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Kam taikoma draudimo apsauga? 
Draudimo suma 
Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Drau-
dimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į Jūsų pateiktą 
draudimo vertę, įvertinus faktinius paskutinių finansinių 
metų duomenis, faktinį finansinių rezultatų pokytį eina-
maisiais metais, planuojamą finansinių rezultatų pokytį 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudimo suma 
nustatoma kiekvienam draudimo objektui atskirai. 
Jei pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime drau-
žiami šie draudimo objektai: 

 Bendrasis pelnas - pajamos iš apdraustos veiklos (apy-
vartos), atmetus kintamus kaštus; 

 Negautos nuomos pajamos – tai pinigų suma, kurią  
Jūs gautumėte už išnuomojamą turtą (pastatus arba 
pastatus ir įrenginius, jei pastatai išnuomojami su įren-
giniais) iš nuomininkų, jei šis Jūsų valdomas turtas ne-
būtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl draudžia-
mojo įvykio; 

 Papildomos išlaidos – Jūsų  ir mūsų  susitarimu sude-
rintos išlaidos, skirtos verslo nutrūkimui išvengti ar su-
mažinti ar būtinos Jūsų veiklos palaikymui;  

 Kintamasis darbo užmokestis – darbuotojų, dirbančių 
gamyboje darbo užmokestis ar darbuotojų, dirbančių 
prekyboje ar paslaugų sektoriuje, komisinis atlygini-
mas, kuris priklauso nuo apyvartos. 

Draudimo rizikos nurodytos susijusioje turto draudimo su-
tartyje, nebent draudimo liudijime nurodyta kitaip.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Neatlyginsime žalos, finansinių nuostolių ir išlaidų: 

 negauto pelno ir išlaidų, nesusijusių su apdraudžiama 
veikla; 

 negautų pajamų ar išlaidų, susijusių su finansine ar in-
vesticine veikla,  vertybinių popierių ar nekilnojamojo 
turto sandoriais; 

 baudų, netesybų, skolų, delspinigių, pradelstų mokė-
jimų, sankcijų dėl sutarčių, užsakymų ar susitarimų ne-
vykdymo ar netinkamo vykdymo ar kylančių kitais pag-
rindais nei sutartiniai santykiai; 

 kintamų kaštų, priklausančių nuo apdraudžiamos veik-
los apimties;  

 nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) dėl aplaidaus fi-
nansinės apskaitos vykdymo; 

 nuostolių dėl prastovų, darbų nevykdymo dėl to, kad Jūs 
ar turto savininkas laiku neskiria pakankamų lėšų turtui 
įsigyti ar atkurti;  

 nuostolių, kurie atsiranda todėl, kad įranga, analogiška 
sugadintai, negaminama ar nebegaminamos jai tinka-
mos atsarginės dalys ar nėra įmanoma ją tinkamai ap-
tarnauti. 

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

 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; 

 jei verslo nutrūkimas yra įmonės bankroto, pertvar-
kymo, restruktūrizavimo ar likvidavimo pasekmė;  

 bet kokių kitų įvykių ar priežasčių, susijusioje turto drau-
dimo sutartyje draudimo ar verslo nutrūkimo draudimo 
sutartyje neįvardytų kaip draudžiamieji įvykiai; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie yra išvardyti tai-
syklėse. 

   
 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 
 Neatlyginsime nuostolių, kurie padidėja pailgėjus apd-

raudžiamos veiklos atstatymo laikotarpiui ar padidėjus 
Jūsų  kaštams dėl to, kad siekiate pagerinti apdraustus 
verslo procesus lyginant su buvusiais prieš verslo nutrū-
kimą, jeigu nebuvo papildomai dėl to susitarta. 

 Nemokėsime draudimo išmokos, jei verslo nutrūkimo 
metu nėra su mumis sudarytos galiojančios susijusios 
turto draudimo sutarties, pagal kurią būtų apdraustas 
turtas, dėl kurio sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo 
nutrūksta ar sutrinka apdraudžiama veikla. 

GAMYBOS (VERSLO) NUTRŪKIMO 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:  Gamybos (verslo) nutrūkimo 
draudimas 

 

 

 

Šiame informaciniame dokumente pateikiama trumpa  bendro pobūdžio informacija apie Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo  pro-
duktą. Tai nėra individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis . Išsami ikisutartinė ir su konkre-
čia sutartimi susijusi informacija apie Jūsų turto draudimo sąlygas pateikiama kituose mūsų Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo 
liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis  Įmonių turto ir verslo nutrūkimo draudimo taisyklėmis Nr. 004 
ir Bendrosiomis draudimo sąlygomis Nr. TG-20181, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti  finansinius nuostolius, atsiradusius 
dėl verslo nutrūkimo, kurį tiesiogiai sukėlė susijusioje turto draudimo sutartyje nurodytas draudžiamasis įvykis. 

https://www.if.lt/privatiems


 

If P&C Insurance AS filialas 
Adresas: T.Narbuto g. 5, LT-08105  
Vilnius; Kodas 302279548 

 Telefonas 1620  www.if.lt 
el.paštas info@if.lt  

If
 2

01
8/

01
 

  2/2   

 

 
 

 Nemokėsime draudimo išmokos, jei Jūs klastojate fak-
tus, kurie turi įtakos draudžiamojo įvykio priežasčių ar 
draudimo išmokos dydžio nustatymui. 

 Neatlyginsime nuostolių, kiek jie padidėja pasibaigus at-
sakomybės laikotarpiui, jeigu per draudimo sutartyje 
nurodytą atsakomybės laikotarpį nespėjate atkurti apd-
raustos veiklos apyvartos iki tokio lygio, kuris būtų bu-
vęs, jei nebūtų turto žalos bei verslo nutrūkimo. 

 Draudžiant negautas nuomos pajamas neatlyginame 
bet kokių kintamų kaštų šio objekto priežiūrai, tokių  
kaip elektra, valymo išlaidos ir pan. 

 Draudžiant negautas nuomos pajamas nuostolių apskai-
čiavimo laikotarpis skaičiuojamas ne ilgiau nei vienas 
mėnuo po nuomojamų patalpų (pastatų) atstatymo.  

 Jei po draudžiamojo įvykio Jūs nepageidaujate atkurti 
pagal draudimo sutartį draustos veiklos, nors veiklos at-
kūrimas yra ekonomiškai tikslingas ir įmanomas, verslo 
nutrūkimo nuostoliai nėra atlyginami. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytu adresu, kuriame vykdoma apdraudžiama veikla. 
     

 
Kokios mano pareigos? 
Privalote vesti buhalterinę apskaitą ir tvarkyti finansinės atskaitomybės dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.  
Teisės aktų nustatyta tvarka  saugokite pastarųjų 3 (trejų) metų inventorizacijos duomenis, finansinės atskaitomybės dokumentus, 
duomenų bazių kopijas, išorines duomenų laikmenas, apskaitos registrus ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus, taip pat 
turite padaryti patvirtintas jų kopijos, kurias saugokite atskirai nuo originalų taip, kad nebūtų sunaikintos dėl to paties įvykio (pvz., 
gaisro).  
Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos 
informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 
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 bend-
ruoju pagalbos telefonu, apie komunalinę 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 apsauga pagal Verslo nutrūkimo draudimą baigiasi kai baigiasi draudimo apsauga pagal susijusią turto draudimo su-
tartį. 

     

 
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 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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