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PRIEDAS NR. 1 LIETUVAI PRIE „FEDERAL EXPRESS CORPORATION“ GABENIMO 
SĄLYGŲ 

 
1. „FedEx“ kaip pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, pretenzijų pareiškimas ir žalos 

atlyginimas 
 
1.1. Siuntėjas pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią Siuntą (kuri yra laikoma pašto 

siunta, o ne kroviniu) ar už dingusius, trūkstamus ar apgadintus Siuntoje siųstus daiktus 
gali pareikšti „FedEx“ per 6 (šešis) mėnesius nuo Siuntos išsiuntimo dienos.  

1.2. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus šio Priedo 1.1 punkte nustatytam terminui, 
nenagrinėjamos. 

1.3. Žala dėl prarastų, sugadintų Siuntų (kurios yra laikomos pašto siuntomis, o ne kroviniu) 
atlyginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu. Patirti netiesioginiai 
nuostoliai ir negautos pajamos į žalos atlyginimo dydį neįskaitomi. 

1.4. Jeigu dėl „FedEx“ kaltės dingsta ar buvo sugadintos Siuntos (pašto siuntos), jose trūksta 
daiktų (prekių) ar daiktai (prekės) Siuntose apgadinti, „FedEx“ atlygina: 

1.4.1. už dingusią registruotąją Siuntą (registruotąją pašto siuntą), taip pat už dalį 
dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) joje ar sugadintus visus daiktus (prekes) joje 
– suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms; 

1.4.2. už dingusią įvertintąją Siuntą (įvertintąją pašto siuntą) – suma, kuri lygi siuntimo 
išlaidoms ir įvertinimo sumai;  

1.4.3. už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) įvertintojoje Siuntoje (įvertintojoje 
pašto siuntoje) su daiktų (prekių) aprašu – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir 
daiktų (prekių) apraše nurodytai dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertei, tačiau 
ne didesne, negu visos įvertintosios Siuntos (įvertintosios pašto siuntos) įvertinimo 
suma. 

1.5. Tais atvejais, kai Siuntos Gavėjas nesumoka išperkamosios Siuntos mokesčio dėl 
„FedEx“ kaltės, „FedEx“ sumoka Siuntėjui jo nurodytą išperkamosios Siuntos mokesčio 
sumą. 

1.6. Jeigu „FedEx“ dėl savo kaltės grąžina Siuntėjui registruotąją Siuntą (registruotąją pašto 
siuntą) ar registruotąjį Siuntinį (registruotąjį pašto siuntinį), „FedEx“ Siuntėjui atlygina 
siuntimo išlaidas. 

1.7. „FedEx“, gavęs per šio Priedo 1.1 punkte nustatytą terminą pateiktą pagrįstą pretenziją, 
atlygina Siuntėjui žalą: 

1.7.1. už Siuntą, siųstą Lietuvoje, – per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo 
dienos;  

1.7.2. už tarptautinę Siuntą – per 90 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo 
dienos.  

1.8. „FedEx“ neatsako ir žalos neatlygina, jeigu:  
1.8.1. Siuntoje buvo siunčiami ir prarasti Draudžiami siųsti daiktai; 
1.8.2. gabenant Siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl 

kurių dingo Siunta, jeigu Siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, 
kas atsitiko su Siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o „FedEx“ 
kaltė kitaip neįrodoma; 

1.8.3. žala atsirado dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė „FedEx“ reikalavimus dėl daiktų 
pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių; 

1.8.4.  Siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis išsiuntimo ar gavimo šalies 
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka konfiskuoti; 

1.8.5. pateikiant Gavėjui asmeniškai pasirašytinai registruotąją Siuntą (registruotąją 
pašto siuntą) ar įvertintąją Siuntą (įvertintąją pašto siuntą) ar registruotąjį ir (ar) 
įvertintąjį Siuntinį (registruotąjį ir (ar) įvertintąjį pašto siuntinį), pakuotė, lipdukas 
su specialiu spaudu, lipnioji juosta, plomba ar perrišimo virvutė yra nepažeisti ir 
Siuntos ar Siuntinio svoris atitinka nurodytąjį;  

1.8.6. gavėjas priėmė Siuntą ir pasirašė, kad ją gavo;  
1.8.7.  Siunta negauta dėl asmens, kurį Gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės; 
1.8.8.  Siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos 

atlyginimas; 
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1.8.9. siunčiamos sekogramos, karo belaisvių ir internuotų civilių asmenų 
korespondencijos siuntos.  
  

2. Siuntų pristatymas 
 
2.1. Siuntos (kurios yra laikomos pašto siuntomis, o ne kroviniu) pateikiamos asmeniškai 

pasirašytinai arba įdedamos į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, – 
apie tai pranešama Gavėjui; 

2.2.  Siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos 
vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba 
jos įgaliotiems asmenims; 

2.3. Registruotosios Siuntos ir įvertintosios Siuntos pateikiamos asmeniškai pasirašytinai 
Siuntėjo nurodytam Gavėjui arba Gavėjo raštu nurodytam asmeniui, nurodžius to 
asmens vardą, pavardę. 
 

3. Nepristatomų siuntų laikinas saugojimas 
 

Nepristatomą siuntą, kurios neįmanoma pristatyti Gavėjui ar grąžinti Siuntėjui, kai Siuntėjas 
(Gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu Gavėjas (Siuntėjas) negyvena, „FedEx“ 
laikinai saugos 2 (du) mėnesius. Jeigu per nustatytą laiką Siuntėjas (Gavėjas) Siuntos neatsiima, 
nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, „FedEx“ praneš Valstybinei mokesčių inspekcijai 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie tokį turtą ir perduos jį valstybės nuosavybėn. 
Prie pranešimo pridedama „FedEx“ žyma, kad Siuntėjas (Gavėjas) kviečiamas atsiimti Siuntą 
neatvyko arba Siuntos atsisakė. 
 


