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Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo suma 

Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime. 
Būsto draudimo suma turi būti lygi jo vertei. Namų turto  
ir civilinės atsakomybės draudimo sumą pasirenkate Jūs.  

DRAUDŽIANT PASTATĄ DRAUDIMO APSAUGA TAIKOMA: 

 Visiems stacionariems pastato elementams, sumon-
tuotai stacionariai įrangai. 

Draudžiant namą „If namų“ arba „If super namų“ va-
riantu draudimo apsauga taip pat taikoma: 

 Sklype įrengtiems taisyklėse nurodytiems kiemo stati-
niams ir inžineriniams tinklams. 

Draudžiant butą „If namų“ arba „If super namų“ va-
riantu draudimo apsauga taip pat taikoma: 

 Butui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausan-
čioms pastato konstrukcijoms ir patalpoms; 

 Sandėliukui ir garažui, jei jų bendras plotas neviršija 20 
kv. m.  ir  jie  yra  tame pačiame daugiabutyje. 

DRAUDŽIANT KILNOJAMĄJĮ NAMŲ TURTĄ DRAUDIMO AP-
SAUGA TAIKOMA: 

 Patalpose esantiems baldams, buitinei technikai, namų 
apyvokos daiktams, gryniesiems pinigams, papuoša-
lams ir kitam kilnojamajam namų turtui. 

Pasirinkus kilnojamojo turto draudimą „If namų“ arba „If 
super namų“ variantu draudimo apsauga taip pat tai-
koma: 

 Namų turtui, laikinai pasiimtam su savimi iš namų; 

 Pinigams su savimi pasiimtoje banko kortelėje; 

 Namų turtui pagalbinių pastatų (patalpų) viduje; 

 Namų turtui individualaus gyvenamojo namo kieme. 

DRAUDIMO RIZIKOS 

„If mini namų“ variantu draudžiame nuo šių  pagrindinių 
rizikų: 

 Ugnies 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip, draudimo ap-
sauga netaikoma: 

 apleistiems ar savavališkai pastatytiems arba rekonst-
ruotiems statiniams ir juose esančiam namų turtui; 

 vėjo ir saulės elektrinėms, saulės kolektoriams; 

 parduoti arba naudoti komercinėje veikloje skirtam tur-
tui; 

 statybinėms medžiagoms; 

 medicininei įrangai, implantams, vaistams, psichotropi-
nėms medžiagoms, alkoholio ir tabako gaminiams, e-
lektroninėms cigaretėms; 

 geležinkelio, vandens, oro transporto priemonėms ir 
skraidyklėms bei jų dalims, visų rūšių sausumos motori-
nėms transporto priemonėms  bei jų dalims; 

 kitiems nedraudžiamiems objektams, kurie išvardyti tai-
syklėse. 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių 
įvykių: 

 numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio; 

 vandens patekimo į patalpų vidų pro nesandarias konst-
rukcijas, t. y. dėl kiauro stogo, nesandarių balkonų ir kt.; 

 didelės tikimybės potvynio. Pasitikrinkite ar būstas yra  
didelės tikimybės potvynio zonoje adresu www.gamta.lt; 

 pamatų, sienų, lubų trūkinėjimo dėl to, kad pastatas 
pastatytas nekokybiškai, dėl pastate ar už jo ribų vyk-
domų statybos darbų arba tiesiog dėl pastato judėjimo; 

 natūralaus nusidėvėjimo; 

 gyvūnų padarytos žalos; 

 dviračio vagystės iš daugiabučio laiptinės; 

 daiktų pametimo, palikimo, dingimo; 

 Jūsų ar Jūsų šeimos narių, kitų teisėtai draudimo vietoje 
esančių, taip pat  iškeldinamų asmenų tyčinės veikos; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie išvardyti taisyklėse. 

   

GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMAS 
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS 

Bendrovė:  Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,  
Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas: Gyventojų turto draudimas 

 

 

 

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio  informaciją apie gyventojų turto draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias drau-
dimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją 
pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis 
Gyventojų turto draudimo taisyklėmis Nr. 017, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt 

Kokia šio draudimo rūšis 

Gyventojų turto draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis.  Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su  būsto, namų 
turto sugadinimu, sunaikinimu ar  praradimu bei civilinę atsakomybę tretiesiems asmenims. 

http://www.gamta.lt/
https://www.if.lt/privatiems/draudimas/busto/buto-draudimas
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 Vandens 

 Gamtinių jėgų 

 Vagystės 

 Vandalizmo 

„If namų” variantu draudžiame nuo pagrindinių rizikų ir  
papildomai draudžiame nuo: 

 Medžio užvirtimo 

 Automobilio atsitrenkimo 

 Stiklo dūžio 

 Viršįtampių (iki 2 000 EUR) 

