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Draudimo taisykles sudaro šios dalys:

Bendroji dalis

6. Nedideli pastatai – pastatai, kurių bendras plotas yra iki 4 kv. m.
(pvz.: lauko tualetas, nedidelis sandėliukas ir pan.).
7. Kiemo statiniai – žemės sklypo teritorijoje esantys stacionarūs
aplinkos įrangos elementai (pvz.: tvora, tvoros vartai, kiemo aikštelė,
lauko šviestuvai, vėliavų stiebai ir pan.), išskyrus meno skulptūras.
8. Nuolat gyvenamas pastatas / patalpa – pastatas / patalpa, kurioje
draudėjas ar / ir su draudėju susiję asmenys gyvena ne mažiau nei 9
mėnesius per metus.
9. Vertybės – tai:
9.1. grynieji pinigai;
9.2. papuošalai ir bet kokie dirbiniai iš tauriųjų metalų, bran
gakmeniai, perlai, pašto ženklai, monetos ir medaliai,
kolekcijos, antikvariniai dirbiniai;
9.3. meno dirbiniai (paveikslai, skulptūros, kilimai, gobelenai
bei kailio, odos ir tekstilės gaminiai, kurių vieneto vertė
yra didesnė kaip 5 000 Lt;
9.4. dokumentai, kuriuos galima atnaujinti (atstatyti), re
miantis nepriklausomų registrų arba kitų oficialių
šaltinių duomenimis, įskaitant mokėjimo korteles;
9.5. laikrodžiai, kurių vieneto vertė yra didesnė kaip 900 Lt.
10. Sukčiavimas, turto prievartavimas, turto pasisavinimas, turto
iššvaistymas
Sukčiavimas – tai apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti
arba teisei į turtą įgyti, kai apgaulė panaudojama turint tikslą
suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra
turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys
perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę
jį gauti.
Turto prievartavimas – tai atviras ar užmaskuotas paslaugų siūlymu
ar kitokia forma pridengtas reikalavimas (neteisėtas) perduoti turtą,
teisę į turtą arba padaryti kitus turtinio pobūdžio veiksmus ar nuo
jų susilaikyti, tiesiogiai arba užuominomis grasinant panaudoti fizinį
smurtą prieš nukentėjusįjį ar jo artimuosius, sunaikinti ar sugadinti
jų turtą, ar kitaip šantažuojant arba panaudojant kitokią prievartą.
Turto pasisavinimas – tai neteisėtas patikėto arba žinioje esančio
svetimo turto užvaldymas (bent trumpam laiko tarpui) turint realią
galimybę juo naudotis ar disponuoti.
Turto iššvaistymas – tai asmeniui patikėto ar jo žinioje esančio
turto neteisėtas perleidimas tretiesiems asmenims (pardavimas,
dovanojimas ar pan.).
11. Pagrindinės (laikančiosios) pastato konstrukcijos – tai tokios
konstrukcijos, kurios atlaiko visų rūšių apkrovas / poveikius (pvz.,
išorinių ir vidinių sienų, perdangų, stogo gegnių, įrenginių, sniego,
vėjo ir pan.) ir perduoda juos per pamatus gruntiniam pagrindui.
12. Franšizė (išskaita) – nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudžiamojo
įvykio atveju atlygina pats draudėjas. Draudikas atlygina nuostolių
dalį, viršijančią franšizę.

Vartojamos sąvokos

Kas gali būti draudžiama (draudimo objektas)

