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Kam taikoma draudimo apsauga? 
Draudimo suma 
Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Darbų 
draudimo suma privalo atitikti draudimo vertę. Civilinės 
atsakomybės draudimo suma kiekvienam statiniui negali 
būti mažesnė nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvy-
kiui. 
Draudimo objektai 

 Statybos darbai - turtiniai interesai, susiję su apdrausto 
turto sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu dėl drau-
džiamojo įvykio. 

 Civilinė atsakomybė – Jūsų  turtiniai interesai, susiję su 
Jūsų civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems 
asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo 
metu ir draudimo apsaugos laikotarpiu. 

 
Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime 
papildomai apdraudžiama: 

 Įrangos montavimo darbai; 
 Esamas turtas; 
 Liekanų pašalinimas; 
 Papildomos išlaidos; 
 Papildomos išlaidos gabenimui oro transportu; 
 Projektavimo klaidos; 
 Transportavimo rizika; 
 Tarpinis sandėliavimas; 
 Statybos aikštelės įranga; 

 
Draudimo rizikos 

 Ugnis;  
 Vanduo; 
 Gamtinės jėgos; 
 Vagystė; 
 Vandalizmas; 
 Medžio užvirtimas; 
 Automobilio atsitrenkimas; 
 Stiklo dūžis; 
 Įtampos svyravimai; 
 Kiti įvykiai. 

 
 
 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų dėl šių objektų: 

 visų rūšių transporto priemonių, orlaivių, laivų, geležin-
kelio riedmenų;   

 žemės sklypų, vandens telkinių, augalų, gyvūnų;  
 kitų nedraudžiamų objektų, kurie nurodyti taisyklėse. 

 
Pagal Statybos darbų draudimą neatlyginsime žalos, nuos-
tolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių įvykių: 

 apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo 
dėl projektavimo klaidų; 

 defektų turinčio ar dėl darbų klaidų sukurto nekoky-
biško turto keitimo, remonto ar šalinimo; 

 neatliktų darbų vykdymo, netinkamai atliktų darbų tai-
symo ar jų atlikimo iš naujo ir nekokybiškų medžiagų 
keitimo; 

 darbų vykdymo, neturint statybą leidžiančių dokumentų 
ar neturint licencijos ar kitokio leidimo vykdyti veiklą; 

 numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio; 
 Jūsų ar Jūsų atstovų tyčinės veikos ar tyčia pateiktos klai-

dingos informacijos, kuri galėjo nulemti mūsų apsisp-
rendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti drau-
dimo sąlygas; 

 daiktų pametimo, palikimo, dingimo; 
 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti taisyklėse. 

 
Pagal civilinės atsakomybės draudimą neatlyginsime žalos, 
nuostolių ir išlaidų, jei reikalavimas atlyginti šią žalą (nuos-
tolius) pateikiamas: 

 dėl Jūsų ar kitų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo 
pagal sutartį ar teisės aktus; 

 dėl veiksmų, nesusijusių su rangovo veikla;  
 dėl rangos sutarties įvykdymo termino praleidimo ir iš-

laidų sąmatos viršijimo;  
 dėl statybos darbų trūkumų taisymo; 
 dėl oro, vandens, žemės užteršimo, išskyrus, kai tai atsi-

tinka dėl staigaus ir netikėto įvykio; 
 dėl sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, 

jeigu sutartyje nustatyta draudėjo civilinė atsakomybė 
viršija Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą 
ribą; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti  taisyklėse. 
 

STATYBŲ 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: Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo),  
griovimo ar kultūros paveldo statinio  
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomasis draudimas 

 

 
 

Šiame informaciniame dokumente pateikiama trumpa  bendro pobūdžio informacija apie Statybų draudimo produktą. Tai 
nėra Jūsų  individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir 
su konkrečia sutartimi susijusi informacija pateikiama Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo 
taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (moderniza-
vimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tai-
syklėmis,  patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207, jas rasite mūsų interneto 
svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Statybų privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti su statinio statyba susijusius darbus ir su 
darbais susijusią civilinę atsakomybę. 

http://www.if.lt/
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Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 
 Neatlyginsime nuostolių dėl potvynio, jei potvynis pagal 

statistinius duomenis draudimo vietoje būna dažniau 
nei vieną kartą per 7 (septynis) metus; 

 Neatlyginsime nuostolių turtui, kuris nėra įtrauktas į 
darbų sąmatą (pav. esamas turtas, kuris yra draudimo 
vietoje prieš darbų pradžią ar darbų atlikimui naudoja-
mos statybinės mašinos); 

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

 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga galioja Darbų atlikimo vietoje draudimo liudijime nurodytu adresu. 
     

 
Kokios mano pareigos? 
Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informaci-
jos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 
Praneškite mums apie rizikos padidėjimo atvejus, numatytus draudimo taisyklėse. 
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis. 
Supažindinkite savo darbuotojus, apdraustuosius 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 bend-
ruoju pagalbos telefonu, apie komunalinę avariją – atitinkamai avarinei tarnybai. 
Apie įvykį praneškite mums per 7 darbo 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 užbaigus statybos darbus ar perdavus statymą objektą užsakovui, bet ne vėliau nei draudimo liudi-
jime nurodytą datą, jeigu draudimo sutartis nebuvo nutraukta taisyklėse numatytais atvejais. 

     

 
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, draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį negrąži-
nama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus ir atvejus, kai apdrausti darbai nebuvo pradėti. Iš grąžinamos sumokėtos draudimo 
įmokos turime teisę išskaičiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (ne daugiau kaip 15 procentų visos draudimo įmokos).  

https://www.if.lt/privatiems
mailto:info@if.lt
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