„If super namų” draudimo variantu draudžiame nuo pag-
rindinių rizikų ir papildomai draudžiame nuo: 

 Medžio užvirtimo 

 Automobilio atsitrenkimo 

 Stiklo dūžio 

 Viršįtampių (iki 4 000 EUR) 

 Vidaus gedimų (iki 4 000 EUR) 

 Kitų įvykių 

Jeigu pasirinkote  ir tai nurodyta draudimo liudijime 
papildomai apdraudžiama: 

 Patalpų valdytojo civilinė atsakomybė 

 Asmens civilinė atsakomybė 

 Pagalba namuose (konsultacija telefonu ir  skubūs bū-
tino remonto darbai įvykus vandentiekio avarijai ar pa-
našiam netikėtumui (iki 300 EUR) 

 Telefonai, kompiuteriai, fotoaparatai (iki 1 000 EUR) 

 

 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Draudimui nuo vidaus gedimų taikomi turto amžiaus 
apribojimai. 

 Kiemo statiniams, inžineriniams tinklams, bendrosioms 
patalpoms, būsto nuomos ir įvykio vietos sutvarkymo iš-
laidoms taikomi taisyklėse nurodyti išmokų  limitai.   

 Grynųjų pinigų ir vertybių nuostolius atlyginame nevir-
šydami taisyklėse nustatytų limitų. 

 Turtą apdraudus „If namų“ arba „If mini namų“ varian-
tais, namų turto nuostolius atlyginame taikydami tai-
syklėse nustatytus limitus atskiroms daiktų grupėms. 

 Kilnojamojo namų turto už draudimo vietos ribų nuos-
tolius atlyginame taikydami taisyklėse nustatytus limi-
tus. 

 Taikomos specialios nuostolių atlyginimo sąlygos, jeigu 
po įvykio nuspręsite turto neatstatyti ar neįsigyti naujo. 

 Statybos bei remonto laikotarpiu taikomos specialios 
draudimo sąlygos. 

 Nuostolius už sudaužytą telefoną, kompiuterį, fotoapa-
ratą, sugedusį įrenginį, prarastus brangius (virš 1 000 
EUR) daiktus bei visus papuošalus atlyginsime tik gavę 
nukentėjusių daiktų įsigijimo dokumentus. 

 Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liu-
dijime nustatyto dydžio išskaitą, išskyrus draudimo su-
tartyje numatytas išimtis. 

 Draudimo taisyklėse gali būti numatyti ir kiti draudimo 
apsaugos apribojimai. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Pasirinkus „If mini namų” variantą, pastatus ir kilnojamąjį namų turtą apdraudžiame draudimo liudijime nurodytu adresu. 

 Pasirinkus „If namų“ variantą, pastatus ir kilnojamąjį namų turtą apdraudžiame draudimo liudijime nurodytu adresu, o su sa-
vimi iš namų laikinai pasiimtą namų turtą apdraudžiame Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

 Pasirinkus „If super namų“ variantą, pastatus ir kilnojamąjį namų turtą apdraudžiame draudimo liudijime nurodytu adresu, o 
su savimi iš namų laikinai pasiimtą namų turtą apdraudžiame Europos Sąjungos šalyse, Andoroje, Islandijoje, Lichtenšteine, 
Monake, Norvegijoje, San Marine, Šveicarijoje, Vatikane. 

 Patalpų valdytojo civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytu adresu. 

 Asmens civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja visoje Lietuvoje. 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos 
informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 

Supažindinkite savo šeimos narius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis. 

Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis. 

Laikykitės taisyklėse numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų šeimos nariai. 

Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). 

Imkitės prieinamų protingų priemonių gelbėti turtą įvykio metu, po to užtikrinkite jo apsaugą ir neleiskite jam toliau gadintis. 
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Apie gaisrą, sprogimą, vagystę, plėšimą, vandalizmą, automobilio atsitrenkimą iš karto praneškite kompetentingai institucijai bend-
ruoju pagalbos telefonu, apie komunalinę avariją – atitinkamai avarinei tarnybai. 

Apie banko mokėjimo kortelės praradimą iš karto praneškite bankui ir paprašykite ją blokuoti. 

Apie įvykį praneškite mums per 5 dienas, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto 
prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620. 

Vykdykite mūsų nurodymus dėl turto apsaugojimo, įvykio aplinkybių, nuostolių dydžio ir už žalą atsakingų asmenų nustatymo bei 
suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes. 

Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo taisyklėse. 

     

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba mokėjimo 
kortele. 

     

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų 
pasirašytą draudimo liudijimą, o jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo 
liudijimą.  
Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos. 
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta  draudimo taisyklėse 
numatytais atvejais. 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis info@if.lt arba tele-
fonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties su-
darymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos). 
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