Bendroji dalis, kurioje aprašoma: vartojamos sąvokos,
draudimo objektas, kas draudimo objektu negali būti,
draudimo vieta, draudimo vertė, draudimo suma,
nevisiškas draudimas, draudimas didesne suma ir
dvigubas draudimas, ikisutartinės šalių pareigos
ir draudimo sutarties sudarymo tvarka, draudimo
laikotarpis ir draudimo įmoka, draudėjo pareigos ir
teisės draudimo sutarties galiojimo metu ir atsitikus
draudžiamajam įvykiui, draudimo rizikos padidėjimas,
saugos reikalavimai, draudiko pareigos ir teisės draudimo
sutarties galiojimo metu ir atsitikus draudžiamajam
įvykiui, draudimo sutarties nutraukimas, pasibaigimas,
pripažinimas negaliojančia, nuostolio nustatymo tvarka,
ekspertų dalyvavimas, draudimo išmokos mokėjimas,
draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas, bendri
nedraudžiamieji įvykiai, sąlygos ilgesnėms nei vienerių
metų draudimo sutartims, netesybos už draudimo
sutarties sąlygų pažeidimus, pranešimai, pareiga saugoti
informaciją, baigiamosios nuostatos.
Draudimo apsaugos sąlygos (sąlygų numeriai 2xx),
kuriose nurodomi draudžiamieji ir nedraudžiamieji
įvykiai, franšizės (išskaitos) taikymas, nuostolio
nustatymas, draudimo išmokos mokėjimas. Jeigu
šios sąlygos neatitinka bendrosios dalies sąlygų,
vadovaujamasi draudimo apsaugos sąlygomis.
Papildomos sąlygos (sąlygų numeriai 3xx), kuriose
nurodomos sąlygos, išplečiančios ar susiaurinančios
draudimo apsaugą. Jeigu šios sąlygos neatitinka
bendrosios dalies sąlygų arba draudimo apsaugos
sąlygų, vadovaujamasi papildomomis sąlygomis.
Draudimo sutarčiai galioja tik tos draudimo apsaugos
ir papildomos sąlygos, kurios nurodomos draudimo
sutartyje. Jeigu draudimo sutartyje nurodomos
kitos sąlygos, kurios neatitinka draudimo apsaugos
sąlygų, papildomų sąlygų, vadovaujamasi draudimo
sutartyje nurodytomis kitomis sąlygomis.

1. Draudikas – tas, kuris draudžia. Šiuo atveju „If P&C Insurance AS“
filialas, veikiantis steigėjo „If P&C Insurance AS“ vardu ir interesais.
2. Draudėjas – tas, kuris draudžiasi – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką
dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam draudikas pasiūlė
sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su
draudiku pagal šias draudimo taisykles.
3. Su draudėju susiję asmenys – tai draudėjo sutuoktinis arba
kartu su draudėju gyvenantys ir bendro ūkio siejami nesusituokę
asmenys; draudėjo vaikai (įvaikiai) ir jų sutuoktiniai, vaikaičiai; tėvai
(įtėviai), seneliai, broliai, seserys ir asmenys, kuriems draudėjas
pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis
juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
4. Naudos gavėjas – draudimo liudijime ar liudijimo priede draudėjo
nurodytas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. Pavyzdžiui.:
naudos gavėju gali būti bankas, kuriam įkeistas apdraudžiamas
turtas, lizingo davėjas, iš kurio / per kurį įsigyjamas draudžiamas turtas.
5. Pagrindinis pastatas – tai žmonėms gyventi skirtas pastatas ir
dažniausiai turintis didžiausią draudimo vertę.
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13. Pagal šias taisykles gali būti draudžiama:
13.1. pastatai, patalpos;
13.2. namų turtas, taip pat vertybės;
13.3. draudėjo civilinė atsakomybė dėl apdrausto turto eksplo
atavimo;
13.4. kiti draudimo objektai arba išlaidos, nurodytos drau
dimo sutartyje ar draudimo apsaugos sąlygose.
Draudžiami objektai (pastatai ir / arba namų turtas
ir / arba civilinė atsakomybė, ir / arba kiti draudimo
objektai ar išlaidos) nurodomi draudimo liudijime arba
draudimo apsaugos sąlygose.
14. Pastatas – stogu apdengtas, tvirtai sujungtas su žeme, statinys
(taip pat statinio priestatai, antstatai ir jų dalys), kuriame yra vienas
ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų
ir naudojamų žmonėms gyventi, gyvuliams ar daiktams laikyti.
14.1. Jeigu draudžiamas pastatas, tai jam taip pat priskiriami
draudžiamame pastate esantys ir šiam pastatui
priklausantys:

a) šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, drėkinimo stacio
narūs įrenginiai;
b) elektros instaliacija ir jos įrenginiai;
c) vėdinimo ir oro kondicionavimo stacionarūs įrenginiai;
d) signalizacijos stacionari įranga;
e) prie pastato inžinerinių sistemų sumontuota san
techninė įranga (pvz., praustuvas, tualetas).
14.2. Jeigu draudžiamas pastatas, tai kartu su pastatu ap
draudžiamos sumontuotos ant apdrausto pastato ar
pastato sklypo teritorijoje draudėjui priklausančios
radijo – TV antenos ir jų įranga, kurių paskirtis – tenkinti
draudėjo ir su draudėju susijusių asmenų poreikius.
14.3. Jeigu draudžiamas pastatas, tai kartu su pastatu ap
draudžiami draudėjui priklausantys ir pastato sklypo
teritorijoje esantys inžineriniai tinklai.
14.4. Jeigu draudžiamas pagrindinis pastatas, tai toje pačioje
draudimo vietoje esantys nedideli pastatai (iki 4 kv.m.)
ir / arba kiemo statiniai yra laikomi apdraustais jų
atskirai nenurodžius draudimo liudijime.
14.5. Pastatų draudimas neapima:
a) pastato dalių / įrenginių / elementų, kurie nebuvo
sumontuoti prie pastato ar pastato inžinerinių
sistemų (pvz. statybinės medžiagos, demontuoti
vamzdžiai ir pan.);
b) akvariumų;
c) pastate esančio kilnojamojo turto, pavyzdžiui, baldai,
virtuvės baldai (tarp jų įmontuojami baldai), buitinė
technika ir pan. Kilnojamąjį turtą galima apdrausti
„Namų turto“ draudimu.
15. Patalpa – pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butas,
sandėliukas ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo ben
drojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų ir
užregistruota nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilno
jamojo turto objektas.
15.1. Jeigu draudžiama patalpa, tai jai taip pat priskiriami
draudžiamoje patalpoje esantys ir šiai patalpai priklausantys:
a) šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, drėkinimo sta
cionarūs įrenginiai;
b) elektros instaliacija ir jos įrenginiai;
c) vėdinimo ir oro kondicionavimo stacionarūs įrenginiai;
d) signalizacijos stacionari įranga;
e) sumontuota patalpoje santechninė įranga (pvz.,
praustuvas, tualetas).
15.2. Jeigu draudžiama patalpa, tai kartu su patalpa ap
draudžiamos draudėjui priklausančios radijo – TV
antenos ir jų įranga, kurių paskirtis – tenkinti draudėjo
ir su draudėju susijusių asmenų poreikius.
15.3. Jeigu draudžiama patalpa yra butas, tai taip pat kartu su
butu yra apdraustas ir draudėjui priklausantis iki 4 kv.m.
vienas sandėliukas / rūsys, esantis tame pačiame pastate
kaip butas ar gretimame pastate. Tokiu atveju draudimo
liudijime atskirai nurodyti, kad draudžiamas sandėliukas
/ rūsys, nebūtina.
Gretimas pastatas – tai pastatai, esantys 100 metrų
spindulio, kurio vidurio taškas yra apdraustas butas, plote.
15.4. Jeigu draudžiama patalpa yra butas ir šio buto kadas
trinių matavimų (inventorizacinėje) byloje nurodyta,
kad butas yra su garažu, garažas nėra užregistruotos
nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamojo
turto objektas ir yra tame pačiame pastate kaip butas,
tai taip pat kartu su butu yra apdraustas ir garažas.
Tokiu atveju draudimo liudijime atskirai nurodyti, kad
draudžiamas butas su garažu, nebūtina.
15.5. Patalpų draudimas neapima:

