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I DALIS
BENDROSios sąlygos
1.

Pagrindinės sąvokos

1.1.

Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos
filialas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.
Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką
dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam
Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį,
arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku.
Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra
Draudikas ir Draudėjas. Draudėjas draudimo
sutartimi įsipareigoja mokėti Draudikui draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumokėti Draudėjui, Apdraustajam,
draudimo sutartyje nurodytam Naudos gavėjui,
kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, ar
nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo
išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo
sutartį sudaro šios draudimo taisyklės, Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu
jis buvo pateiktas raštu), draudimo liudijimas ir
jo priedai (jeigu jie buvo papildomai pasirašyti
Draudiko ir Draudėjo).
Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) –
galiojančios draudimo sutarties standartinės
sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis.
Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – žodinis Draudėjo pareiškimas arba Draudiko nustatytos formos rašytinis
dokumentas, kuriuo išreiškiamas Draudėjo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku
ir kuriuo Draudėjas suteikia Draudikui informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo
rizikai.
Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas
dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties
sudarymą.
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline
atsakomybe.
Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
Apdraustasis – sveikatos draudimo atveju –
draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo,
kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo atveju
– draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio
turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju
– draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio
turtiniai interesai yra draudžiami. Jeigu draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, Apdraustuoju yra laikomas Draudėjas.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo
sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo
paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo
išmoką.
Neatšaukiamas Naudos gavėjas – Naudos
gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be
paties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar
draudimo sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.
Nukentėjęs trečiasis asmuo – civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam
Draudėjas ar Apdraustasis padarė žalos.
Asmenys, susiję su Draudėju ar Apdraustuoju – Draudėjo ar Apdraustojo darbuotojai,
taip pat Draudėjo įgalioti asmenys, kuriems
Draudėjas ar Apdraustasis pavedė ar kitaip
teisėtai patikėjo draudimo objektą, kiti teisės
aktų nustatyta tvarka įgalioti atstovai, apdrausto turto bendrasavininkai. Draudžiant privatų
turtą, su Draudėjais susijusiais asmenimis taip
pat laikomi šeimos nariai bei asmenys, kartu su
Draudėju disponuojantys šiuo turtu.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nuro-
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dyta pinigų suma arba pinigų suma, apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka
ir, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį.
Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo
sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo apsaugą.
Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti
draudimo išmoką.
Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje
nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas
privalo mokėti draudimo išmoką.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo
išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką.
Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.
Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas, įvykus draudžiamajam įvykiui.
Turto draudimas – asmens turtinių interesų draudimas, kurio atveju draudimo išmokos
dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar
jo patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų
dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
Civilinės atsakomybės draudimas – asmens
turtinių interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukentėjusiems tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas, kai
Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis
priklauso nuo nuostolių, kuriuos Apdraustasis
privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą, dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai
nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų
draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose
sąlygose, atsižvelgiant į draudimo objektą, žala
gali būti apibrėžiama kitaip.
Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko
regresinio reikalavimo teisė) – Draudiko
teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo
draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris
nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu. Jei kitaip nenustatyta draudimo sutarties
sąlygose, suprantama, kad draudimo apsauga
galioja tik draudimo laikotarpiu.
Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius
įsipareigojimus.
Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė, išreiškiama pinigais.
Išskaita - procentais išreikšta arba fiksuota
pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka.
Besąlyginė išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo
įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra
nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
Sąlyginė išskaita – suma, kurios Draudikas
neatlygina, jei nuostolio suma mažesnė arba
lygi išskaitos sumai; tais atvejais, kai nuostolio
suma didesnė nei išskaita, draudimo išmoka
bus mokama neišskaičiuojant išskaitos.
Proporcinis (nevisiškas) draudimas – jeigu
draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma
yra mažesnė už draudimo vertę, tai įvykus
draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui (Naudos gavėjui) jo patirtų
nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir
draudimo vertės santykiui draudimo sutarties
sudarymo dieną.

1.33.

Pirmosios rizikos draudimas – draudimas,
kai kiekviena žala atlyginama iki draudimo
sutartyje nurodytos draudimo sumos, neatsižvelgiant į draudimo sumos ir draudimo vertės
santykį. Pirmosios rizikos draudimui netaikoma
proporcinio draudimo sąlyga.

2.

Sutarties sudarymo tvarka

2.1.

Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o
jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu.
Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas užpildo ir pateikia Draudikui ar jo atstovui Draudiko nustatytos formos ir turinio Prašymą. Už
Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako
Draudėjas. Draudikui ar jo atstovui sutikus,
Prašymas gali būti pateiktas žodžiu, jeigu tai
leidžia draudimo rūšies taisyklės, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis.
Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas
ar jo atstovas turi teisę apžiūrėti apdraudžiamą objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę jo
vertei nustatyti.
Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta
informacija bei dokumentais, nustato draudimo
sąlygas.
Jeigu Draudėjas pageidauja draustis individualiomis (nestandartinėmis) draudimo sąlygomis, remiantis Taisyklėmis, gali būti sudaryta
individuali draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos, nurodytos individualioje
draudimo sutartyje ir šiose Taisyklėse, skiriasi,
vadovaujamasi individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
Jeigu Draudėjas neatsakė į Draudiko ar jo atstovo raštu pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis, nenurodytus Prašyme, o Draudikas ar jo atstovas, neatsižvelgdamas į tai,
sudarė draudimo sutartį, tai Draudikas netenka
teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį ar
pripažinti ją negaliojančia remdamasis tuo, kad
Draudėjas jam nepateikė duomenų ar kitokios
informacijos.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Draudimo įmokų mokėjimo tvarka.
Draudimo sutarties galiojimas

3.1.

Draudimo sutartis paprastai yra sudaroma vienerių metų laikotarpiui. Atskiru šalių susitarimu
draudimo sutartis gali būti sudaroma kitam laikotarpiui. Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
3.2.
Pasirašęs draudimo sutartį, Draudėjas privalo
sumokėti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį
iki sutartyje numatyto termino.
3.3.
Draudimo įmoka gali būti sumokėta iš karto
arba dalimis, Draudiko ir Draudėjo susitartais
įmokos mokėjimo terminais, tai nurodant draudimo liudijime.
3.4.
Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais
pinigais arba banko pavedimu.
3.5.
Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka:
3.5.1. Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas
yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos dalies sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis
įsigalioja tik po to, kai Draudėjas sumoka visą
ar pirmą draudimo įmokos dalį, neatsižvelgiant
į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa
ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje
yra numatytas įmokos ar pirmos jos dalies atidėjimas:
3.5.1.1. jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa
ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti
sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną,
ir Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti
draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka
visą ar pirmą draudimo įmokos dalį), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios, o draudimo
apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties
įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams;
1
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3.5.1.2. jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa
ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti
sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudarymo dieną, ir Draudėjas tinkamai įvykdo
prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu
terminu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo
apsauga yra taikoma nuo draudimo sutartyje
nurodyto draudimo laikotarpio pradžios;
3.5.1.3. jei Draudėjas sumoka visą draudimo įmoką
ar pirmą jos dalį, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą ne
daugiau kaip 5 dienas, neatsižvelgiant į tai, ar
draudimo įmoka (pirma draudimo įmokos dalis) privalėjo būti sumokėta sutarties sudarymo
dieną, ar buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja praėjus 72 val. po draudimo įmokos sumokėjimo
momento, o draudimo apsauga yra taikoma tik
po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems
draudžiamiesiems įvykiams. Draudimo įmokos sumokėjimo terminą praleidus daugiau
kaip 5 dienas draudimo sutartis neįsigalioja,
o sumokėta draudimo įmoka ar jos dalis (-ys)
Draudėjo pasirinkimu gali būti įskaitoma naujai
sudaromai draudimo sutarčiai arba grąžinama
Draudėjui.
3.5.2. Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti
dalimis, tai:
3.5.2.1. po pirmosios draudimo įmokos dalies sumokėjimo visos kitos įmokos laikomos atidėtomis
draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas
atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo
termino;
3.5.2.2. Draudikas gali nedelsdamas pareikalauti sumokėti atidėtas draudimo įmokų dalis, jeigu
Draudėjas delsia visiškai ar iš dalies sumokėti
kurią nors įmokos dalį; Draudikas vienašališkai
išsiunčia Draudėjui pranešimą apie draudimo
įmokos mokėjimo terminų pakeitimą, kuris
tampa privalomas Draudėjui.
3.5.3. Draudėjui nesumokėjus atidėtos antros ar tolesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytu terminu, Draudikas išsiunčia
Draudėjui pranešimą raštu, nurodydamas, jog
per 15 dienų nuo pranešimo gavimo Draudėjui
nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos dalies,
draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudimo
apsauga atnaujinama kitą dieną po atidėtos
draudimo įmokos dalies (-ių) sumokėjimo dienos. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl
atidėtos draudimo įmokos dalies nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, Draudikas turi
teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
3.6.
Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui
ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga sumokėti
įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo
galiojo draudimo apsauga, išlieka.
3.6.1. Draudimo įmokos sumokėjimo momentu laikoma, kai mokama:
3.6.1.1. grynaisiais pinigais - pinigų gavimo diena;
3.6.1.2. pavedimu – pinigų įskaitymo į Draudiko ar
Draudimo tarpininko sąskaitą diena.
3.7.
Draudimo sutarties galiojimas baigiasi:
3.7.1. kai baigiasi draudimo liudijime nurodytas draudimo laikotarpis, kuriam ji sudaryta;
3.7.2. kai apdrausto turto nuosavybės teisė iš asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, pereina kitam asmeniui. Draudimo
sutartis laikoma pasibaigusia nuo nuosavybės
teisės perėjimo momento;
3.7.3. papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi liudijime nurodytą dieną, bet ne vėliau
pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos;
3.7.4. žuvus draudimo objektui. Laikoma, kad draudimo objektas žuvo dėl draudžiamojo įvykio,
kai yra išmokama draudimo išmoka dėl objekto
vagystės ar sunaikinimo, vadovaujantis šių Taisyklių Draudimo sąlygomis.
3.8.
Draudimo apsauga neteikiama įvykiams, įvykusiems draudimo apsaugos sustabdymo
metu.
3.9.
Draudimo sutartis negalioja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civiliniame kodekse (toliau –
CK) numatytais sandorių negaliojimo atvejais.
4.

Draudiko teisių ir pareigų
perleidimas kitam Draudikui

4.1.

Draudikas, gavęs LR Draudimo priežiūros komisijos (toliau - DPK) leidimą, rašytinės sutarties pagrindu turi teisę teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį perleisti kitai draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės
draudimo įmonei ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje
narėje.
Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo
sutartį gali būti perleidžiamos LR DPK įpareigojimu kitiems, jas ketinantiems perimti subjektams, jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų
pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų kelią Draudiko nemokumui ir/ar apsaugotų Drau-

4.2.
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4.3.

4.4.

dėjo, Apdraustojo (-ųjų) ir Naudos gavėjų interesus, atsirandančius pagal draudimo sutartį.
Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti
Draudėjus, Apdraustuosius, Naudos gavėjus
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų
pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę
nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.

5.

Draudimo sutarties nutraukimas
ar pakeitimas. Šalių atsiskaitymas
nutraukus sutartį

5.1.

Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš
draudimo liudijime nustatytą jos galiojimo laikotarpį:
jeigu po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko
galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba
draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo
objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su
draudžiamuoju įvykiu, kt.); Šiuo atveju Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra
proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimo tęsiasi
ilgiau negu 3 mėnesius;
Draudėjo iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 30
dienų raštu įspėjus Draudiką apie sutarties
nutraukimą; Draudėjui grąžinama draudimo
įmokos dalis už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki
30% nuo įmokėtos draudimo įmokos sumos,
bei pagal tą draudimo sutartį mokėtas ir mokėtinas draudimo išmokas;
draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
kitais LR teisės aktų nustatytais pagrindais.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, dėl kurių padidėja
ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti raštu Draudikui tuoj pat,
kai apie tokius pasikeitimus sužinojo, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas, nebent šių Taisyklių Draudimo sąlygose yra nurodyta kitaip.
Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti
draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju
nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar
mokėti didesnės draudimo įmokos, Draudikas
turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
Jeigu Draudėjas neįvykdo Taisyklių Draudimo
sąlygose nustatytos pareigos pranešti apie rizikos padidėjimą, Draudikas turi teisę reikalauti
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo
įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko
aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos
padidėjimą.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, dėl kurių sumažėja
ar gali sumažėti draudimo rizika, Draudėjas dėl
draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmokos ar jos
dalių, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl
draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš
esmės pasikeitus aplinkybėms.
Pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam
Draudėjo buveinės adresui, pavadinimui (jei
įmonė), telefono/fakso numeriui, el. pašto
adresui ar kitiems rekvizitams, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką.
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5.3.

5.4.

5.5.
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6.

Dvigubo draudimo, nevisiško
draudimo bei papildomo draudimo
sąlygos

6.1.

Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas sudaro draudimo sutartį su kita draudimo
įmone apdrausti jau apdraustus pagal Taisykles
draudimo objektus nuo tų pačių rizikų (dvigubas draudimas), tai jis per 10 kalendorinių dienų nuo tokios draudimo sutarties pasirašymo
dienos privalo raštu pranešti Draudikui apie
kitus Draudikus ir nurodyti kitos draudimo sutarties galiojimo terminus, draudimo sumas bei
draudimo objektus.
Dvigubo ir nevisiško draudimo sąlygos nuostolių draudimo sutartyse:
Jeigu Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka už to paties
draudžiamojo įvykio tas pačias pasekmes pagal
kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas),
tai kiekvienas Draudikas atlygina nuostolius
proporcingai pagal savo atsakomybės dalį,
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tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi
viršyti žalos dydžio. Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu Draudiku dėl besąlyginės išskaitos
(franšizės) taikymo, tai žalos bendras atlyginimas pagal visas draudimo sutartis negali būti
didesnis už žalos dydį atėmus besąlygines išskaitas (franšizes).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės
aktų numatytus atvejus, nustatyta draudimo
suma yra mažesnė už draudimo vertę (nevisiškas draudimas), tai įvykus draudžiamajam
įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui,
Apdraustajam ar Naudos gavėjui jo nuostolius
vadovaudamasis nevisiško draudimo sąlygomis, nurodytomis Taisyklių Draudimo sąlygose
(II dalis).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės
aktų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis
turto ar rizikos (draudimo) vertės, Draudėjas
ar Naudos gavėjas turi teisę papildomai juos
apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo
sutartį su tuo pačiu ar kitu Draudiku. Tačiau
šiais atvejais bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo
vertės.
Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę (draudimas, viršijantis draudimo vertę), tai draudimo sutartis
negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri
viršija draudimo vertę.
Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl Draudėjo apgaulės, Draudikas turi teisę reikalauti
draudimo sutartį pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
Dvigubo draudimo sąlygos sumų draudimo sutartyse:
jeigu Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka pagal kelias
sumų draudimo sutartis, tai draudimo išmoka
apskaičiuojama ir išmokama pagal kiekvieną
draudimo sutartį, neatsižvelgiant į 6.2. p. nurodytas sąlygas.

7.	Informacijos kitai sutarties šaliai
teikimo tvarka. Pareiga saugoti
informaciją
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi
būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti
šiuos pareiškimus ir/ar pranešimus priimti.
Pranešimas, išsiųstas laišku draudimo liudijime
nurodytu adresu arba perduotas faksimiliniu
ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu,
arba atsiųstas draudimo liudijime nurodytu
elektroninio pašto adresu, laikomas tinkamai
įteiktu pagal šias Taisykles.
Draudikas privalo neskelbti informacijos apie
Draudėją (asmens duomenys, turtinė padėtis ir
t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis.
Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais arba
esant raštiškam Draudėjo sutikimui, arba jo
prašymui.
Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka,
išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai leidžia
tokią informaciją skelbti.

8.	Ginčų sprendimo tvarka
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdų, o nesusitarus, nagrinėjami LR teismuose.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas, manantis, kad Draudikas sutartiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi
raštu kreiptis į Draudiką jo buveinės adresu,
motyvuotai nurodydamas ginčo aplinkybes ir
savo reikalavimą. Kreipimasis turi būti pagrįstas objektyviais įrodymais.
Draudikas atsakymą į 8.2. p. nurodytą kreipimąsi išsiunčia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
jo gavimo momento.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę
kreiptis į LR DPK dėl tarp jo ir Draudiko kilusio
ginčo.
Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje
nesureguliuotais atvejais taikomos LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu
draudimo sutarties šalys raštu nesusitarė kitaip.

II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS
1.

Draudimo objektas

1.1.

Draudžiamas draudimo sutartyje nurodytas
turtas, priklausantis Draudėjui arba jo šeimos
nariams nuosavybės teise arba naudojamas
kitu teisėtu būdu.
Šeimos nariai – kartu su Draudėju gyvenan-
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tys ir bendro ūkio siejami Draudėjo sutuoktinis
(sugyventinis), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikai
(įvaikiai) ir jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai,
seserys, globėjai, globotiniai.
Pagal šias Taisykles gali būti draudžiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas bei papildomi draudimo objektai arba išlaidos, atskirai
aptarti sutartyje. Draudimo objektai nurodomi
draudimo sutartyje.
Nekilnojamojo turto draudimo objektai:
Pastatas - objektas, pastatytas naudojant statybines medžiagas, tvirtai sujungtas su žeme,
kurio buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant jo naudojimo paskirties ar nemažinant
vertės, skirtas Draudėjo buitiniams, ūkiniams
bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Apibrėžimas tvirtai sujungta su žeme reiškia, kad pastato konstrukcijos yra įleistos į žemę (vandens
telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių
(vandens telkinių dugną).
Kartu su pastatu apdraudžiamos ir jam priklausančios viso pastato inžinerinės sistemos,
esančios pastato viduje ir pastato sklypo teritorijoje, iki jų sujungimo su bendro naudojimo
inžinerinėmis sistemomis, signalizacijos stacionari įranga, prie pastato inžinerinių sistemų sumontuota santechninė įranga.
Patalpa - pastato dalis, turinti aiškią funkcinę
paskirtį (pvz., butas, garažas, sandėliukas ir
pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo
bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ir įregistruota VĮ REGISTRŲ CENTRE kaip atskiras
nekilnojamojo turto objektas.
Jei draudžiama patalpa, tai jai taip pat priskiriamos draudžiamoje patalpoje esančios ir šiai
patalpai priklausančios inžinerinės sistemos,
signalizacijos stacionari įranga, patalpoje sumontuota santechninė įranga.
Kitas sklypo statinys - žemės sklypo, kuriame yra apdraustas pastatas (-ai), teritorijoje
esantis stacionarus aplinkos įrangos elementas: tvora, teritorijos danga, šulinys, teritorijos
apsaugos įrenginiai, stacionarūs dekoratyviniai
elementai, kiti įrenginiai, kurie VĮ REGISTRŲ
CENTRE yra arba turi būti inventorizuoti kaip
nekilnojamasis turtas, kiti sutartyje nurodyti
objektai.
Pastato/patalpos inžinerinės sistemos – inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skirtos pastato/
patalpos naudojimo ir priežiūros tikslams, pastate/patalpoje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip
naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo stacionarios
sistemos, elektros instaliacija, vėdinimo, oro
kondicionavimo stacionarios sistemos, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie
jį bei gesinimo stacionarios sistemos.
Nekilnojamojo turto draudimas neapima akvariumų, įmontuojamų baldų – šie objektai priskiriami kilnojamajam turtui.
Kilnojamojo turto draudimo objektai:
Namų turtas – Draudėjui priklausantis kilnojamasis turtas, kurį Draudėjas naudoja asmeniniame ūkyje savo ir šeimos buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Namų turtui taip
pat priskiriama radijo ir TV antenų įranga, jei ji
nėra bendro naudojimo patalpose arba jeigu ji
nėra naudojama komerciniais tikslais. Nuostoliai pastatui ar jo konstrukcijoms, atsiradę kaip
draudžiamojo įvykio, kurio metu sugadinama
ar sunaikinama radijo ar TV antenų įranga, pasekmė, priskiriami nekilnojamojo turto nuostoliams;
Vertybės (žr. 1.5. p.), jei buvo susitarta papildomai. Draudimo išmoka ribojama 10 proc.
nuo namų turto draudimo sumos, bet ne daugiau nei 10 000 Lt, išskyrus tuos atvejus, kuomet vertybės draudžiamos pagal sąrašą;
Dokumentai, kuriuos galima atstatyti remiantis
nepriklausomų registrų arba kitų oficialių šaltinių duomenimis, įskaitant banko korteles, jei
buvo susitarta papildomai. Nuostoliu laikomi
šių dokumentų ar kortelių pagaminimo kaštai.
Draudimo išmoka ribojama 1 000 Lt;
Grynieji pinigai, jei buvo susitarta papildomai.
Draudimo išmoka ribojama 1 000 Lt;
Svečių daiktai, jei buvo susitarta papildomai.
Draudimo išmoka yra ribojama 2 000 Lt;
Svečiai - asmenys, atvykę aplankyti draudimo
vietoje teisėtai gyvenančių asmenų.
Turtas, naudojamas Draudėjo profesinėje veikloje, tame tarpe ir ūkio produkcijos gamybos ar
perdirbimo veikloje (ūkininko, žemės ūkio bendrovės ir pan.), jei buvo susitarta papildomai;
Žemės ūkio padargai ir technika, jei buvo susitarta papildomai;
Vertybėmis pagal šias Taisykles vadinama
Draudėjui arba jo šeimos nariams priklausantis
turtas:
papuošalai ir bet kokie kiti dirbiniai iš tauriųjų
metalų, brangakmeniai, perlai, laikrodžiai, kurių vieneto vertė yra didesnė nei 2 000 Lt;
kailio, odos ir tekstilės gaminiai, meno kūriniai
(paveikslai, skulptūros, kilimai, gobelenai), kiti
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interjero puošybos elementai, kurių vieneto
vertė didesnė nei 5 000 Lt;
antikvariniai daiktai - visi prieš 50 metų ir anksčiau sukurti kilnojamieji visuomenės ir žmogaus veiklos materialūs kūriniai ir kiti daiktai ar
jų dalys (išskyrus meno kūrinius ir kolekcinius
daiktus), turintys išliekamąją materialinę vertę;
muzikos instrumentai, kurių vieneto vertė didesnė nei 10 000 Lt;
kolekcijos (numizmatikos, filatelijos, medžioklės trofėjų, ginklų, modelių, vinilinių plokštelių,
kompaktinių diskų/plokštelių ir kt.).
Draudėjui ir Draudikui susitarus ir tai nurodžius
draudimo sutartyje, papildomai gali būti apdrausta:
Draudėjo civilinė atsakomybė už materialinę
žalą tretiesiems asmenims (išskyrus patį Draudėją ir jo šeimos narius) dėl valdomo apdrausto
turto eksploatavimo;
Papildomos išlaidos draudžiamojo įvykio vietos
sutvarkymui ir turto išsaugojimui po draudžiamojo įvykio, priklausomai nuo pasirinkto draudimo apsaugos varianto (t.y. rizikų paketo, žr.
2.13.1. p.):
išlaidos, tiesiogiai susijusios su draudžiamojo
įvykio padarinių likvidavimu, skirtos draudžiamojo įvykio vietai sutvarkyti ir išvalyti (išlikusių
nekilnojamojo turto dalims nugriauti, šiukšlėms
ir liekanoms išvežti), kurių draudimo suma viršija 1% viso draudžiamo nekilnojamojo turto
draudimo sumos. Papildomos išlaidos, skirtos
draudžiamojo įvykio vietai sutvarkyti bei išvalyti, neviršijančios 1% nekilnojamojo turto draudimo sumos, yra apdraudžiamos automatiškai;
išlaidos, skirtos išlikusio turto perkėlimui į saugią vietą ir laikino saugojimo iki bus atstatyta
draudimo vieta. Sandėliavimo išlaidos atlyginamos tol, kol apdraustas nekilnojamasis turtas
bus vėl tinkamas naudoti ir jame bus galima
laikyti turtą, tačiau ne ilgiau nei 5 mėnesius;
laikino apgyvendinimo patalpų nuomos išlaidos
iki bus atstatyta draudimo vieta, bet ne ilgiau
kaip 90 dienų ir ne daugiau kaip 50 Lt per dieną. Išmoka už nuomos išlaidas mokama tik jas
pagrindus paslaugų pirkimo dokumentais;
Namų turtas, esantis už draudimo vietos ribų:
plėšimo atveju Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose (ši draudimo apsauga negalioja vertybių, grynųjų pinigų bei mobiliųjų telefonų draudimui). Draudimo išmoka ribojama 2 000 Lt;
su savimi paimtų grynųjų pinigų, mobiliųjų
telefonų plėšimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Respublikų teritorijose. Draudimo išmoka ribojama 200 Lt;
su savimi paimtų dokumentų plėšimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų teritorijose.
Draudimo išmoka ribojama 200 Lt;
dviračio, kūdikio vežimėlio ar invalidų vežimėlio vagystė už draudimo vietos ribų, jį laikinai
Draudėjui arba jo šeimos nariui palikus užrakintą ar prirakintą prie kitų stacionarių objektų bet kuriuoje Lietuvos Respublikos vietoje.
Draudžiamojo įvykio atveju nuostoliai atlyginami nauja atkuriamąja verte iki 2 000 Lt vienam
draudžiamajam įvykiui, bet ne daugiau 5 000 Lt
visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
Draudėjo ir Draudiko susitarimu 1.4. p. - 1.6.
p. nurodyti draudimo išmokų limitai gali būti
keičiami.
Jei draudimo liudijime nenumatyta kitaip,
pagal šias Taisykles nedraudžiama (draudimo objektu negali būti):
Pastatai/patalpos, kuriuose vykdoma komercinė ar gamybinė veikla;
Visų rūšių motorinės transporto priemonės
(įskaitant ir neregistruotas transporto priemones – keturračius motociklus ir kt.) ir priekabos, transporto priemonių atsarginės dalys,
valtys, jachtos, laivai, orlaiviai, išskyrus motorizuotus invalidų vežimėlius, vejos pjovimo
mašinas ir kitus aplinkos tvarkymo įrenginius;
Bet kokio kuro atsargos;
Žemės ūkio produkcija ir atsargos, pašarai gyvuliams, jeigu tai skirta ūkininko ar kitai profesinei veiklai;
Daiktai, esantys bendro naudojimosi su trečiaisiais asmenimis patalpose (pvz. laiptinių
aikštelėse, koridoriuose ir kt.), už Draudėjui
nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
turto ribų esančios komunikacijos bei įranga;
Kilnojamasis turtas nebaigtos statybos neapgyvendintuose pastatuose;
Turtas, gautas iš kitų asmenų (fizinių ar juridinių) ir skirtas ne asmeniniams gyvybiniams,
kultūriniams, socialiniams poreikiams tenkinti;
Statybinės medžiagos.
Pagal šias draudimo Taisykles nedraudžiama:
Avarinės būklės ar nugriovimui skirti pastatai,
patalpos bei jų inžinerinės sistemos, taip pat
tokiuose pastatuose/patalpose esantis kilnojamasis turtas;
Pastatai, patalpos, pastatyti arba rekonstruo-

ti savavališkai, be kompetentingose įstaigose
suderinto projekto, jeigu suderinimo ar leidimo
reikalauja įstatymas, ir tokiuose pastatuose/
patalpose esantis kilnojamasis turtas.
1.9.3. Šiltnamiai, kurių karkasai yra pagaminti iš medžio ar plastiko, arba kurie yra dengti polietileno plėvele;
1.9.4. Radioaktyvios medžiagos, branduolinis kuras,
sprogstamosios medžiagos;
1.9.5. Alkoholiniai gėrimai, narkotinės medžiagos,
vaistai;
1.9.6. Neregistruoti ginklai, kuriuos privaloma registruoti įstatymų numatyta tvarka;
1.9.7. Augalai, gyvūnai;
1.9.8. Programinė įranga bei kita informacija, esanti kompiuterio įrenginiuose, bet kokios rūšies
duomenų laikmenose;
1.9.9. Dokumentai, kurių negalima atstatyti, remiantis nepriklausomų registrų ar kitų oficialių šaltinių duomenimis; kartotekos, planai, brėžiniai,
rankraščiai, kelionės ir kitokie bilietai, prekybos
centrų/tinklų mokėjimo, nuolaidų kortelės;
1.9.10. Pinigai banko ar banko kortelių sąskaitose;
1.9.11. Vertybės nenuolatinėje gyvenamoje vietoje,
sandėliukuose, pagalbiniuose ūkiniuose pastatuose ir garažuose;
1.9.12. Žemės sklypai, vandens telkiniai.
2.

