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Kam taikoma draudimo apsauga? 

DRAUDIMO SUMA 

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Nekilnojamo turto drau-

dimo suma privalo būti lygi jo atkūrimo (atstatymo) vertei. Įrenginių drau-

dimo suma nustatoma pagal Įsigijimo vertes Jūsų buhalterinės apskaitos 

dokumentuose. Atsargų draudimo suma turi būti ne mažesnė nei maksi-

mali galima atsargų vertė per draudimo laikotarpį. 

GALIMA APDRAUSTI ŠIUOS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTUS 

(apdrausti tie objektai, kurie nurodyti draudimo liudijime): 
 Patalpas, pastatus ir statinius, įskaitant jų inžinerinę įrangą, vidaus 

apdailą; 

 Investicijas į patalpų vidaus apdailą; 

 Pastatų priklausinius (tvoros, kiemo aikštelės, elektros pastotės, sto-

ginės, rampos ir pan.);  

 Bendrąsias patalpas, bendrąsias konstrukcijas ir bendrąją inžinerinę 

įrangą. 

GALIMA APDRAUSTI ŠIUOS ĮRENGINIŲS  (apdrausti tie objektai, 

kurie nurodyti draudimo liudijime): 

 įrenginius, esančius patalpose;  

 įrenginius, esančius teritorijoje;  

 nešiojamuosius įrenginius (įrangą, kuri yra pritaikyta nešioti ir dirbti ne 

konkrečioje vietoje, išskyrus mobiliuosius telefonus); 

 didesnės rizikos įrenginius (konkrečios jų grupės nurodytos tai-

syklėse).  

GALIMA APDRAUSTI ŠIAS ATSARGAS  (apdrausti tie objektai, kurie 

nurodyti draudimo liudijime )  

 atsargas, esančias patalpose; 

 atsargas, esančias teritorijoje; 

 didesnės rizikos atsargas (konkrečios jų grupės nurodytos  taisyklėse). 

Jei pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime papildomai drau-

džiami: 

 Liekanų pašalinimo išlaidos , viršijančios 2 % turto draudimo sumos 

konkrečioje draudimo vietoje; 

 Numatomos investicijos į ilgalaikį turtą;  

 Papildomos išlaidos; 

 Nekilnojamojo turto valdytojų civilinė atsakomybė. 

TURTAS GALI BŪTI DRAUDŽIAMAS NUO ŠIŲ RIZIKŲ (draudžiamos 

tik tos rizikos, kurios nurodytos draudimo liudijime)  

 Ugnis;  

 Vanduo; 

 Gamtinės jėgos; 

 Vagystė; 

 Vandalizmas; 

 Medžio užvirtimas; 

 Automobilio atsitrenkimas; 

 Stiklo dūžis; 

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko šiems objektams: 

 visų rūšių transporto priemonėms, mobiliesiems įrenginiams ir statybi-

nėms mašinoms, savaeigiams mechanizmams, orlaiviams, laivams, ge-

ležinkelio riedmenims.  Transporto priemonės, sutartyje priskiriamos at-

sargų grupei, gali būti apdraustos); 

 žemės sklypams, vandens telkiniams, augalams (išskyrus priskiriamus 

atsargų grupei ir įrašytus draudimo sutartyje), gyvūnams;  

 neeksploatuojamiems, pastatytiems savavališkai, be statybos leidimo, 

be suderinto statybos projekto, avarinės būklės pastatams ar pasta-

tams, kuriuos ruošiamasi griauti, taip pat tokiuose pastatuose esan-

čiam turtui; 

 kilnojamajam turtui, kurį išnuomojote ar kitaip perdavėte naudotis tre-

tiesiems asmenims; 

 Jums nuosavybės teise nepriklausančiam kilnojamajam turtui, išskyrus 

lizinguojamą turtą;  

 kitiems nedraudžiamiems objektams, kurie nurodyti taisyklėse. 

