyvią draudimo
apsaugą, t.y. ir dėl tų auditų, kurie buvo atlikti iki sudarant draudimo
sutartį, arba
– reikalauti ilgesnio nei 2 metų laikotarpio (dar vadinamas „išplėstiniu
reikalavimų pateikimo laikotarpiu“)
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 Draudėjas (audito įmonė) privalo informuoti draudiką apie
rizikos padidėjimą per 3 darbo dienas
 Rizikos padidėjimas:
– aplinkybių pasikeitimas, kuris sąlygoja didesnį civilinės atsakomybės
pavojų, pavyzdžiui, esminis veiklos mąsto pasikeitimas, esminis
darbuotojų skaičiaus pasikeitimas ir pan.

 Patarimas:
– jeigu konkrečioje draudimo sutartyje nenurodyti rizikos padidėjimo
atvejai, paprašyti, kad draudikas raštu nurodytų tokius atvejus

 Pasekmės:
– jeigu nepranešama apie rizikos padidėjimą – draudiko teisė
nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius
– Jeigu pranešama – įmokos perskaičiavimas
17
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 Draudėjas (audito įmonė) privalo informuoti draudiką apie
gautą reikalavimą atlyginti žalą per 5 darbo dienas
 Svarbu:
– gali būti reikalaujama pranešti ne tik apie gautą formalų reikalavimą,
bet ir apie aplinkybes, dėl kurių ateityje gali būti pareikštas
reikalavimas atlyginti žalą

 Klaidos:
– Ignoruojama arba rimtai nevertinama pareiga pranešti apie
aplinkybes, dėl kurių ateityje gali būti pareikštas reikalavimas

 Pasekmės:
– jeigu nepranešama apie reikalavimą/aplinkybes, atsiranda pagrindas
draudikui svarstyti klausimą dėl draudimo išmokos nemokėjimo ar
sumažinimo
18
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 Pareiga audito paslaugas teikti atidžiai ir rūpestingai,
laikantis profesinės veiklos standartų
 Nors atsisakyti išmokėti draudimo išmoką draudikas gali tik
esant draudėjo tyčiai, tačiau didelis neatsargumas gali būti
pagrindas reikalauti dalies nukentėjusiems asmenims
išmokėtų išmokų iš pačios audito įmonės
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 Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudėjas (audito įmonė)
privalo imtis priemonių galimai žalai sumažinti:
– jokiu būdu neignoruoti draudiko
– laikytis draudiko nurodymų (dėl draudiko atstovų (advokatų)
įtraukimo, įgaliojimų jiems suteikimo, dėl nuostolių mažinimo ir
pan.)
– jeigu ieškinys pareikštas teisme, visus dokumentus privaloma
pateikti draudikui ir jį įtraukti į teisminį procesą

 Patarimas:
– jokiu būdu neignoruoti draudiko stengiantis išvengti jo įsitraukimo
(dėl reputacinių rizikų, galimai didesnių draudimo įmokų ateityje ir
pan.)
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 Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudėjas (audito įmonė)
privalo nepripažinti ar netenkinti reikalavimo atlyginti žalą:
– bet kokiam reikalavimo pripažinimui (net daliniam) ar tenkinimui,
įskaitant bet kokį taikų ginčo sureguliavimą, draudikas turi duoti
raštišką sutikimą
– draudėjas negali be draudiko raštiško sutikimo tartis dėl ginčo
perdavimo arbitražui ar kitos valstybės teismams

 Patarimas:
– Bendravimą su reikalavimo pateikėjo organizuoti per draudiką
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 Teisinių išlaidų atlyginimas:
– draudikas turi atlyginti teisines išlaidas, jeigu draudiką ir draudėją
(audito įmonę) teisme atstovavo draudiko ar su jo sutikimu paskirti
asmenys (advokatai)
– Šios išlaidos atlyginimas net jeigu jos kartu su draudimo išmoka jos
viršija draudimo sumą
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 Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui,
išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti
išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.
Subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų,
draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo
atveju, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais (CK 1015
straipsnis)
 Audito įmonė, atlyginusi užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų
patirtus nuostolius, atsiradusius dėl auditorių kaltės, turi
atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltus auditorius (Audito
įstatymo 29 straipsnio 7 dalis)
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 Ar draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, gali reikalauti išmokėtų sumų
(jų dalies) iš kaltų auditorių?
 LAT 2005-10-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2005:
– kai draudėjas ir atsakingas už žalą asmuo yra tas pats arba yra apdrausta
netiesioginė civilinė atsakomybė (pvz. , CK 6. 246 straipsnio 2 dalis). Čia
subrogacija negalima pagal CK 6. 1015 straipsnio 1 dalį. Tokiu atveju
draudimo apsauga galioja interesui, kuris apdraustas pagal draudimo
sutartį. Tokiais atvejais draudėjas kaip tik ir draudžiasi nuo to, kad įvykus
draudiminiam įvykiui neturėtų nuostolių atlygindamas žalą, padarytą
trečiajam asmeniui, arba, pavyzdžiui, draudikas, apdraudęs darbdavio
civilinę atsakomybę, neįgytų teisės reikalauti išmokėtų sumų iš darbdavio
darbuotojų, t. y. draudėjas, apdrausdamas savo civilinę atsakomybę, kartu
apdraudžia ir asmenis, už kurių veiksmus jis yra atsakingas. Tokiu atveju
draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, atgręžtinio reikalavimo teisė į
draudėją arba jo apdraustus asmenis padarytų civilinės atsakomybės
draudimą beprasmį.
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 LAT 2005-10-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2005:
– kitokia situacija yra tuo atveju, jei civilinės atsakomybės draudikas ir
atsakingas už žalą asmuo yra skirtingi, draudėjas yra apdraudęs tik
savo, bet nėra apdraudęs už žalą atsakingo asmens civilinės
atsakomybės, t. y. draudimo apsauga galioja tik dėl draudėjo, bet ne
dėl žalą padariusio asmens. Tada draudikas, atlyginęs žalą už savo
draudėją, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį

 Klausimas:
– Ar auditoriai, dirbantys audito įmonėje yra apdraustieji, ar ne?
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Kontaktai
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Ačiū!
Tomas Talutis
Advokatas
tomas.talutis@sorainen.com

Lietuva
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
tel.
+370 52 685 040
faks. +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com

Estija
Pärnu mnt 15
10141 Talinas
tel.
+372 6 400 900
faks. +372 6 400 901
estonia@sorainen.com

Latvija
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel.
+371 67 365 000
faks. +371 67 365 001
latvia@sorainen.com

Baltarusija
ul Nemiga 40
220004 Minskas
tel.
+375 17 306 2102
faks.
+375 17 306 2079
belarus@sorainen.com
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