Draudžiamieji įvykiai

Draudimo išmoka mokama už sutarties galiojimo
metu staiga ir netikėtai sunaikintą, sugadintą ar prarastą turtą dėl draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių:
2.1.
Ugnies poveikio:
2.1.1. Gaisro - ugnies, atsiradusios ne šiam tikslui
skirtoje vietoje arba išsiveržusios iš jos ir galinčios plisti savaime. Taip pat apdraudžiami
galimi nuostoliai, padaryti gesinant gaisrą.
2.1.2. Žaibo įtrenkimo - tiesioginio žaibo kanalo kontakto su apdraustu turtu, kai juo prateka žaibo
srovė. Nuostoliai atlyginami tik tada, kai įvykio
vietoje vienareikšmiškai (t.y. vizualiai ar nesudėtingų matavimų būdu) galima nustatyti, jog
apdraustas turtas buvo sunaikintas tik dėl tiesioginio žaibo iškrovos poveikio (t.y. perdegė,
suskilo, sutrupėjo saugikliai ir/arba kitos detalės buvo paveiktos ugnies poveikio, karščio, kibirkščiavimo, dėl to pasikeitė jų forma, spalva,
matyti apanglėjimai, ištekėjimai, suodžiai, ištirpęs/aptirpęs metalas ar plastmasė) ir negali
būti toliau naudojamas pagal paskirtį.
Taip pat atlyginami nuostoliai, kurie susidarė
ant apdrausto turto užvirtus žaibo įtrenktiems
medžiams arba kitiems daiktams.
2.1.3. Sprogimo. Sprogimu laikomas ypač greitai
vykstantis medžiagos fizinio būvio pokytis, lemiantis staigų didelio energijos kiekio ribotame
tūryje išskyrimą. Sprogimo sukelti nuostoliai
apdraudžiami net ir tuo atveju, jei talpos, kurioje įvyko sprogimas, sienos nepažeistos.
2.1.4. Skraidymo aparatų, jų dalių, krovinių iš jų užkritimas.
2.1.5. Suodžių ar dūmų, atsiradusių dėl ugnies poveikio.
2.1.6. Taip pat apdraudžiami nuostoliai, atsiradę dėl
trečiųjų asmenų tyčinės veikos t.y. padegimo,
sprogdinimo.
2.2.
Gamtinių jėgų poveikio:
2.2.1. Audros - stipraus vėjo (vėjo greitis 20 m/s ir
didesnis), kuris ardo pastatus, laužo medžių
šakas, išjudina daiktus.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti vėjo
greičio, daroma išvada, kad vėjo greitis buvo
20 m/s ir daugiau, jeigu vėjas draudimo vietos
zonoje padarė panašių nuostolių geros būklės
pastatams ar kitiems panašaus atsparumo
daiktams, arba sugadinti gerą apdraustą pastatą ar pastatą, kuriame buvo apdrausti daiktai,
galėjo tik audra.
Krušos - sferiškų arba netaisyklingų ledo gabaliukų kritulių (ledėkų).
Liūties - trumpalaikio intensyvaus lietaus, kai
per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 20 mm ir
daugiau kritulių.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti liūties/
krušos kiekinių parametrų, daroma išvada,
kad liūties/krušos parametrai atitinka nustatytus apibrėžimuose aukščiau, jeigu liūtis/kruša
draudimo vietos zonoje padarė panašių nuostolių geros būklės pastatams ar kitiems panašaus atsparumo daiktams arba sugadinti gerą
apdraustą pastatą ar pastatą, kuriame buvo
apdrausti daiktai, galėjo tik liūtis/kruša.
Apdraudžiami audros, krušos ar liūties padaryti
tik tokie nuostoliai, kurie atsirado dėl:
2.2.1.1. tiesioginio audros, krušos ar liūties poveikio apdraustam turtui;
2.2.1.2. dėl audros ant apdrausto turto užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams ar pan.;
2.2.1.3. lietaus, krušos, purvo ar sniego, patekusio į audros apgadintus pastatus/patalpas, metu ir sugadinusio ar sunaikinusio ten esantį apdraustą
turtą ar pačius pastatus/patalpas;
2.2.1.4. liūties ar krušos metu susidariusių vandens
3
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telkinių, kurie apsemia apdraustus objektus,
tačiau atsiradę nuostoliai negali būti atlyginami
kaip potvynio sukelti nuostoliai;
liūties ar krušos metu susidariusių tekančio
vandens, purvo srautų, kurie sugadina ar sunaikina apdraustus daiktus.
Potvynio – staigaus ir nenumatyto vandens
upėse arba ežeruose ir kituose vandens telkiniuose kilimo, dėl kurio gali būti pragraužtos
dambos, apsemtos žemesnės miestų, gyvenviečių dalys, žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai,
automobilių kelių ruožai, apsemtos patalpos,
rūsiai, apgadinti komunikacijų objektai.
Nenumatomu potvynis laikomas tuomet, kai
pagal statistinius duomenis potvynis draudimo
vietoje būna rečiau kaip vieną kartą per dešimt
metų.
Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie atsirado dėl:
tiesioginio potvynio vandens ar potvynio nešamų daiktų, purvo poveikio apdraustam turtui;
potvynio ant apdraustų daiktų užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams ir pan.
Sniego slėgio - sniego dangos storio padidėjimo
20 cm ir daugiau per 12 val. ir trumpesnį laiką,
atsiradusio dėl tai vietovei nebūdingo smarkaus
snygio ir dėl kurio sniegas savo svoriu sulaužo
arba apgadina apdraustą turtą.
Pūgos - smarkaus sniego pustymo, t.y. sniego pernešimo virš paklotinio paviršiaus pučiant
gūsingam vėjui. Pūga kyla, kai sninga ir pučia
smarkus (didesnis nei 10 m/s) vėjas arba kai
toks vėjas pučia ties puria sauso sniego danga.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti sniego
slėgio/pūgos kiekinių parametrų, daroma išvada, kad sniego slėgio/pūgos parametrai atitinka
nustatytus apibrėžimuose aukščiau, jeigu sniego slėgis/pūga draudimo vietos zonoje padarė
panašių nuostolių geros būklės pastatams ar
kitiems panašaus atsparumo daiktams arba sugadinti gerą apdraustą pastatą ar pastatą, kuriame buvo apdrausti daiktai, galėjo tik sniego
slėgis/pūga.
Apdraudžiami tik tokie sniego slėgio/pūgos
nuostoliai, kurie atsirado dėl:
tiesioginio sniego slėgio/pūgos poveikio apdraustam turtui;
tirpstančio sniego ar drėgmės poveikio apdraustiems daiktams, esantiems sniego slėgio
sugadintuose pastatuose.
Grunto suslūgimo – natūralaus žemės grunto
suslūgimo dėl karstinių reiškinių.
Nuošliaužos – savaiminės grunto slinkties šlaitu
žemyn veikiant grunto svorio jėgai.
Žemės drebėjimo, jei jo galingumas pagal
Richterio skalę (magnitudę) yra ne mažesnis
nei 5,9 balo. Žemės drebėjimas – staigaus žemės plutos tampriosios deformacijos energijos
išsilaisvinimas, kuris spinduliuojamas seisminėmis bangomis. Magnitudė nusako drebėjimo
stiprumą, t.y. kiek energijos išsilaisvino žemės
drebėjimo židinyje.
Vandens poveikio:
Šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos
tinklų avarijos – staigaus ir netikėto vandens,
nuotekų ar garų išsiveržimo dėl sprogimo,
užsikimšimo ar užšalimo iš draudžiamose patalpose esančių stacionariai sumontuotų atitekamųjų ar nutekamųjų aprūpinimo vandeniu
sistemos vamzdžių, kitų su vamzdžių sistema
stacionariai sujungtų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo vandeniu ar garu įrengimų, buitinių prietaisų (skalbimo mašinų, indaplovių ir
kt.). Atlyginami taip pat ir tokie apdrausto turto
nuostoliai, kurie atsirado dėl vandentiekio, kanalizacijos, šildymo vandeniu ir garais sistemų
vamzdžių sprogimo, užsikimšimo ar užšalimo
bei dėl to draudimo vietoje įvykusio grunto suslūgimo ar nuošliaužos;
Vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų –
dėl gretimose patalpose įvykusios šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos ar dėl kitos priežasties, kuomet vanduo,
nuotekos ar garai prasiskverbia į apdraustas
patalpas. Atlyginami tik apdrausto turto, kurį
sunaikino ar sugadino vandentiekio, šiluminių
tinklų, kanalizacijos vanduo, nuotekos ar garai,
nuostoliai;
Staigaus ir netikėto vandens išsiliejimo iš akvariumo. Akvariumo turinio nuostoliai, atsiradę
dėl to, kad iš jo išbėgo vanduo, nėra draudžiami.
Vagystės:
Vagystės su įsilaužimu - turto pagrobimo neteisėtai patenkant į pastatus ar patalpas šiais
būdais:
įsilaužiant, t.y. nugalėjus kliūtis, susijusias su
daiktų vientisumo pažeidimu (pvz.: išlaužus
duris, langą, išdaužus stiklą ir pan.);
panaudojus padirbtus arba iš anksto, prieš vagystę su įsibrovimu, pagrobtus raktus. Draudėjo ar jo šeimos narių raktų vagystės faktas turi
būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val.,
praneštas policijai bei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Draudikui - tik tuomet turto pagro-

bimas panaudojus tokius raktus bus laikomas
draudžiamuoju įvykiu.
Rakto (-ų) vagystė – bet koks rakto praradimas
prieš Draudėjo ar kitų asmenų, teisėtai turėjusių šį raktą, valią. Rakto pametimas ar savanoriškas perdavimas kitiems asmenims nėra
laikomas rakto vagyste;
2.4.1.3. panaudojant pagalbines priemones, kai kaltininkas pasiima daiktus neįeidamas į patalpą.
2.4.2. Plėšimo – apdrausto turto pagrobimo, kai panaudojamas fizinis smurtas Draudėjo ar jo šeimos narių atžvilgiu arba grasinama jį panaudoti, arba kitaip atėmus galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis.
Draudimo apsauga nuo plėšimo rizikos galioja
draudimo vietoje arba už draudimo vietos ribų
Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose, tačiau tik tuomet, kai tai nurodyta draudimo
sutartyje.
Draudimo apsauga nuo plėšimo už draudimo
vietos ribų rizikos galioja namų turto daiktams,
kuriuos Draudėjas ar jo šeimos narys turi su
savimi jam esant už apdrausto būsto ribų. Ši
draudimo apsauga vertybių draudimui negalioja. Draudimo apsauga už draudimo vietos ribų
plėšimo padarytiems nuostoliams galioja tik
tuomet, jei pateikiamas policijos patvirtintas
Draudėjo ar jo šeimos narių apiplėšimo faktas.
Draudimo išmoka už plėšimo metu pavogtus,
sunaikintus ar sugadintus už draudimo vietos
ribų daiktus apskaičiuojama nuostolio dydžio,
tačiau Draudėjui atlyginama neviršijant 1.6.3.
p. numatytų draudimo išmokos limitų kiekvienam draudžiamajam įvykiui.
2.5.
Vandalizmo – trečiųjų asmenų tyčinio apdrausto turto sugadinimo ar sunaikinimo.
Draudikas apdraudžia taip pat ir tuos nuostolius
apdraustam turtui, kuriuos nusikaltėlis (-iai)
padarė vagystės metu (pvz., išgriovė sieną, sulaužė duris, sugadino spyną, seifą ir pan.).
2.6.
Elektros įtampos svyravimų – per žemos,
per aukštos įtampos ar jos svyravimų, įžeminimo pažeidimo, nuo Draudėjo nepriklausančio
elektros srovės dingimo, netiesioginės žaibo iškrovos:
2.6.1. turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl elektros
įtampos svyravimų - namų ūkyje naudojamų
elektrinių prietaisų (jei draudžiamas kilnojamasis turtas) bei pastato viduje esančių elektrinių
šildymo, vandentiekio, pastato elektros instaliacijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo, turto
ir priešgaisrinės apsaugos stacionarių įrenginių
(jei draudžiamas nekilnojamasis turtas) sugadinimas ar sunaikinimas dėl staigių ir netikėtų
tiekiamos elektros įtampos aukštutinės ir žemutinės ribos pasikeitimų, dėl staigaus ir netikėto padidintos įtampos perdavimo į apdraustą
turtą, kai įvykio vietoje vienareikšmiškai (t.y.
akivaizdžiai) galima nustatyti, jog apdraustas
turtas buvo sugadintas ar sunaikintas tik dėl
padidintos įtampos;
2.6.2. apdraudžiami namų ūkyje naudojamų elektrinių prietaisų (jei draudžiamas kilnojamasis
turtas) bei pastato viduje esančių elektrinių
šildymo, vandentiekio, pastato elektros instaliacijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo, turto
ir priešgaisrinės apsaugos stacionarių įrenginių
(jei draudžiamas nekilnojamasis turtas) sugadinimo ar sunaikinimo galimi nuostoliai dėl staigaus ir netikėto nuo Draudėjo nepriklausančio
elektros srovės dingimo poveikio.
2.7.
Stiklo dužimo ir skilimo dėl mechaninio, terminio arba atmosferos poveikio apdraudžiami:
2.7.1. Pastato/patalpos išoriniai įstiklinimai (langų,
durų, balkonų ir kt.);
2.7.2. Pastato/patalpos vidiniai įstiklinimai (turėklų,
dušo kabinų stiklai, stiklo blokai, meniškai apdorotas stiklas, vitražai ir kt.), baldų įstiklinimai
(spintų, paveikslų, sieninių spintų, veidrodžių
stiklai), stiklo keraminiai viryklių paviršiai, orkaičių, gartraukių stiklai, akvariumų stiklai;
2.7.3. Kiti daiktai iš stiklo, jei jie yra išvardinti draudimo sutartyje.
2.8.
Savaiminio medžio užvirtimo - apdrausto
turto sugadinimo arba sunaikinimo medžiui ant
jo užvirtus ne dėl žmogaus veikos.
2.9.
Transporto priemonių atsitrenkimo, smūgio poveikio.
2.10. Draudėjo civilinės atsakomybės draudimo
atveju draudžiamasis įvykis yra draudimo sutarties galiojimo metu trečiojo asmens pareikštas pagrįstas reikalavimas atlyginti jam padarytą nuostolį, kuris atsirado draudimo sutarties
galiojimo metu dėl gaisro, kilusio apdraustose
patalpose arba iš apdraustų patalpų prasiskverbusio vandens ar nuotekų.
2.11. Draudėjas ir Draudikas gali susitarti ir dėl kitų
draudimo rizikų. Draudimas galioja tik nuo
draudimo sutartyje išvardintų draudimo rizikų.
2.12. Draudimo apsauga statybos laikotarpiu (jeigu
draudimo sutartyje šiam laikotarpiui nenumatytos kitos sąlygos):
2.12.1. Laikotarpiu, kai draudžiamame objekte vykdomi statybos, rekonstrukcijos arba remonto