a) Įrenginių / elementų, kurie nebuvo sumontuoti patal
poje (pvz., statybinės medžiagos, demontuoti vamzdžiai
ir pan.);
b) akvariumų;
c) patalpoje esančio kilnojamojo turto, pavyzdžiui, baldai,
virtuvės baldai (taip pat įmontuojami baldai), buitinė
technika ir pan. Kilnojamąjį turtą galima apdrausti „Namų
turto“ draudimu.
16. Namų turtas – draudėjui ir su draudėju susijusiems asmenims
priklausantis kilnojamasis turtas (toliau – daiktai), pavyzdžiui, baldai,
drabužiai, buitinė technika, televizorius ir pan., kuriuos draudėjas ir
su draudėju susijusieji asmenys naudoja asmeniniame ūkyje savo ir
šeimos buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti.
16.1. Jeigu draudžiami daiktai ne pagal daiktų sąrašą, tai
namų turtui taip pat priskiriama:
a) vertybės;
b) dviračiai, kūdikio vežimėlis, invalidų vežimėliai, veja
pjovės ir kiti aplinkos tvarkymo įrenginiai;
c) įmontuojami baldai, karnizai, šviestuvai, akvariumai;
d) kanojos, burlentės, irklinės ir pripučiamos valtys
kartu su jų varikliais, aitvarai (kaitai).
16.2. Namų turto draudimas neapima santechnikos ar jos
dalių (pvz., maišytuvas), išskyrus vonios baldus.
17. Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam asmeniui
padarytą žalą, atsiradusi atlikus veiksmus (įskaitant neveikimą),
kuriuos įstatymas draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio
pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.
Žala – trečiojo asmens turto sugadinimas, sunaikinimas arba
praradimas, asmens sužalojimas, jo gyvybės atėmimas, patirtos
išlaidos, negautos pajamos, kurias trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu
nebūtų buvusi padaryta žala, taip pat neturtinė žala, kylanti kaip žalos
sveikatai ar gyvybei pasekmė. Nuostoliai yra piniginė žalos išraiška.

Pagal šias taisykles neapdraudžiamas turtas (Draudimo
objektu negali būti):
18. Pastatai, patalpos, pastatyti arba rekonstruoti savavališkai, be
kompetentingose įstaigose suderinto projekto, jeigu suderinimo
ar leidimo reikalauja įstatymas, ir tokiuose pastatuose / patalpose
esantis namų turtas. Draudimo apsauga šiems objektams negalioja
net ir tuo atveju, jeigu šie objektai nurodyti draudimo sutartyje.
19. Pastatai, patalpos, kurių būklė Lietuvos įstatymų nustatyta
tvarka yra pripažinta avarinė, o taip pat tokiuose pastatuose ar
patalpose esantis namų turtas.
20. Statybinės medžiagos.
21. Radioaktyviosios medžiagos, branduolinis kuras, sprogstamosios
medžiagos, ginklai, neįregistruoti nustatyta tvarka.
22. Programinė įranga ir kita informacija, esanti bet kokios rūšies
duomenų laikmenose.
23. Psichotropinės medžiagos, vaistai.
24. Augalai (flora) ir gyvūnai (fauna).
25. Pašarai gyvuliams, žemės ūkio produkcijos atsargos.
26. Žemės sklypai, vandens telkiniai.
27. Visų rūšių sausumos motorinės transporto priemonės, taip pat
motoroleriai, keturačiai, priekabos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka
registruojamos atitinkamose institucijose (pvz., VĮ Regitra, savivaldybės
administracijos žemės ūkio skyriuje), jų sudėtinės, atsarginės dalys,
detalės, išskyrus: padangas, ratlankius, akumuliatorius.
28. Vandens transporto priemonės (valtys, jachtos, laivai, orlaiviai
ir t. t.), išskyrus: kanojas, burlentes, irklines ir pripučiamas valtis
kartu su jų varikliais, aitvarai (kaitai).
29. Benzinas ir dyzelinis kuras, išskyrus kurą, naudojamą pastato
šildymui.
30. Bet kokios komercinės ar parduoti komerciniais tikslais įsigytos
skirtos prekės.
31. Pastatai, patalpos, o taip pat ir kilnojamasis turtas, nepriklausantis
draudėjui, išskyrus tuos atvejus, kai draudėjas turi raštišką šio turto
savininko sutikimą arba įgaliojimą apdrausti minėtą turtą.
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Draudėjo pareiga yra turėti turto savininko minėtą raštišką sutikimą
ar įgaliojimą. Šis punktas netaikomas svečių daiktams, esantiems
draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje bei Draudėjui
patikėtam turtui, įskaitant ir turtą, naudojamą profesinėje veikloje,
jeigu šis turtas arba daiktai yra apdraudžiami pagal draudimo
sutarties sąlygas.