 

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

 numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio; 

 jei vanduo į patalpą pateko pro nesandarias konstrukcijas, t. y. dėl 

kiauro arba remontuojamo stogo, nesandarių balkonų, išorinių sienų, 

pamatų ir kt.; 

 jei pamatai, sienos, lubos trūkinėja dėl to, kad pastatas pastatytas ne-

kokybiškai, dėl pastate ar už jo ribų vykdomų statybos, kasybos, grio-

vimo, sprogdinimo darbų arba tiesiog dėl pastato judėjimo; 

 natūralus nusidėvėjimo; 

 dėl Jūsų ar Jūsų atstovų tyčios;  

 dėl daiktų pametimo, palikimo, dingimo; 

 jei naudojote turtą ne pagal jo tiesioginę paskirtį; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti  taisyklėse. 

   

 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Liekanų pašalinimui yra atlyginamos išlaidos neviršijančios 2 % turto 

draudimo sumos konkrečioje draudimo vietoje, jei neapdrausta papil-

domai. 

 Jei turto (atskiro daikto) likutinė vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį ma-

žesnė nei 50 % jo naujos atkuriamosios vertės, tokio turto (atskiro 

daikto) nuostolis apskaičiuojamas ir draudimo išmoka mokama remian-

tis šio turto likutine verte. 

 Jei įrenginiai buvo įsigyti nenauji arba jei įvykio dieną buvo senesni nei 

10 (dešimt) metų, šių įrenginių patirtas nuostolis apskaičiuojamas ir 

draudimo išmoka mokama remiantis įrenginių likutine verte. 

 Nešiojamųjų įrenginių grobimui ne plėšimo būdu iš transporto priemo-

nės yra taikomi taisyklėse numatyti saugumo reikalavimai. 

  Įtampos svyravimo nuostoliai yra atlyginame neviršydami draudimo su-

tartyje nustatytų limitų. 

 Taikysime  specialias nuostolių atlyginimo sąlygas jeigu po įvykio nusp-

ręsite turto neatstatyti ar neįsigyti naujo. 

ĮMONIŲ 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:  Įmonių turto draudimas  

 

 

 

Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio  informaciją apie Įmonių turto draudimą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra 

draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo tai-

syklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Įmonių turto ir verslo nutrūkimo draudimo taisyklėmis  TCP-20211 ir Bendrosiomis draudimo sąlygomis Nr. TG-20211, jas 

rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Įmonių turto draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus dėl komercinėje veikloje naudojamo nekilnojamojo ar kilnojamojo turto 

sugadinimo, sunaikinimo ir praradimo.  
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 Įtampos svyravimai; 

 Vidaus gedimai; 

 Kiti įvykiai. 

 

 Statybos bei remonto laikotarpiu taikysime specialias draudimo sąly-

gas. 

 Nemokėsime draudimo išmokos, jei Jūs tyčia pateikėte klaidingą infor-

maciją, kuri galėjo nulemti mūsų apsisprendimą sudaryti draudimo su-

tartį ar nustatyti draudimo sąlygas arba klastojate faktus, kurie turi įta-

kos draudžiamojo įvykio priežasčių ar draudimo išmokos dydžio nustaty-

mui. 

 Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liudijime nustatyto 

dydžio išskaitą, išskyrus draudimo sutartyje numatytas išimtis. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

Nekilnojamas turtas, įrenginiai ir atsargos yra apdraudžiami draudimo liudijime nurodytu adresu 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos arba draudimo rizikos pasikeiti-

mus. 

Praneškite mums apie rizikos padidėjimo atvejus, numatytus draudimo taisyklėse. 

Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis. 

Supažindinkite savo darbuotojus, turto naudotojus ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis. 

Laikykitės taisyklėse numatytų saugumo reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų atstovai. 

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

Imkitės prieinamų protingų priemonių gelbėti apdraustą turtą įvykio metu, po to užtikrinkite jo apsaugą ir neleiskite jam toliau gadintis. 

Apie gaisrą, sprogimą, vagystę, plėšimą, vandalizmą, automobilio atsitrenkimą iš karto praneškite kompetentingai institucijai bendruoju pagalbos telefonu, apie komu-

nalinę avariją – atitinkamai avarinei tarnybai. 

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. 

Draudimo sutartis pasibaigia pasikeitus apdrausto turto savininkui, išskyrus atvejus, kaip pasibaigia išperkamoji nuoma. 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartj? 

Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba telefonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo 

sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos). 
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