darbai, draudimo apsauga galioja tik ugnies ir
gamtinių jėgų rizikoms.
2.12.2. Draudikas neatlygina gamtinių jėgų sukeltų
nuostolių, padarytų tuo metu, kai draudžiamo
objekto stogas nebuvo pilnai uždengtas arba
išorės langų ir/ar išorės durų, ir/ar kitos angos
išorinėse objekto konstrukcijose buvo atviros.
2.12.3. Išmokama draudimo išmoka jokiais atvejais
negali viršyti objekto vertės, buvusios prieš pat
draudžiamąjį įvykį.
2.12.4. Šiuo laikotarpiu kiekvienam draudžiamajam
įvykiui taikoma 1 000 Lt besąlyginė išskaita.
2.12.5. Užbaigus statybos darbus ir raštu informavus
Draudiką, įsigalioja draudimo apsauga nuo visų
draudimo liudijime išvardintų rizikų ir su draudimo liudijime nurodyta išskaita.
2.13. Draudimo apsaugos variantas – tai Draudėjo
pasirinktas draudžiamo turto rizikų paketas
(draudimo apsaugos apimtis):
2.13.1. Priklausomai nuo Draudėjo pasirinkto ir draudimo sutartyje nurodyto rizikų paketo, nekilnojamasis turtas yra draudžiamas nuo lentelėje
žemiau išvardintų draudžiamųjų įvykių, atsižvelgiant atitinkamai pasirinktam rizikų paketui
numatytas Draudiko atsakomybės ribas:
NEKILNOJAMASIS TURTAS (NT)
Apdraustos rizikos/
Draudiko atsakomybės limitas
Ungies poveikis
Gamtinių jėgų poveikis
Vandens poveikis
Vagystė
Vandalizmas
Stiklo dužimas ir skilimas
Savaiminis medžio užvirtimas
Transporto priemonės atsitrenkimas,
smūgio poveikis
Turto sugadinimas ar sunaikinimas
dėl elektros įtampos svyravimų*
Išlaidos, tiesiogiai susijusios su
draudžiamojo įvykio padarinių
likvidavimu, skirtos draudžiamojo
įvykio vietai sutvarkyti ir išvalyti (žr.
1.6.2.1. p.)
Išlaidos, skirtos išlikusio turto
perkėlimui į saugią vietą ir laikino
saugojimo iki bus atstatyta
draudimo vieta (žr. 1.6.2.2. p.)*
Laikino apgyvendinimo patalpų
nuomos išlaidos iki bus atstatyta
draudimo vieta (žr. 1.6.2.3. p.)*
Papildomos išlaidos dėl padidėjusio
mokesčio už vandenį, išsiliejusį
2.3.1. p. numatyto draudžiamojo
įvykio metu*

RIZIKŲ PAKETAS
Standartinis
Išplėstinis
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√
√

-

√

-

iki 5 000 Lt

iki 1
proc. nuo
bendros NT
draudimo
sumos

iki 5
proc. nuo
bendros NT
draudimo
sumos

-

iki 3 000 Lt

-

iki 4 500 Lt

-

iki 500 Lt

„√“ reiškia apdrausta; „-“ reiškia neapdrausta
* - šioms rizikoms galioja lentelėje nurodytas draudimo išmokos
limitas kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, tačiau bendra išmoka neviršija NT draudimo sumos.

2.13.3. Priklausomai nuo Draudėjo pasirinkto ir draudimo sutartyje nurodyto rizikų paketo, kilnojamasis turtas yra draudžiamas nuo lentelėje
žemiau išvardintų draudžiamųjų įvykių, atsižvelgiant atitinkamai pasirinktam rizikų paketui
numatytas Draudiko atsakomybės ribas:
KILNOJAMASIS TURTAS (KT)
RIZIKŲ PAKETAS
Apdraustos rizikos/
Draudiko atsakomybės limitas
Standartinis
Išplėstinis
√
√
Ungies poveikis
√
√
Gamtinių jėgų poveikis
√
√
Vandens poveikis
√
√
Vagystė
√
√
Vandalizmas
√
Stiklo dužimas ir skilimas
√
Savaiminis medžio užvirtimas
Transporto priemonės atsitrenkimas,
√
smūgio poveikis
Turto sugadinimas ar sunaikinimas
iki 5 000 Lt
dėl elektros įtampos svyravimų*
Tik papildomai susitarus ir tai numačius draudimo
sutartyje, gali būti apdrausta:
iki 10 proc. nuo namų
turto draudimo sumos,
Vertybės (tik draudimo vietoje)*
bet ne daugiau nei
10 000 Lt
Grynieji pinigai (tik draudimo
iki 1 000 Lt
vietoje)*
Dokumentai, įskaitant banko
iki 1 000 Lt
korteles (tik draudimo vietoje)*
Svečių daiktai (tik draudimo
iki 2 000 Lt
vietoje)*
Už draudimo vietos ribų Lietuvoje,
Latvijoje ar Estijoje esantis namų
turtas plėšimo atveju (negalioja
iki 2 000 Lt
vertybių bei grynųjų pinigų
draudimui bei mobiliesiems
telefonams)*
Su savimi paimti grynieji pinigai,
mobilieji telefonai plėšimo už
draudimo vietos ribų atveju
Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje*
Su savimi paimti dokumentai
plėšimo už draudimo vietos ribų
atveju Lietuvoje, Latvijoje ar
Estijoje*
Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų
vežimėlio vagystė už draudimo
vietos ribų, jį laikinai Draudėjui arba
jo šeimos nariui palikus užrakintą
ar prirakintą prie kitų stacionarių
objektų bet kurioje Lietuvos
vietoje**

iki 200 Lt

iki 200 Lt

iki 2 000 Lt

„√“ reiškia apdrausta; „-“ reiškia neapdrausta
* - šioms rizikoms lentelėje nurodytas draudimo išmokos limitas
taikomas vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui
** - šiai rizikai lentelėje nurodytas limitas taikomas vienam draudžiamajam įvykiui; Limitas visam draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui – 5 000,00 Lt
Draudėjui ir Draudikui susitarus, limitai gali būti pakeisti. Pakeitimai turi būti suderinti raštu.
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3.

Nedraudžiamieji įvykiai

Nedraudžiama ir draudimo išmoka nemokama,
jeigu apdraustas turtas buvo sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl šiame skyriuje išvardintų įvykių.
3.1.
Nuostoliai dėl ugnies poveikio neatlyginami:
3.1.1. dėl apdrausto turto apdorojimo ugnimi arba
kitu terminiu būdu technologinio proceso metu:
ugnies, šilumos poveikio (lydant, suvirinant,
džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan.)
apdraustam turtui, išskyrus atvejus, kai gaisras
išplito ir sunaikino, sugadino ir kitą apdraustą
turtą arba jeigu nebuvo susitarta kitaip;
3.1.2. netiesioginio žaibo poveikio apdraustiems elektros įrengimams, išskyrus atvejus, nurodytus
2.1.2. p.
3.2.
Nuostoliai dėl gamtinių jėgų poveikio neatlyginami:
3.2.1. dėl lietaus, sniego ar purvo patekimo pro
netvarkingai uždarytus langus, lauko duris,
kiaurą stogą, sienų įtrūkimus ar kitas angas,
išskyrus, kai šios angos atsiranda dėl audros,
liūties, potvynio ir pan., padarydamos žalos
pastatams;
3.2.2. dėl sniego slėgio, jei jie atsirado dėl per ilgą
laiką (t.y. ilgiau nei per 24 val.) susikaupusio
sniego;
3.2.3. dėl potvynio, jei jis draudimo vietoje galėjo būti
numatomas;
3.2.4. žemės drebėjimo, jeigu jo galingumas pagal
Richterio skalę (magnitudę) yra mažesnis nei
5,9 balo.
3.3.
Nuostoliai dėl vandens poveikio neatlyginami:
3.3.1. esant gruntinio vandens poveikiui;
3.3.2. jei vanduo naudojamas plovimui ar valymui;
3.3.3. atsiradę netvarkingoms ar nesandarioms stogo
dangoms ar pastato išorinėms sienoms praleidžiant vandenį;
3.3.4. atsiradę dėl audros, potvynio, liūties, krušos
ar sniego slėgio. Šie draudžiamieji įvykiai priskiriami prie gamtinių jėgų rizikos ir nuostoliai
atlyginami pagal 2.2. p.
3.4.
Nuostoliai dėl vagystės su įsilaužimu bei
vandalizmo neatlyginami:
3.4.1. jei Draudėjas buvo sudaręs sąlygas turtui pagrobti (paliktos be priežiūros patalpos buvo
neužrakintos, langai neuždaryti ir pan.) arba
pastebėjęs, jog grobiamas turtas, nesiėmė jam
prieinamų protingų priemonių tam užkirsti kelią;
3.4.2. kai į pastatą ar patalpą įsibraunama panaudojus
raktą ir neįrodoma, kad raktas buvo pavogtas ar
neįrodomas padirbto rakto panaudojimo faktas;
3.5.
Nuostoliai dėl plėšimo neatlyginami už
daiktus, jei jie į jų atėmimo vietą pristatomi
plėšiko reikalavimu.
3.6.
Nuostoliai dėl plėšimo už draudimo vietos
ribų neatlyginami:
3.6.1. už mobiliuosius telefonus, jei sutartyje nenurodyta kitaip;
3.6.2. už vertybes.
3.7.
Nuostoliai dėl elektros įtampos svyravimų
neatlyginami:
3.7.1. jei gedimai atsirado dėl neteisingo įrangos pajungimo ar sumontavimo, o taip pat ją netinkamai eksploatuojant, aptarnaujant ar prižiūrint.
3.8.
Nuostoliai dėl stiklo dužimo neatlyginami:
3.8.1. daiktams, kurie sutarties sudarymo metu buvo
įskilę ar sugadinti;
3.8.2. dėl stiklų ar objektų su įmontuotais stiklais
transportavimo, nešimo, kėlimo, montavimo
metu atsitikusių įvykių;
3.8.3. jei stiklo paviršius subraižomas ir panašiai apgadinamas jo nesudaužant;
3.8.4. šviestuvų stiklams, optiniams prietaisams ir jų
stiklams (filmavimo kameroms, fotoaparatams,
žiūronų stiklams), televizoriams, kompiuterių
monitoriams, rankiniams veidrodžiams, rankiniams laikrodžiams, vazoms, indams.
3.9.
Jeigu yra apdrausta Draudėjo civilinė atsakomybė, nedraudžiamasis įvykis yra:
3.9.1. atsakomybė už neturtinę žalą;
3.9.2. sutartinė atsakomybė dėl sutarties nevykdymo
ar netinkamo vykdymo, su sutartimi susijusios
baudos, netesybos ir pan.;
3.9.3. atsakomybė, kylanti dėl finansinių nuostolių
(pelno, pajamų netekimo);
3.9.4. atsakomybė už žalą tretiesiems asmenims, nesusijusi su draudimo vietoje esančio turto valdymu;
3.9.5. atsakomybė už žalą trečiųjų asmenų turtui,
esančiam draudimo vietoje, kuris yra Draudėjui patikėtas, saugomas ar kitaip teisėtai valdomas;
3.9.6. atsakomybė prieš šeimos narius;
3.9.7. atsakomybė dėl oro, vandens, dirvožemio užteršimo;
3.9.8. atsakomybė dėl motorinių transporto priemonių valdymo;
3.9.9. atsakomybė, kilusi vykdant profesinę ar gamybinę veiklą.
3.10. Neatlyginami nuostoliai, patirti ir dėl:
3.10.1. Draudėjo, jo šeimos narių, Naudos gavėjo ty-
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čios ar veiksmų, atliktų siekiant nepagrįstai
gauti draudimo išmoką;
apdraustame pastate/patalpoje vykdomų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų, jeigu apie
juos Draudikui nebuvo tinkamai pranešta, arba
dėl prieš sudarant sutartį vykdytų statybos tyrinėjimo, projektavimo, statybos klaidų ar broko.
Statybinių tyrimų, projektavimo bei statybos
klaidos ir brokas - bet koks klaidingų, neatitinkančių tikrosios padėties tyrimo rezultatų nustatymas ir pateikimas šių tyrimų užsakovui,
netinkamai atliktas statinio projektavimas, nukrypimai nuo statinio (jo dalies) projektavimo
techninių sąlygų, jo projekto, statybos techninių
reglamentų, statybos taisyklių, standartų, metodinių nurodymų ar rekomendacijų, dėl kurių pasikeičia statinio (jo dalies) atsparumas, ilgaamžiškumas, eksploatacinės ar funkcinės savybės,
pakinta ekonomiškai pagrįsta statinio (jo dalies)
naudojimo trukmė, estetinė išvaizda.
gamtinių jėgų sukeltų nuostolių, padarytų tuo
metu, kai draudžiamo objekto stogas nebuvo
pilnai uždengtas arba išorės langų ir/ar išorės
durų angos, ir/ar angos išorinėse objekto konstrukcijose buvo atviros;
pagrindinių pastato konstrukcijų suirimo, kritimo ar kitų defektų, atsiradusių dėl:
pastato statybos, tyrinėjimo ar projektavimo
klaidų ir broko;
už apdrausto pastato ribų vykdytų statybos,
rekonstrukcijos arba tyrinėjimo ir projektavimo
klaidų ir broko;
neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, natūralaus nusidėvėjimo ir pan.), išskyrus tuos atvejus, kai dėl jų įvyko draudimo sutartyje įvardintas draudžiamasis įvykis ir buvo
sunaikintas (sugadintas) kitas turtas (nuostoliai atlyginami tik kitam apdraustam turtui);
pastatų sėdimo ar skėtimosi, šlaito erozijos.
Šlaito erozija – šlaito paviršiumi tekančių vandenų ardomasis poveikis, sukeliantis pastatų
deformacijas;
karo veiksmų, karo arba ypatingosios padėties
įvedimo, masinių neramumų (streikų, teroristinių aktų ir pan.);
naminių gyvūnų, gyvulių, vabzdžių, graužikų
padarytos tiesioginės žalos apdraustam turtui,
išskyrus tuos atvejus, kai dėl naminių gyvūnų,
gyvulių, vabzdžių, graužikų įvyko draudimo sutartyje įvardintas draudžiamasis įvykis ir buvo
sunaikintas (sugadintas) kitas turtas (nuostoliai atlyginami tik kitam apdraustam turtui);
sprogimo panaudojus įtaisą, vykdant kasybos,
statybos ir kitus panašius darbus;
turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo
valdžios institucijų nurodymu;
radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio.