ir pan.), kurios naudojamos paskaičiuojant draudimo
objekto naują atkuriamąją vertę.
Tais atvejais, kai naujo tos pačios rūšies ir kokybės pastato
/ patalpos (toliau – turtas), pastatyti negalima, nauja
atkuriamąja verte laikoma suma, kurią reikia išleisti, norint
pastatyti naują turtą pagal savo atliekamas funkcijas,
kokybę ir techninius duomenis kiek galima artimesnį
atkuriamam turtui, įtraukiant projektavimo, montavimo,
statymo išlaidas. Jeigu toks turtas yra geresnės kokybės
už atkurtiną turtą (atsižvelgiant į jo našumą, atliekamas
funkcijas, energijos, aptarnavimo sąnaudas ir kitas
savybes), kokybės pagerinimo vertė į naują atkuriamąją
vertę neįskaičiuojama.
Laikoma, kad naujo tos pačios rūšies ir kokybės turto
pastatyti negalima, jeigu tokio turto neįmanoma pastatyti
dėl techninių priežasčių, jo negalima pastatyti dėl
valstybės institucijų nustatyta tvarka taikomų apribojimų
arba dėl kitų priežasčių. Tos pačios rūšies ir kokybės turto,
pastatymo išlaidos būtų neprotingai didelės, jei būtų
lyginamos su panašios rūšies ir kokybės turtu.
b) Likutinė vertė – tai vertė, kuri apskaičiuojama iš
apdrausto turto naujos atkuriamosios vertės sumos
atėmus pastato fizinio nusidėvėjimo sutarties sudarymo
dieną sumą. Draudėjas privalo pateikti teisingą informaciją
apie pastato charakteristikas (pastato amžių, kokios
yra laikančiosios pastato konstrukcijos, kokie yra atlikti
renovacijos darbai ir kada), kurios naudojamos nustatant
draudimo objekto nusidėvėjimą.
Remiantis draudėjo pateikta informacija, toliau
nusidėvėjimas nustatomas iš bendroje dalyje pateiktos
lentelės Nr.1 ir Nr. 2:

Draudimo vieta
32. Jeigu kitaip nesusitarta draudimo liudijime:
32.1. Pastatai ir patalpos draudžiami draudimo sutartyje
nurodytu adresu. Šis apribojimas netaikomas radijo –
TV antenoms ir jų įrangai, kuri tvirtinama ant pastato
išorinių konstrukcijų ar kitų stacionarių kiemo statinių.
32.2. Namų turto (daiktų) draudimo vieta yra pastatai ar
patalpos, esančios draudimo sutartyje nurodytu adresu.
Draudimo apsauga galioja tik daiktams esant draudimo
vietoje. Už draudimo vietos ribų draudimas galioja
tik draudimo apsaugos sąlygose („If mini namai“, „If
namai“ arba „If super namai“) nurodytomis sąlygomis.

Draudimo vertė
33. Draudimo vertė yra draudžiamų turtinių interesų vertė
draudimo sutarties sudarymo dieną.
34. Apdraudžiant pastatus / patalpas draudimo vertė gali būti:
a) Nauja atkuriamoji vertė – tai suma, kurią reikia
išleisti norint atstatyti toje pačioje vietoje tos pačios
rūšies ir kokybės pastatą / patalpą koks jis buvo iki įvykio,
įskaitant projektavimo, montavimo, statymo išlaidas.
Draudėjas privalo pateikti teisingą informaciją apie
pastato charakteristikas (pastato statybos pabaigos
metus, kokios yra laikančiosios pastato konstrukcijos
Lentelė Nr. 1

Pastato fizinis nusidėvėjimo procentas
atsižvelgiant į pagrindines (laikančiąsias) pastato konstrukcijas

Mūras (plytos, stambiaplokštis,
monolitinis ir pan.)

Medis (rąstai, karkasinis,
medinis apmūrytas) /
metalas / mišri konstrukcija
(metalas ir medis ir pan.)

41-50

35 %

40 %

51–60

45 %

50 %

Daugiau nei 60

55 %

60 %

Pastato amžius (metų intervalas)

Lentelė Nr. 2
Pastato fizinį nusidėvėjimą mažinantys kriterijai*:
Renovacijos darbai

Nusidėvėjimą mažinantys koeficientai

Elektros sistema

0,9

Šildymo sistema

0,9

Vandentiekio ir kanalizacijos sistema

0,9

Naujas stogas

0,85

Fasado ir langų renovacija

0,8

Vidaus apdailos renovacija (vidaus durys, sienos, lubos, grindys ir pan.)