4.

Draudimo vieta

4.1.

Nekilnojamasis turtas draudžiamas sutartyje
nurodytu adresu, galinčiu būti Lietuvos, Latvijos ar Estijos Respublikos teritorijoje. Kilnojamojo turto draudimo vieta gali būti pastatai ar
patalpos, esančios draudimo sutartyje nurodytu adresu.
Šis apribojimas netaikomas turtui, kuris buvo
perkeltas iš draudimo vietos dėl atsitikusio
arba realiai grėsusio draudžiamojo įvykio, tačiau tik tuo atveju, jeigu dėl turto perkėlimo
nepadidėja draudimo rizika (draudimo rizikos
padidėjimo atvejai nustatyti 6.6. p.). Jeigu
dėl turto perkėlimo padidėja draudimo rizika,
Draudėjo pareigos, nustatytos Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.2. p., išlieka.
Apdraustas kilnojamasis turtas, laikinai perkeltas iš nuolatinės laikymo vietos, išskyrus
4.1. p. nurodytą atvejį, apdraudžiamas atskira
sutartimi, kurioje nurodoma nauja draudimo
apsaugos galiojimo vieta (patalpa, pastatas,
adresas) bei kitos draudimo sąlygos.
Stiklo dužimo rizikos draudimas galioja tik
draudimo vietoje.
Būsto keitimas:
Apie draudimo vietos keitimą Draudėjas privalo raštu informuoti Draudiką mažiausiai prieš
3 paras iki persikraustymo pradžios, nurodydamas naujo būsto adresą, statybos (rekonstrukcijos) metus, konstrukciją, būsto bendrą
arba gyvenamąjį plotą. Jeigu Draudėjas per
nurodytą terminą neįvykdo šios savo pareigos,
draudimo apsauga naujoje vietoje negalioja.
Jeigu Draudėjas tinkamai pranešė Draudikui,
kad keičia būstą draudimo sutarties galiojimo
metu, tai draudimo apsauga pereina ir naujajam būstui (išskyrus 4.4.4. p. nurodytą atvejį).
Draudimo apsauga abiejuose būstuose, išskyrus
transportavimo metu (įskaitant pakrovimą, iškrovimą, laikiną sandėliavimą), galioja ne ilgiau
kaip 1 mėnesį nuo persikraustymo pradžios.
Draudėjas iki persikraustymo pradžios privalo raštu pranešti Draudikui savo sprendimą,
kuriam būstui paliekama galioti draudimo apsauga po pereinamojo laikotarpio, kuris privalo
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būti ne ilgesnis nei 1 mėnuo. Po pereinamojo
laikotarpio draudimo apsauga lieka galioti tik
Draudėjo pasirinktam būstui. Draudėjui laiku
nepranešus apie savo sprendimą draudimo apsauga po pereinamojo laikotarpio lieka galioti
draudimo sutartyje nurodytam būstui.
Jei naujame būste yra didesnė draudimo rizika, tai draudimo įmoka nuo persikraustymo
pradžios apskaičiuojama pagal naująjį būstą. Draudėjui nesutikus sumokėti papildomos
draudimo įmokos, draudimo apsauga naujam
būstui negalioja.

5.

Draudimo vertė ir draudimo suma

5.1.

Turto draudimo vertė – tai pinigais išreikšta
draudžiamo turto vertė, kuri nustatoma prieš
sudarant draudimo sutartį ir tikslinama atsitikus draudžiamajam įvykiui.
Nekilnojamasis turtas yra draudžiamas:
Nauja atkuriamąja verte arba, nevisiško (proporcinio) draudimo atveju, naujos atkuriamosios vertės dalimi.
Nekilnojamojo turto nauja atkuriamoji vertė –
tai pinigų suma, kurios reikėtų analogiškos paskirties ir konstrukcijos naujam pastatui pastatyti (įrengti), įskaitant projektavimo išlaidas,
panaudojus tokias pat medžiagas ir įrangą.
Likutine verte arba, nevisiško (proporcinio)
draudimo atveju, likutinės vertės dalimi, kai
nekilnojamojo turto nusidėvėjimas yra didesnis
nei 50 proc., jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Nekilnojamojo turto likutinė vertė – nauja atkuriamoji vertė, išskaičiavus nusidėvėjimą.
Turto nusidėvėjimas - apdrausto objekto vertės sumažėjimas, apskaičiuojamas atsižvelgus
į turto eksploatavimo laiką ir metinę atitinkamo
turto nusidėvėjimo normą, patvirtintą Draudiko.
Investicijos į patalpas, kurios nebuvo įvertintos
skaičiuojant pastato/patalpos (nekilnojamojo
turto) vertę, gali būti apdraustos papildomai.
Investicijos į patalpas – Draudėjo atliktos ir
atliktų darbų ir/ar medžiagų sąskaitomis pagrįstos investicijos į draudžiamą pastatą (patalpas), taip pat įsigyti pastato įrenginiai (santechninė įranga ir pan.) ar investicijos į juos.
Investicijos į patalpas yra draudžiamos nauja
atkuriamąja verte.
Namų turtas yra draudžiamas:
Nauja atkuriamąja arba, nevisiško (proporcinio) draudimo atveju, naujos atkuriamosios
vertės dalimi.
Namų turto nauja atkuriamoji vertė - suma,
kurią reikia išleisti, norint įsigyti naujus tos pačios rūšies ir kokybės daiktus. Tais atvejais, kai
naujo tos pačios rūšies ir kokybės daikto įsigyti ar pagaminti negalima, nauja atkuriamąja
verte laikoma suma, kurią reikia išleisti, norint
įsigyti ar pagaminti naują daiktą, pagal savo
funkcijas, kokybę ir techninius duomenis kiek
galima artimesnį atkuriamam daiktui. Jeigu
toks daiktas yra geresnės kokybės už atkurtiną
daiktą (atsižvelgiant į jo našumą, atliekamas
funkcijas, energijos, aptarnavimo sąnaudas
ir kitas savybes), kokybės pagerinimo vertė į
nauja atkuriamąja vertę neįskaičiuojama. Laikoma, kad naujo tos pačios rūšies daikto įsigyti ar pagaminti negalima, jeigu tokio daikto
neįmanoma pagaminti dėl techninių priežasčių,
jo negalima įsigyti, pagaminti, toks daiktas yra
nebegaminamas arba dėl kitų priežasčių tos
pačios rūšies ir kokybės daikto įsigijimo ar pagaminimo išlaidos yra neprotingai didelės lyginant su panašios rūšies ir kokybės daiktu.
Likutine verte arba, nevisiško (proporcinio)
draudimo atveju, likutinės vertės dalimi.
Namų turto likutinė vertė – nauja atkuriamoji
vertė, išskaičiavus nusidėvėjimą. Namų turto
metinės nusidėvėjimo normos pateiktos šių
Taisyklių Priede Nr. 1 (III dalis).
Meno vertybių, antikvarinių daiktų, kolekcijų ir
kitų vertybių (1.5. p., išskyrus kailio ir odos gaminius) draudimo vertė nustatoma ekspertiniu
įkainojimu, vadovaujantis Draudėjo pateiktais
dokumentais.
Grynųjų pinigų vertė nustatoma pagal oficialų
draudžiamojo įvykio dienos Lietuvos, Latvijos
ar Estijos (atsižvelgiant į draudimo vietą) Banko nustatytą kursą.
Draudimo sutartyje gali būti nurodytas kitas
draudimo vertės apskaičiavimo būdas.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo
išmokos suma. Draudimo suma turi būti lygi
visai turto draudimo vertei arba, nevisiško
draudimo atveju, jos daliai. Draudimo sutartis
negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri
viršija turto draudimo vertę, išskyrus įstatymų
ar draudimo sutartyje numatytus atvejus. Įvykus draudžiamajam įvykiui ir paaiškėjus draudimo sumos ir draudimo vertės aukščiau nurodytiems neatitikimams, Draudikas už draudimo
sumą, viršijančią draudimo vertę ir tokiu būdu
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negaliojančią draudimo sumos dalį, atitinkamos draudimo įmokos dalies negrąžina.
Nekilnojamojo turto draudimo sumos nustatymo būdai:
Draudimas visa verte – tai draudimo būdas, kai
draudimo sutartyje numatyta draudimo suma
lygi draudimo vertei (naujai atkuriamajai arba
likutinei).
Nevisiškas (proporcinis) draudimas – tai draudimo būdas, kai draudimo suma lygi draudimo
vertės (naujos atkuriamosios arba likutinės)
daliai. Nevisiško (proporcinio) draudimo atveju
Draudėjui atlyginama nuostolių dalis yra proporcinga draudimo sumos ir draudimo vertės
santykiui draudimo sutarties sudarymo dieną.
Pirmosios rizikos draudimas – tai draudimo
būdas, kai Draudiko atsakomybė yra ribojama
tam tikra suma (draudimo suma) ir visi dėl
draudžiamojo įvykio patirti nuostoliai yra atlyginami iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, nepriklausomai nuo to, koks yra
turto draudimo sumos ir draudimo vertės santykis, tačiau atlyginami nuostoliai negali viršyti
draudimo vertės. Išmokėjus draudimo išmoką,
kai turtas apdraustas pirmosios rizikos draudimu, draudimo suma neatsistato. Jeigu sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už
draudimo vertę ir joje nėra nurodyta, jog tai
pirmosios rizikos draudimo sutartis, tai, įvykus
draudžiamajam įvykiui, bus laikoma, kad draudimo sutartis sudaryta nevisiško (proporcinio)
draudimo pagrindu.
Namų turto draudimo sumos nustatymo būdai:
Vadovaujantis Draudėjo užpildytu draudžiamo
turto sąrašu, kuriame nurodyta nauja atkuriamoji daiktų vertė, t.y. naujų daiktų kaina
sutarties sudarymo metu. Bendra namų turto
nauja atkuriamoji vertė ir yra draudimo suma.
Draudikas prisiima atsakomybę tik už sąraše
nurodytus daiktus.
Pagal bendrąjį būsto (pastato, patalpos – pastato dalies) plotą, taikant draudimo sutarties
sudarymo metu Draudiko patvirtintą namų turto įkainį vienam kvadratiniam metrui bendrojo
būsto ploto. Iki 70 proc. nusidėvėjęs namų turtas draudžiamas nauja atkuriamąja verte; 70
proc. ir daugiau nusidėvėjęs turtas laikomas
nusidėvėjusiu maksimaliai ir yra draudžiamas
likutine verte, sudarančia 30 proc. naujos atkuriamosios namų turto vertės. Draudėjui pasirinkus draudimo sumą ne mažesnę nei Draudiko
siūloma, laikoma, kad turtas apdraustas visa
verte. Atskiroms turto grupėms yra taikomi
tam tikri nuostolio atlyginimo apribojimai, nurodyti šių Taisyklių Priede Nr. 2 (III dalis).
Namų turtą draudžiant pagal plotą vertybės
laikomos apdraustomis tik tuo atveju, jei tai
įrašyta draudimo sutartyje. Šiuo atveju didžiausia Draudiko atsakomybė už vertybes yra
lygi 1.4.2. p. numatytam išmokų limitui. Atskiru susitarimu vertybes galima apdrausti pagal
sąrašą didesnėmis draudimo sumomis (nauja
atkuriamąja verte).
Jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, šiuo
draudimo variantu draudžiamas tik gyvenamajame būste esantis namų turtas.
Nustatoma Draudėjo pasirinkimu, nepriklausomai nei nuo turimo turto vertės, nei nuo būsto
ploto – pirmosios rizikos draudimas. Draudžiant
šiuo būdu iki 50 proc. nusidėvėjęs namų turtas draudžiamas nauja atkuriamąja, 50 proc. ir
daugiau – likutine verte. Visi dėl draudžiamojo
įvykio patirti nuostoliai yra atlyginami neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo
sumos, neatsižvelgiant į nuostolių atlyginimo
apribojimus, išskyrus namų turtą, esantį pagalbiniuose pastatuose (žr. 5.11.4. p.). Pirmosios rizikos draudimo atveju draudimo suma
nėra atsistatanti – išmokėjus draudimo išmoką
draudimo suma draudimo sutarties galiojimo
metu sumažėja išmokos dydžiu.
Jei Draudėjas pageidauja drausti namų turtą,
esantį nuolat gyvenamo ar poilsiui skirto būsto
pagalbiniame pastate, iki 10 000 Lt pasirinkta
pirmosios rizikos suma, tai visi dėl draudžiamojo įvykio patirti nuostoliai yra atlyginami neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo
sumos ir taikant 1 000 Lt draudimo išmokos
apribojimą kiekvienam apdraustam daiktui.
Draudžiant šiuo būdu iki 50 proc. nusidėvėjęs
namų turtas yra draudžiamas nauja atkuriamąja, o 50 proc. ir daugiau – likutine verte.
Pagalbinis pastatas (patalpa) - gyvenamojo
pastato adresu esantis (kai sklypas, kuriame
yra gyvenamas namas, neaptvertas) arba aptvertame tvora žemės sklype esantis pagalbinis
pastatas (patalpa), kurio paskirtis pagelbėti gyvenamajame pastate gyvenantiems žmonėms,
tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes.
Pagalbiniu pastatu nėra laikomas butui priklausantis sandėliukas, esantis pastato, kuriame
yra draudžiamas butas, rūsyje.
Grynųjų pinigų (1.4.4. p.) draudimo suma negali viršyti 1 000 Lt, jeigu nėra sutarta kitaip.
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Dokumentų, nurodytų 1.4.3. p., draudimo
suma negali viršyti 1 000 Lt.
Svečių daiktų, nurodytų 1.4.5. p., draudimo suma
negali viršyti 2 000 Lt, jeigu nėra sutarta kitaip.
Draudėjo civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis draudimo suma nustatoma Draudėjo ir Draudiko susitarimu. Draudimo liudijime nurodyta civilinės atsakomybės draudimo
suma taikoma vienam ir visiems draudžiamiesiems įvykiams per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
Pagalbiniame pastate, vasarnamyje esantis
turtas (išskyrus vertybes) gali būti apdraustas
tik pagal sąrašą arba pasirinkta pirmosios rizikos draudimo suma iki 10 000 Lt.
Išmokėjus draudimo išmoką draudimo suma
draudimo sutarties galiojimo metu lieka nepasikeitusi (išskyrus pirmosios rizikos draudimą),
jeigu Draudėjas atstato (naujai įsigyja) arba
suremontuoja draudžiamojo įvykio metu sunaikintą, sugadintą ar prarastą turtą.
Jeigu kuriam nors draudimo objektui draudimo
suma nenurodoma arba ji lygi nuliui, šis objektas yra neapdraustas.

7.2.3.
7.2.4.

Draudimo įmokos apskaičiavimo
tvarka. Besąlyginė Išskaita.
Draudimo rizikos padidėjimas

6.1.

Draudimo įmoką Draudikas apskaičiuoja atsižvelgęs į Prašyme ir/ar kituose dokumentuose
pateiktą informaciją, į Draudėjo prisiimtus įsipareigojimus dėl besąlyginės išskaitos taikymo
bei įmokos mokėjimo, draudimo apsaugos trukmę, kitas draudimo sutartyje nustatytas papildomas sąlygas.
6.2.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta taikant besąlyginę išskaitą arba be jos. Jei sutartyje nenurodytas išskaitos dydis, laikoma, kad sutartis
sudaryta be išskaitos.
6.3.
Besąlyginės išskaitos dydis gali būti išreiškiamas konkrečia suma arba procentais nuo draudimo sumos ar nuo nuostolio sumos.
6.4.
Jei dėl vieno draudžiamojo įvykio gali būti taikomos kelios besąlyginės išskaitos, taikoma tik
viena – didžiausia.
6.5.
Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti, kad
būtų pakeistos draudimo sąlygos ir/ar padidinta draudimo įmoka.
6.6.
Draudimo rizikos padidėjimu laikoma:
6.6.1. turto vertės padidėjimas. Jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudimo vertė padidėja daugiau nei 10 proc., turi būti sudaryta
papildoma draudimo sutartis padidinant draudimo sumą ir apskaičiuojant papildomą įmoką.
Jei tokia papildoma draudimo sutartis nesudaroma, nuostoliai atlyginami proporcingai draudimo sumos ir draudimo vertės, buvusios prieš
pat draudžiamąjį įvykį, santykiui;
6.6.2. apdrausto turto naudojimas ne pagal paskirtį;
6.6.3. draudimo sutartyje nurodytos apdraustų pastatų arba pastatų, kuriuose yra apdraustas turtas, paskirties pasikeitimas;
6.6.4. apdrausto turto daiktų dislokacijos vietos pasikeitimas;
6.6.5. apdrausto objekto priešgaisrinės ar turto apsaugos būklės pablogėjimas;
Priešgaisrinės ar turto apsaugos būklės pablogėjimas - priešgaisrinės ir/ar turto apsaugos
sistemos, jos dalies ar atskirų jos elementų
demontavimas, atjungimas, jos dalinis ar visiškas neveikimas, nustatytų techninių parametrų
praradimas, nustatytos techninės priežiūros
nevykdymas arba nevisiškas vykdymas, netinkamas naudojimas ir pan. tais atvejais, kai
turto naudotojas ir/ar savininkas apie tai žinojo
arba privalėjo žinoti.
6.6.6. bet koks rakto ar apsaugos sistemos kodo praradimas;
6.6.7. pastatų konstrukcinės būklės pablogėjimas;
6.6.8. ūkinės ir profesinės veiklos vykdymas draudimo vietoje (išskyrus atvejus, kai dėl to buvo
susitarta sutartyje);
6.6.9. statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų vykdymas apdraustame objekte ar jo artimiausiose prieigose (išskyrus atvejus, kai dėl to buvo
susitarta sutartyje);
6.6.10. turto nuosavybės/valdymo formos pasikeitimas;
6.6.11. degių, sprogių medžiagų, apie kurias Draudikui nebuvo pranešta sudarant sutartį, laikymas
draudimo vietoje.
7.

Draudėjo ir Draudiko teisės ir
pareigos

7.1.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį,
Draudėjas turi teisę:
Susipažinti su Taisyklėmis ir gauti iš Draudiko
jų kopiją;
Pateikti prašymą per atstovą.
Prieš sudarydamas draudimo sutartį,
Draudėjas privalo:
Pateikti teisingą informaciją apie norimą apdrausti turtą ir jo draudimo vertę;
Draudiko reikalavimu, užpildyti prašymą bei
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suteikti kitą Draudiko reikalaujamą informaciją,
reikalingą draudimo rizikai įvertinti;
Suteikti Draudikui galimybę nevaržomai apžiūrėti draudžiamą turtą bei atsižvelgti į Draudiko
nurodymus, kaip geriau apsaugoti turtą;
Suteikti Draudikui visą žinomą informaciją
apie esmines aplinkybes, galinčias turėti įtakos
draudimo rizikai.
Esminės aplinkybės, lemiančios draudimo rizikos padidėjimą – aplinkybės, nurodytos prašyme sudaryti draudimo sutartį, taip pat aplinkybės, apie kurias Draudikas papildomai raštu
paprašė informacijos arba apie kurias pats
Draudėjas privalo informuoti Draudiką.
Esminės aplinkybės, lemiančios draudimo rizikos sumažėjimą – aplinkybės, nurodytos
prašyme sudaryti draudimo sutartį, taip pat
aplinkybės, apie kurias Draudikas papildomai
raštu paprašė informacijos arba apie kurias pats
Draudėjas privalo informuoti Draudiką. Esminių
aplinkybių atsiradimu taip pat laikoma ir papildomų priešgaisrinių ir/ar turto apsaugos priemonių sumontavimas, jų patobulinimas ir kt.
Priešgaisrinių, turto apsaugos sistemų patobulinimas - esamų jutiklių, kitų elementų ar
jų sistemų jautrumo, greitaeigiškumo, patikimumo, ilgaamžiškumo ir kt. padidinimas bei
neprieinamumo tretiesiems asmenims ir/ar
gyvūnams užtikrinimas, jų veikimo nutrūkus
elektros energijos tiekimui užtikrinimas, ilgesnio sukauptos informacijos laikymo laikotarpio
nustatymas bei jos saugumo užtikrinimas, jutiklių bei sistemų dubliavimas ir kt.
Esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką:
turto buvimo vieta;
turto nuosavybės/valdymo forma;
leidimas eksploatuoti turtą;
turto vertė;
statybos, rekonstrukcijos ir remonto metai;
pastatų konstrukcinės ypatybės ir būklė,
plotas, tūris;
turto apsaugos būdai;
padidintos rizikos faktoriai;
ūkinės ir profesinės veiklos pobūdis (jeigu
ji vykdoma draudimo vietoje);
turto nuostoliai per praėjusius 5 metus;
kitos esminės aplinkybės, nurodytos
draudimo sutarties sąlygose (įskaitant Taisykles, draudimo liudijimą, rašytinį Draudėjo prašymą, kita informacija, kurią Draudikas prašo
pateikti raštu).
Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui ar jo
atstovui žinomai melagingą informaciją apie
esmines aplinkybes, tai Draudikas turi teisė
reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurios
buvo nuslėptos, išnyko iki draudžiamojo įvykio
ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.
Jeigu Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė
informacijos apie esmines aplinkybes, tai Draudikas privalo ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo
šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti Draudėjui
pakeisti draudimo sutartį. Jei Draudėjas atsisako tai padaryti arba neatsako į Draudiko pasiūlymą per vieną mėnesį, tai Draudikas turi teisę
reikalauti nutraukti draudimo sutartį.
Prieš sudarydamas draudimo sutartį,
Draudikas turi teisę:
Reikalauti iš Draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti;
Apžiūrėti ketinamą drausti objektą;
Prieš pateikiant draudimo pasiūlymą, esant poreikiui, kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl informacijos apie draudžiamą nekilnojamąjį turtą;
Teikti rekomendacijas dėl rizikos mažinimo
priemonių įgyvendinimo;
Atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
Prieš sudarydamas draudimo sutartį,
Draudikas privalo:
Supažindinti Draudėją su Taisyklėmis ir kita sutarčiai reikalinga informacija;
Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas turi teisę:
Reikalauti Draudiko padidinti arba sumažinti
draudimo sumą;
Pakeisti draudimo sutartyje nurodytą Naudos
gavėją (išskyrus įstatymuose ar draudimo sutartyje nustatytas išimtis);
Įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatytais atvejais prašyti Draudiko nutraukti, pakeisti draudimo sutartį;
Draudžiamojo įvykio atveju, reikalauti, kad
Draudikas įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje
nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką;
Įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją
apie įvykio tyrimo eigą;
Susipažinti su Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius duomenis ar pareikšti teisiškai pagrįstą nesutikimą, kad būtų
tvarkomi jo asmens duomenys.
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Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo:
7.6.1. Tinkamai pranešti Naudos gavėjui ir su Draudėju susijusiems asmenims apie sudarytą
draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas;
7.6.2. Suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam
atstovui įvertinti, ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei reikalavimų
sumažinti draudžiamą riziką. Jeigu Draudikui
apžiūrint apdraustus objektus, bus nustatyta,
kad Draudėjas nesilaiko draudimo sutartyje
nustatytų sąlygų bei reikalavimų sumažinti
draudžiamą riziką, Draudikas turi teisę, pranešdamas Draudėjui apie tai raštu, nurodyti
protingą terminą, per kurį nustatyti trūkumai
turi būti pašalinti. Jeigu per šį laiką trūkumai
nepašalinami – tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas ir Draudikas turi teisę nutraukti
draudimo sutartį Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.
skyriuje nustatyta tvarka;
7.6.3. Draudimo sutartyje numatytais terminais mokėti draudimo įmokas;
7.6.4. 2.12. p. draudimo apsaugos apribojimas nepanaikina Draudėjo pareigos pranešti Draudikui
apie rizikos padidėjimą dėl statybos, remonto,
rekonstrukcijos darbų, kaip numatyta Taisyklių
Bendrųjų sąlygų 5.2. p. bei 6.6. p.
7.6.5. Laikytis visų priešgaisrinės saugos, turto saugaus eksploatavimo ir saugojimo taisyklių,
nuolat išlaikyti tvarkingoje būklėje pastatus,
saugoti juos nuo konstrukcijų perkrovimo bei
vykdyti Draudiko reikalavimus sumažinti draudimo riziką;
7.6.6. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoti Draudiką apie padidėjusią riziką. Rizikos
padidėjimo atvejai nurodyti 6.6. p.;
7.6.7. Laikyti vandentiekio sistemą tuščią, kad būtų
išvengta vamzdžių trūkimo dėl šalčio, jeigu
šaltuoju metų laiku Draudėjas negali užtikrinti
pakankamo patalpų šildymo;
7.6.8. Jeigu iš Draudėjo buvo pavogti raktai vagystės su įsilaužimu ar plėšimo už draudimo vietos
ribų metu, Draudėjas nedelsdamas apie įvykį
turi pranešti policijai ir ne vėliau kaip per 3
darbo dienas - Draudikui, bei organizuoti turto
apsaugą, kol bus pakeistos spynos, kurių raktai
buvo pavogti;
7.6.9. Jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu
draudimo vertė padidėja daugiau nei 10 proc.,
turi būti sudaryta papildoma draudimo sutartis
padidinant draudimo sumą ir sumokėta papildoma įmoka. Jei tokios papildomos draudimo
sutarties Draudėjas nesudaro, nuostoliai atlyginami proporcingai draudimo sumos ir draudimo
vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį,
santykiui;
7.6.10. Sudarius draudimo sutartį ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, patikslinti draudžiamo
turto vertes prieš prasidedant kiekvieniems
draudimo metams.
7.7.
Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju pagal draudimo sutarties sąlygas (toliau šiame punkte - įvykis),
Draudėjas privalo (Naudos gavėjas turi tokias pat pareigas, jeigu jis žino apie jo naudai
sudarytą draudimo sutartį ir ketina pasinaudoti
savo teise į draudimo išmoką):
7.7.1. Imtis jam prieinamų protingų priemonių gelbėti
turtą, užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti. Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti
draudimo išmoką, jeigu žala atsirado Draudėjui
sąmoningai nesiėmus jam prieinamų protingų
priemonių šiai žalai sumažinti arba jos išvengti;
7.7.2. Apie gaisrą, sprogimą, avariją, vagystę nedelsiant pranešti atitinkamai kompetentingai
įstaigai (priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, policijai, avarinei tarnybai ir pan.). Jeigu Draudėjas
policijai nepranešė apie įvykio metu dingusius
daiktus, Draudikas gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką už šiuos daiktus;
7.7.3. Apie atsitikusį įvykį ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas po sužinojimo raštu pranešti Draudikui.
Jeigu Draudėjas (Naudos gavėjas) neįvykdo
šiame punkte nurodytos pareigos, Draudikas
turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba sumažinti ją, atsižvelgdamas į tai, ar
Draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl
neatsargumo;
7.7.4. Sudaryti, dalyvaujant Draudiko atstovui, sunaikinto, sugadinto ar dingusio turto sąrašą, kuriame kaip galima tiksliau būtų nurodytas turto
pavadinimas, įsigijimo metai, kaina, taip pat
pateikti turimas turto nuotraukas, naudojimo
instrukcijas, įsigijimo, kitus dokumentus, kurie
padėtų kuo tiksliau nustatyti, koks turtas buvo;
7.7.5. Parodyti Draudiko atstovui sugadintą turtą
arba jo liekanas;
7.7.6. Išsaugoti po įvykio visą likusį sugadintą ir nesugadintą turtą bei nepradėti sugadinto turto
remonto ar utilizavimo iki atvyks Draudiko atstovas, nebent Draudikas nurodo raštu, kad
tai nėra būtina. Jeigu Draudikas apžiūros metu
arba po jos duoda nurodymus dėl tolimesnio
turto ar liekanų saugojimo, Draudėjas juos pri7.6.
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valo vykdyti. Draudėjo patirtos išlaidos dėl turto ar liekanų saugojimo įtraukiamos į nuostolio
sumą.
Pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti;
Suteikti Draudikui arba jo įgaliotam atstovui
galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis,
aplinkybes bei nuostolių dydį (pateikti turto įsigijimo, pardavimo, nuomos ir kt. dokumentus);
Padėti Draudikui įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikiant Draudikui visą žinomą
informaciją apie atsakingą už padarytą žalą asmenį;
Jeigu atgauti daiktai yra sugadinti, tai Draudėjas gali reikalauti, kad Draudikas atlygintų
remonto išlaidas;
Jeigu paaiškėja, kad pagal sutartyje nustatytas
sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba galėjo būti mažinama, Draudiko reikalavimu per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba permokėtą sumą,
išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
Draudėjo pareigos, kai apdrausta jo civilinė atsakomybė:
Papildomai, be pareigų, nurodytų aukščiau šiame skyriuje, Draudėjas privalo:
Imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, reikalingų žalos prevencijai arba jos sumažinimui, siekiant išvengti reikalavimo pagal
šią draudimo sutartį;
Pateikti Draudikui visą turimą informaciją ir dokumentus, susijusius su žalos reguliavimu;
Nedelsiant pranešti Draudikui, jeigu dėl žalos
pradedamas teisminis procesas;
Pranešti Draudikui apie įvykį, dėl kurio gali
būti pareikštas reikalavimas pagal 7.7.3. p. bei
siekti, kad Draudikas turėtų galimybę sureguliuoti žalą šalių susitarimu.
Papildomai, be pareigų, nurodytų aukščiau šiame skyriuje, Draudikas privalo:
Pagal pranešimą apie žalą ištirti, ar yra Draudėjo pareiga atlyginti žalą, dėl kurios padarymo yra apdrausta Draudėjo atsakomybė, bei
derėtis su reikalavimo pareiškėju;
Dalyvauti su Draudėju teisme ir apmokėti bylinėjimosi išlaidas (jei tokios būtų priteistos),
jeigu ieškinys dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjamas teismo tvarka.
Jeigu Draudėjas be Draudiko raštiško sutikimo
atlygina nuostolius ar pripažįsta pareikštą reikalavimą, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti arba sumažinti draudimo išmoką, išskyrus
atvejį, kai Draudėjo atlyginto nuostolio suma ir
atsakomybės pagrindas yra besąlygiškai teisingi.
Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas privalo:
Draudėjo prašymu išduoti draudimo liudijimo
kopiją;
Įstatymų nustatyta tvarka informuoti Draudėją, Naudos gavėją apie įvykio tyrimo eigą;
Jeigu įvykis yra pripažintas draudžiamuoju, o
Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo
išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo
išmokos sumai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
Naudos gavėjas turi teisę:
Gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
Draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti
išmokėti draudimo išmoką.
Naudos gavėjas privalo pateikti Draudikui
visus turimus ir/arba kuriuos jis turi teisę gauti įstatymų ir kitų tesės aktų nustatyta tvarka
dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo
įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.
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Žalos nustatymo ir draudimo
išmokos mokėjimo tvarka