0,8

*Nusidėvėjimas mažinamas, jeigu renovacijos darbai buvo atlikti neseniau kaip per 15 metų laikotarpį.
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Pavyzdys:
Pastato fizinis nusidėvėjimo procentas skaičiuojamas 2010 metais.
Gyvenamojo namo statybos pabaigos metai yra 1950 m. (pastato
amžius yra 2010 - 1950 = 60 metų). Namas plytinis (pagal pastato
amžių ir pastato konstrukciją žr. lentelę Nr. 1), nusidėvėjimas yra
lygus 45 %. 2006 m. pakeistas stogas (prieš 4 metus pakeistas
stogas, galima taikyti nusidėvėjimą mažinantį koeficientą 0,85).
2010 m. pastato fizinis nusidėvėjimas yra 45 %*0,85 = 38,25 %, po
apvalinimo = 38 %.
Draudimo liudijime gali būti nustatytas ir kitas likutinės vertės
nustatymo būdas.
35. Apdraudžiant namų turtą draudimo vertė gali būti:
a) Nauja atkuriamoji vertė – tai naujų, tos pačios rūšies ir
kokybės daiktų įsigijimo vertė.
Tais atvejais, kai naujo tos pačios rūšies ir kokybės daikto
įsigyti ar pagaminti negalima, nauja atkuriamąja verte

laikoma suma, kurią reikia išleisti, norint įsigyti, pagaminti
naują turtą pagal savo atliekamas funkcijas, kokybę ir
techninius duomenis kiek galima artimesnį atkuriamam
daiktui, įtraukiant projektavimo, montavimo išlaidas. 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 naują atkuriamąją vertę neįskaičiuojama.
Laikoma, kad naujo tos pačios rūšies ir kokybės daikto
įsigyti ar pagaminti negalima, jeigu tokio daikto neįmanoma
įsigyti ar pagaminti dėl techninių priežasčių, jo negalima
įsigyti, pagaminti dėl valstybės institucijų nustatyta tvarka
taikomų apribojimų, toks daiktas yra nebegaminamas
arba dėl kitų priežasčių tos pačios rūšies ir kokybės daikto
įsigijimo ar pagaminimo išlaidos būtų neprotingai didelės
lyginant su panašios rūšies ir kokybės daiktu.
b) Likutinė vertė – tai vertė, nustatoma iš namų turto
daiktų naujos atkuriamosios vertės atėmus nusidėvėjimą.
Nusidėvėjimas nustatomas pagal lentelę Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

Daiktų grupė

Nusidėvėjimas %

Vaizdo, garso aparatūra, filmavimo kameros, fotoaparatai.

30 %

Kompiuteriai, kompiuterinė įranga, GPS, navigacinės sistemos.

40 %

Buitinė technika.

30 %

Baldai.

10 %

Sporto ir poilsio inventorius.

25 %

Indai, namų apyvokos daiktai.

15 %

Kilimai.

25 %

Šviestuvai.

15 %

Papuošalai, juvelyriniai dirbiniai.

5%

Drabužiai, avalynė, patalynė.

30 %

Mobilieji telefonai.

70 %

Sodo, daržo, darbo įrankiai.

20 %

Kitoks turtas (jeigu nenurodyta aukščiau).

20 %

36. Meno dirbinių, papuošalų ir kitokių dirbinių iš tauriųjų metalų,
brangakmenių, perlų, pašto ženklų, monetų ir medalių, kolekcijų,
antikvarinių dirbinių vertė nustatoma ekspertiniu įkainojimu arba
draudėjo ir draudiko tarpusavio susitarimu.
37. Grynųjų pinigų vertė nustatoma pagal oficialų draudžiamojo
įvykio dienos Lietuvos Banko nustatytą kursą.