Nuostolį nustato Draudikas, vadovaudamasis
surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu,
gautais iš Draudėjo, kompetentingų įstaigų ar
trečiųjų asmenų dokumentais, reikalingais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti.
8.2.
Nuostolis yra:
8.2.1. kai nekilnojamasis turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir dėl draudžiamojo įvykio yra
8.2.1.1. sunaikintas - naujo analogiško nekilnojamojo
turto nauja atkuriamoji vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį. Nekilnojamasis turtas laikomas
sunaikintu, jeigu jo remonto kaštai viršija naujo tokio paties nekilnojamojo turto naują atkuriamąją vertę prieš pat draudžiamąjį įvykį;
8.2.1.2. sugadintas – šio turto remonto kaštai, neviršijant draudimo sumos. Visais atvejais neatlyginama už turto vertės padidinimą;
8.2.2. kai nekilnojamasis turtas apdraustas likutine
verte ir dėl draudžiamojo įvykio yra
8.2.2.1. sunaikintas - turto likutinė vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį, išskaičiavus išlikusio turto vertę

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

(liekanų vertę). Nekilnojamasis turtas laikomas
sunaikintu, jeigu jo remonto kaštai viršija jo likutinę vertę žalos dieną, išskaičiavus išlikusio
turto vertę (liekanų vertę);
yra sugadintas - šio turto remonto kaštai, įvertinus remontui naudojamų medžiagų nusidėvėjimą. Atlyginama tik suma, neviršijanti turto likutinės vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį
įvykį;
kai namų turtas apdraustas nauja atkuriamąja
verte ir dėl draudžiamojo įvykio yra
sunaikintas ar pavogtas – analogiško turto
nauja atkuriamoji vertė prieš pat draudžiamąjį
įvykį;
sugadintas – šio turto remonto kaštai, neviršijant draudimo sumos ir naujos atkuriamosios
turto vertės draudžiamojo įvykio dieną. Visais
atvejais neatlyginama už turto vertės padidinimą;
kai namų turtas apdraustas likutine verte ir dėl
draudžiamojo įvykio yra
sunaikintas ar pavogtas – turto likutinė vertė
prieš pat draudžiamąjį įvykį;
sugadintas – šio turto remonto kaštai, įvertinus
remontui naudojamų medžiagų nusidėvėjimą
(pagal apdraustą daiktą). Atlyginama tik suma,
neviršijanti turto likutinės vertės, buvusios
prieš pat draudžiamąjį įvykį;
kai sugadintos ar sunaikintos vertybės, nuostolis gali būti įvertinamas ekspertiniu įkainojimu.
Apsidraudus pirmosios rizikos draudimu, taikomos tos pačios 8.2.1. p. – 8.2.5. p. sąlygos.
Į nuostolio sumą įskaitomos visos būtinos ir
tikslingos išlaidos turtui gelbėti ir išsaugoti.
Apie šių išlaidų būtinumą ir tikslingumą sprendžia Draudikas. Atlyginamos visos išlaidos, kurios atsirado Draudiko nurodymu.
Jeigu buvo apdraustos papildomos išlaidos
turto išsaugojimui po draudžiamojo įvykio (išlaidos, nurodytos 1.6.2. p.), Draudikas atlygina faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant joms
nustatytos draudimo sumos. Neapdraudus šių
išlaidų papildoma draudimo suma, Draudikas
atlygina faktiškai patirtas draudžiamojo įvykio
vietos sutvarkymo ir apdrausto turto išsaugojimo po įvykio išlaidas, sudarančias iki 1 proc.
bendros nekilnojamojo turto draudimo sumos.
Jeigu buvo apdrausta Draudėjo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis, Draudikas
atlygina būtinas faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant nustatytos draudimo sumos.
Draudimo išmoka Draudėjui apskaičiuojama:
Kai turtas buvo apdraustas visa verte:
jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto turto vertė nepasikeitė, padidėjo arba
sumažėjo ne daugiau kaip 15 proc. - patirto
nuostolio sumos, bet ne daugiau draudimo sumos ir ne daugiau atskiros turto grupės (atskiro objekto, daikto) draudimo vertės, buvusios
prieš pat draudžiamąjį įvykį;
jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto turto vertė padidėjo daugiau kaip 15 proc.
- tokiu procentu nuo patirto nuostolio sumos,
kokį procentą sudaro draudimo suma nuo turto
vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį, bet ne daugiau kaip atskiros turto grupės
(atskiro objekto, daikto) draudimo sumos. Ši
nuostata negalioja, kai namų turtas apdraustas
draudimo sumą apskaičiuojant pagal bendrąjį
gyvenamojo pastato (patalpos) plotą;
Kai turtas apdraustas pirmosios rizikos draudimu – nuostolio dydžio, bet ne daugiau draudimo sumos ir ne daugiau atskiros turto grupės
(atskiro objekto, daikto) vertės, buvusios prieš
pat draudžiamąjį įvykį.
Kai turtas apdraustas proporciniu draudimu –
Draudikas atlygina nuostolių dalį, lygią draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui draudimo sutarties sudarymo dieną, išskyrus atvejus,
kai sutarties galiojimu metu turto vertė padidėjo daugiau nei 15 proc. Tokiu atveju atlyginant
nuostolius vadovaujamasi šių taisyklių 8.7.1. p.
Kai namų turtas apdraustas pagal bendrąjį gyvenamojo būsto plotą yra sunaikintas ar sugadintas, draudimo išmoka apskaičiuojama nuostolio dydžio, tačiau negali viršyti šių Taisyklių
Priede Nr. 2 (III dalis) nustatytų išmokų limitų.
Nustatyta maksimali už atskirą namų turto daiktų grupę išmokama dalis apskaičiuojama nuo
draudimo sutartyje nurodytos ir pagal pastato
(patalpos) plotą apskaičiuotos draudimo sumos,
jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita, tai ji išskaičiuojama iš draudimo išmokos.
Jei draudžiamojo įvykio metu yra nustatyti kaltininkai bei įrodyta jų kaltė ir kaltininkas pripažįstą savo kaltę, draudimo išmoka gali būti mokama neišskaičiuojant besąlyginės išskaitos.
Draudimo išmoka nemokama už daiktus, apie
kurių dingimą nebuvo pranešta policijai ar kurių dingimo policija nepatvirtina.
Draudėjas raštu pareiškia savo ketinimus atstatyti/neatstatyti arba įsigyti/neįsigyti sunaikintą ar pavogtą turtą.
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Jeigu Draudėjas per dvejus metus nuo draudžiamojo įvykio sunaikinto nekilnojamojo turto
neatstato (neįrodo) arba atsisako atstatyti, jis
turi teisę gauti draudimo išmoką ne didesnę
už nekilnojamojo turto likutinę vertę prieš pat
įvykstant draudžiamajam įvykiui, išskaičiavus
išlikusio turto (liekanų) vertę. Turto likutinę
vertę nustato Draudikas, vadovaudamasis šių
Taisyklių nuostatomis.
Draudėjas įgauna teisę į tą draudimo išmokos
dalį, kuri viršija turto likutinę vertę prieš pat
draudžiamąjį įvykį, išskaičiavus išlikusio turto
(liekanų) vertę, tik tuomet, kai Draudikui įrodo, kad ne vėliau kaip per dvejus metus po
draudžiamojo įvykio atstatys tos pačios rūšies
ir paskirties pastatą ankstesnėje buvimo vietoje. Atlyginama patirto nuostolio dydžio suma,
tačiau ne daugiau nei turto draudimo suma.
Jeigu toje pačioje vietoje tos pačios paskirties
nekilnojamojo turto atstatyti nėra įmanoma,
tai užtenka, kad, esant išankstiniam Draudiko
sutikimui, tos pačios paskirties pastatas bus
pastatytas kitoje Lietuvos, Latvijos ar Estijos
Respublikos vietoje.
Draudikas su Draudėju gali susitarti, kad vietoje sunaikintų pastatų bus pastatyti kitos rūšies,
paskirties ir kokybės pastatai, tačiau draudimo
išmoka neviršys draudimo sumos.
Jeigu namų turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir Draudėjas per šešis mėnesius
nuo draudžiamojo įvykio dienos sunaikinto ar
pavogto turto neįsigyja arba atsisako įsigyti,
draudimo išmoka sudaro 70% naujos atkuriamosios turto vertės draudžiamojo įvykio dieną,
tačiau ne daugiau nei:
atskiro daikto draudimo suma, jei namų turtas
apdraustas pagal sąrašą, ir
atskirų daiktų grupių išmokos limitas, nurodytas Taisyklių Priede Nr. 2 (III dalis), jei namų
turtas apdraustas pagal plotą.
Jeigu Draudėjas ketina atstatyti sunaikintą nekilnojamąjį turtą, jam priklausanti draudimo
išmoka išmokama tokia tvarka:
avansu išmokama suma, kuri negali viršyti
turto likutinės vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį;
Draudėjui pateikus įrodančius dokumentus,
kad gauta avansu suma panaudota atstatyti
sunaikintą turtą, išmokama likusi draudimo išmokos dalis.
Draudimo išmoka mokama Naudos gavėjui
arba jo nurodytam asmeniui.
Jeigu nustatytas draudimo išmokos mokėjimo
pagrindas ir dydis, Draudikas išmoka draudimo
išmoką per 30 dienų nuo paskutinio reikšmingo
dokumento gavimo dienos.
Draudikas turi teisę atidėti sprendimo pripažinti
įvykį draudžiamuoju priėmimą ir draudimo išmokos išmokėjimą:
kol bus gauti visi draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes pagrindžiantys dokumentai;
jei Draudėjui dėl draudžiamojo įvykio yra keliama baudžiamoji byla ar pradėtas teismo procesas – iki proceso pabaigos, jeigu sprendimas
procese turi reikšmę nustatant, ar įvykis yra
draudžiamasis ir/arba nustatant nuostolio dydį.
jeigu dėl Draudėjo kaltės negali būti nustatyta
arba išmokėta draudimo išmoka;
kol bus gauti kompetentingų institucijų atsakymai į raštiškus Draudiko paklausimus apie įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
aplinkybes bei pasekmes.
Draudėjas praranda teisę gauti draudimo išmoką, jeigu visas nuostolis yra atlygintas asmens,
atsakingo už šios žalos padarymą. Jeigu atlyginta tik dalis nuostolio, tai draudimo išmoka
mokama išskaičiavus sumą, kurią Draudėjas
gavo iš kaltojo dėl padaryto nuostolio asmens.
Išmokėtos draudimo išmokos ribose Draudikui
pereina reikalavimų teisė atsakingam už padarytą žalą asmeniui. Civilinės atsakomybės
draudimo atveju Draudikas neįgyja atgręžtinio
reikalavimo teisės į Draudėją.
Jeigu Draudėjas atsisakė savo reikalavimo
teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą
arba jeigu šios teisės nebegalima įgyvendinti
dėl Draudėjo kaltės, Draudikas atleidžiamas
nuo pareigos sumokėti visą ar atitinkamą dalį
draudimo išmokos ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą išmoką.
Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos gali
būti išskaičiuojamos likusios sumokėti einamųjų draudimo metų draudimo įmokos, kurioms
draudžiamojo įvykio dieną jau yra suėjęs mokėjimo terminas, jeigu nėra sutarta kitaip.
Jeigu draudžiamojo įvykio metu draudimo
objektas žuvo arba išnyko, apskaičiuota draudimo išmoka yra mažinama nesumokėtomis
Draudėjo įmokomis, neatsižvelgus į jų mokėjimo terminus.
Jeigu Draudėjas atgavo dingusį daiktą po
to, kai už jį gavo draudimo išmoką, lygią visai draudimo vertei, Draudikas ir Draudėjas,
įvertinę susidariusią situaciją, nusprendžia, ar

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.
8.32.

Draudėjas grąžins Draudikui draudimo išmoką
ir pasiliks atgautą daiktą sau, ar Draudėjas perduos šį daiktą Draudikui.
Jeigu Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė informacijos apie esmines aplinkybes, nurodytas
7.2.4. p., tai, įvykus draudžiamajam įvykiui,
Draudikas privalo išmokėti draudimo išmokos,
kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius savo
pareigą, dalį, proporcingą sutartos draudimo
įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta, žinant nepateiktą informaciją, santykiui.
Šalims nesusitarus dėl įvykio aplinkybių ir/ar
žalos pobūdžio, masto, dydžio, bet kuri iš šalių
turi teisę inicijuoti kreipimąsi į nepriklausomus
ekspertus. Apie tokį kreipimąsi šalis raštu informuoja kitą šalį nurodydama, kada, kur ir koks
nepriklausomas ekspertas atliks prašomą vertinimą ir/ar turto, įvykio vietos ir pan. apžiūrą.
Tiek Draudikas, tiek Draudėjas turi teisę savo
nuožiūra ir neatsižvelgdami į kitos šalies pageidavimus samdyti ekspertus nuostolio dydžio ar
įvykio aplinkybėms nustatyti. Išlaidas tokiems
ekspertams apmoka juos pasamdžiusi šalis.
Nepriklausomo eksperto išvados yra privalomos abiems draudimo sutarties šalims, jei nėra
įrodoma, kad jos neteisingos.
Nepriklausomais ekspertais gali būti asmenys,
nurodyti LR Audito, apskaitos ir turto vertinimo
instituto ir LR Teisingumo ministerijos pateiktuose ekspertų sąrašuose. Asmenys, kurie yra
Draudėjo, Naudo gavėjo ir/ar Draudiko giminaičiai ar artimieji arba dirba giminaičių ar artimųjų
įmonėse, ar kitaip turi interesų, priešingų Draudėjo, Draudiko ar Naudos gavėjo interesams,
negali būti laikomi nepriklausomais ekspertais.

9.

Draudimo išmokos mažinimo ar
nemokėjimo atvejai

9.1.

Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo
išmoką ar ją sumažinti, jeigu Draudėjas ir/ar
Apdraustasis, ir/ar Naudos gavėjas:
nesilaikė draudimo sutartyje nustatytų sąlygų
ar neįvykdė Draudiko pagrįstų ir teisėtų reikalavimų, kurie turėjo įtakos draudžiamajam įvykiui įvykti arba žalos dydžiui;
nuostolį padarė tyčia arba klastodamas faktus
bandė suklaidinti Draudiką;
nesuteikė Draudikui galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir priežastis;
žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar
jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų
nurodymu;
draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos
sustabdymo metu;
Draudėjas nesilaikė priešgaisrinės saugos, turto saugojimo ir eksploatacijos taisyklių, ir tai
turėjo įtakos žalos dydžiui ar atsiradimui;
jei dėl Draudėjo ar jo atstovo kaltės neveikė
ar blogai veikė (t.y. neatliko visų naudojimosi
instrukcijoje nurodytų funkcijų) turto apsaugos
signalizacija, Draudėjo nurodyta sudarant sutartį;
jei dėl Draudėjo ar jo atstovo kaltės kitos turimos turto apsaugos priemonės, Draudėjo nurodytos sudarant sutartį, buvo nepanaudotos,
neveikė ar veikė blogai;
nesilaikė ar pažeidė 7. skyriuje nurodytas pareigas.
Draudikas neatleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal civilinės atsakomybės
draudimo sutartį, jei žala gyvybei ar sveikatai
padaryta dėl atsakingo už žalą asmens tyčinių
veiksmų. Draudikas šiame punkte nustatytomis sąlygomis atlyginęs patirtą žalą turi teisę
išsireikalauti sumokėtą sumą iš Draudėjo ar
apdraustojo.
Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, kurios
atleidžia Draudiką nuo draudimo išmokos mokėjimo ar jos sumažinimo. Jei Draudikas nusprendžia atsisakyti mokėti draudimo išmoką
ar jos dalį, jis privalo įvertinti Draudėjo kaltę,
pažeidimo svarbumą, ryšį tarp pažeidimo ir pasekmių, dėl pažeidimo atsiradusį žalos dydį.
Draudikas nemoka išmokos už:
nedraudžiamąjį įvykį ir įvykį, nepatenkantį į
draudimo apsaugos galiojimo ribas;
tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą materialiam turtui, atsiradusią dėl bet kokio elektroninio duomenų atpažinimo, apdorojimo sistemos gedimo, kuris padaro žalą (tiesioginę ar
netiesioginę) bet kuriai tokiai sistemai ar bet
kokiam kitam apdraustam turtui;
bet kokio pobūdžio atsakomybę, tiesiogiai ar
netiesiogiai atsiradusią dėl sistemos gedimo.

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.
9.2.

9.3.

9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

III DALIS
PRIEDAI
1.1.

Namų turto metinio nusidėvėjimo
normos

Priedas Nr. 1
Eil.
Nr.

Daiktų grupės

Kasmetinio
nuvertėjimo
norma,
% nuo vertės

1. BALDAI
Baldai nuolat gyvenamuose būstuose
5
Baldai poilsiui skirtuose būstuose
20
2. Tele-, garso, vaizdo, foto ir kompiuterinė
aparatūra
Kompiuterinė įranga (kompiuteriai, monitoriai, skeneriai, spausdintuvai, modemai,
komp. kolonėlės ir kt.), faksai, telefono ap25
aratai, duomenų nešikliai ir kaupikliai (garso
ir vaizdo kasetės, kompiuteriniai diskeliai,
kompaktiniai diskai), kalkuliatoriai
Nešiojamieji, portatyviniai bei stacionariniai
televizoriai, vaizdo aparatūra (magnetofonai, grotuvai, kameros ir kt.), garso–radijo
aparatūra (magnetofonai, kompaktinių diskų
20
grotuvai, muzikiniai centrai, stiprintuvai, kolonėlės, kambarinės ir palydovinės antenos,
radijo ir TV antenų įranga ir kt.)
Fotoaparatai, objektyvai, diaprojektoriai ir kt.
10
3. Elektriniai buitiniai prietaisai
Šaldytuvai, šaldikliai, skalbimo mašinos
10
Buitiniai siurbliai, mikrobangų krosnelės, griliai, virtuviniai kombainai, elektrinės siuvimo
ir mezgimo mašinos, kiti smulkūs elektriniai
buities prietaisai (virduliai, mėsmalės, plaukų
džiovintuvai)
Elektriniai instrumentai (grąžtai, el. pjūklai,
obliai ir kt.)
Apšvietimo prietaisai:
pakabinami, sieniniai šviestuvai
stalinės lempos, toršerai
4. Mechaninės siuvimo ir mezgimo
mašinos
5. Muzikos instrumentai
Pianinai, rojaliai, styginiai
Akordeonai, armonikos pučiamieji, elektriniai
(el. vargonai, gitaros ir kt.), mušamieji, kiti
muzikos instrumentai
6. Indai
7. Drabužiai ir avalynė
Viršutiniai drabužiai iš natūralaus kailio ir odos
Viršutiniai drabužiai iš dirbtinio kailio ir odos
Kiti drabužiai
Avalynė
8. Namų ūkio bei apyvokos daiktai, ūkinis, sporto ir poilsio inventorius, vaizduojamojo bei
dekoratyvinio meno daiktai
Kilimai:
sintetiniai
natūralaus pluošto
9. Parfumerija:
kvepalai
kita parfumerija

1.
2.
3.
4.

15

25
5
9
8
5
15
5
10
20
40
50
15
12
9
100
200

Daikto nuvertėjimas nustatomas pagal daikto
amžių, vadovaujantis pateikta lentele.
Daikto amžius nustatomas pagal daikto pasą,
instrukciją, pirkimo dokumentus arba Draudėjo
pateiktus duomenis.
Daikto nuvertėjimas vieno mėnesio intervalais
pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo datos.
Jei apskaičiuotas nuvertėjimas viršija 70 proc.,
laikoma, kad toks daiktas maksimaliai nuvertėjęs ir jo vertė sudaro 30 proc. analogiško daikto
naujos atkuriamosios vertės.

1.2.	Atskirų daiktų grupių išmokų limitai
Priedas Nr. 2
Kai namų turto draudimo vertė ir suma yra nustatyta pagal bendrąjį gyvenamojo būsto plotą remiantis
Draudiko nustatytu įkainiu vienam kvadratiniam metrui bendrojo gyvenamojo ploto (vadovaujantis šių
Taisyklių Draudimo sąlygų 5.11.2 p.), draudimo išmoką Draudikas išmoka už atskirus daiktus ar jų grupes
neviršydamas šių limitų:
Išmokos limitas
% nuo namų
turto draudimo
Lt
sumos
Draudimo vietoje esantis turtas:
Baldai ir integruota į juos
1. įranga (santechninė, šildy40
mo, virtuvės)
Elektriniai,
dujiniai
ir
me2. chaniniai buities prietaisai
20
Radijo ir televizijos aparatūra, foto/kino/garso aparatūra, kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai
3. Vieno muzikos instrumen20
to vertė - ne didesnė nei
10.000 Lt. Brangesni muzikos instrumentai yra priskiriami vertybėms.
ūkio bei apyvokos
4. Namų
10
daiktai, ūkinis inventorius
Drabužiai, avalynė, patalynė ir kiti asmeninio nau5. dojimo ir higienos daiktai,
15
(išskyrus rūbus iš kailio ir
odos)
Papuošalai ir bet kokie kiti
dirbiniai iš tauriųjų meta6. lų, brangakmeniai, perlai,
3
kurių vieneto vertė yra ne
didesnė nei 2.000 Lt
Kailio, odos ir tekstilės
gaminiai, meno kūriniai
(paveikslai,
skulptūros,
7. kilimai, gobelenai), kiti in5
terjero puošybos elementai, kurių vieneto vertė ne
didesnė nei 5.000 Lt
8. Kilimai
7
žurnalai, kiti spau9. Knygos,
1
diniai
10. Kiti daiktai
1
Eil.
Nr.

Namų turto grupės

Draudėjui ir Draudikui sutarus nurodyti limitai gali
būti pakeisti. Pakeitimai turi būti suderinti raštu.