Draudimo suma
38. Draudimo suma – draudimo sutartyje (liudijime) nurodyta pinigų
suma, kurios neviršijant yra mokama draudimo išmoka.
39. Jeigu pastatai / patalpos draudžiami nauja atkuriamąją verte, tai
draudimo suma yra lygi naujai atkūrimo vertei. Draudimo liudijime
gali būti nustatyta ir kita draudimo suma.
40. Jeigu pastatai / patalpos draudžiami likutine verte, tai draudimo
suma yra lygi likutinei vertei.
41. Nedideliems pastatams / patalpoms (iki 4 kv. m.) kiemo
statiniams arba garažui (kai apdraudžiamas butas su garažu kaip
vienas nekilnojamojo turto objektas), draudimo suma gali būti
nurodyta ir draudimo apsaugos sąlygose.
42. Namų turto draudimo suma gali būti nustatoma dviem metodais:

42.1. tarp draudėjo ir draudiko sutarta draudimo suma;
42.2. pagal daiktų sąrašą. Apdraudžiant daiktus pagal daiktų
sąrašą:
a) liudijime prie draudimo objekto „Namų turtas“
papildomai nurodoma „pagal daiktų sąrašą“;
b) sąraše privaloma nurodyti šią informaciją: daikto pavadinimą, prekių ženklą, identifikatorių (jeigu toks yra),
įsigijimo metus, daikto vertę / kainą Lietuvos Respublikos
teritorijoje, sąrašo sudarymo datą). Draudėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą;
c) sąrašas su privaloma informacija gali būti surašytas
liudijime arba ant atskiro lapo;
d) jeigu daiktų sąrašas sutarties sudarymo dieną sudaromas ant atskiro lapo, jis atspausdinamas dviem
egzemplioriais, draudiko ir draudėjo pasirašytas turto
sąrašas tampa sutarties priedu ir yra neatsiejama
draudimo liudijimo dalis. Priedo egzemplioriai turi
vienodą juridinę galią;
e) sąraše nustatyta daikto vertė / kaina yra to daikto
draudimo suma.
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Nevisiškas draudimas
43. Jeigu draudimo liudijime nurodyta pastatų / patalpų draudimo
suma yra mažesnė nei apdrausto turto draudimo vertė, tokiu atveju
yra nevisiškas draudimas.
44. Nevisiško draudimo santykis paskaičiuojamas šiuo būdu: liudijime nurodyta draudimo suma padalinama iš apdrausto turto
draudimo vertės.
45. Pavyzdys: Pastato draudimo suma yra 150 000 Lt. Pastato
draudimo vertė yra 500 000 Lt. Nevisiško draudimo santykis
150 000 Lt/500 000 Lt = 0,3.
46. Nevisiško draudimo atveju draudimo išmoka yra mažinama
nuostolių sumą padauginus iš nevisiško draudimo santykio.
Pavyzdys: Pastato draudimo suma yra 150 000 Lt, išskaita yra 300 Lt.
Pastato draudimo vertė yra 500 000 Lt. Nuostolis 50 000 Lt. Draudimo
išmoka (50 000 *0,3) - 300 = 14 700 Lt.
47. Nevisiškas draudimas netaikomas pastatams / patalpoms apdraustiems likutine verte, namų turto draudime.

Draudimas didesne suma ir dvigubas draudimas
48. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime, viršija
draudimo vertę (toliau – draudimas didesne suma), tai draudimo
sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija
draudimo vertę.
49. Jeigu draudėjui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį
pagal kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas
draudikas atlygina nuostolius proporcingai savo atsakomybės daliai,
tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
Ši nuostata taikoma ir Civilinės atsakomybės draudimo atveju.
50. Jei draudėjas kita draudimo sutartimi apdraudžia jau apdraustą
turtą nuo tokių pačių draudžiamųjų įvykių, jis privalo nedelsiant
apie tai pranešti draudikui. Šios sąlygos nesilaikymas yra esminis
draudimo sutarties sąlygų pažeidimas.
51. Jeigu pastato arba patalpos draudimo suma viršija sumą, kurios
reikia pastatyti tokį patį pastatą ar patalpą toje pačioje vietoje, tai
maksimali draudimo išmokos suma kiekvieno draudžiamojo įvykio
atveju yra lygi statybos, remonto, atstatymo darbų sąnaudoms,
kurios yra reikalingos atstatyti ar suremontuoti draudžiamą
pastatą arba patalpą, kuri buvo sugadinta, sunaikinta ar prarasta to
draudžiamojo įvykio metu, išskaičiavus franšizę.
52. Jeigu namų turtas yra draudžiamas pagal daiktų sąrašą ir
atskiro namų turto daikto, esančio sąraše, draudimo suma yra
didesnė už naują atkuriamąją šio daikto vertę, tai maksimali
draudimo išmokos suma kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju už
šį daiktą yra lygi remonto, atstatymo darbų sąnaudoms, kurios
yra reikalingos suremontuoti sugadintą arba įsigyti sunaikintą ar
prarastą namų turto daiktą, kuris buvo sugadintas, sunaikintas ar
prarastas to draudžiamojo įvykio metu, išskaičiavus franšizę.

Ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties
sudarymo tvarka
53. Draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas pateikia draudikui
draudiko nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti
(toliau – Prašymas). Prašymas gali būti nepateikiamas, jeigu
draudėjas pateikia draudikui informaciją, kurią draudikas laiko
pakankama draudimo rizikai įvertinti.
Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir
informacijos apie prašomą apdrausti turtą.
Sudarant draudimo sutartį draudikas turi teisę panaudoti draudėjo
pateiktus duomenis (asmens kodą, turto adresą ir t. t.), siekiant
gauti informacijos apie numatomą drausti turtą iš VĮ Registrų
centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko.
54. Gavęs pareiškėjo prašymą apsidrausti, draudiko atstovas turi
teisę dalyvaujant pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, apžiūrėti
pageidaujamą drausti turtą ir įvertinti draudimo riziką.
55. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti
draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias
turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei
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ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos
aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui.
Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias draudėjas privalo informuoti
draudiką, laikomos: informacija apie riziką prašyme ir ar draudimo
liudijime (pvz., pastato / patalpos konstrukcijos, apsaugos
priemonės); kita informacija, kurią draudikas prašo suteikti raštu;
informacija apie kitas to paties turto draudimo sutartis, jei jos
galios kartu su draudimo sutartimi, kurią ketinama sudaryti.
56. Draudikas siūlo draudimo sąlygas remdamasis draudėjo pateikta
ir turto apžiūros metu (jeigu ji daryta) gauta informacija bei
dokumentais.
57. Pareiškėjas turi teisę susipažinti su šiomis draudimo taisyklėmis
ir gauti jų kopiją.
58. Prieš sudarant draudimo sutartį draudikas privalo įteikti draudimo
taisyklių kopiją draudėjui.
59. Draudimo sutartis sudaroma vienu iš šių būdų:
59.1. sutarties šalims pasirašant draudimo sutartį;
59.2. draudikui pasirašius draudimo sutartį, o draudėjui sumo
kėjus draudimo sutartyje nustatytą draudimo įmoką arba
pirmąją jos dalį draudimo sutartyje nustatytais terminais.
60. Draudėjui pageidaujant, kol yra nebaigtas draudimo rizikos
įvertinimas, draudimo sumų apskaičiavimas arba nėra iki galo
susitarta dėl draudimo įmokos dydžio, gali būti sudaryta laikinoji
draudimo sutartis.

Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
61. Draudimo laikotarpis nurodomas draudimo sutartyje.
62. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo
sutartyje. Draudimo įmoką apskaičiuoja draudikas, atsižvelgdamas
į draudėjo pateiktą ir kitą informaciją, draudimo riziką ir draudimo
sutartyje nustatytas sąlygas.
63. Draudėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas. Draudėjui
nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje
nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu,
nurodydamas, jog jei per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjas
nesumokės įmokos arba jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta
ir atnaujinta tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį.
Jeigu draudimo sutartyje nenustatytas kitoks pranešimų siuntimo
būdas, reziumuojama, jog draudėjas gavo draudiko pranešimą, išsiųstą
paštu, kai yra praėjęs protingas terminas nuo pranešimo išsiuntimo.
Draudikui neišsiuntus pranešimo apie sutarties nutraukimą, draudimo
sutartis galioja iki nustatyto laikotarpio pabaigos.
Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių draudimo
taisyklių bendrosios dalies 59.1 punkte ir draudimo įmoka arba
jos pirmoji dalis nesumokama draudimo sutartyje nustatytais
terminais, tai draudikas nemoka draudėjui draudimo išmokų už
draudžiamuosius įvykius, įvykusius nuo tos dienos, kada suėjo įmokos
arba jos pirmosios dalies sumokėjimo terminas, iki tos dienos, kada
faktiškai buvo sumokėta draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis.
Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo
metu, tai draudikas nemoka draudimo išmokos.
Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, draudikas turi teisę
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį.
Jeigu draudimo sutartyje nustatytas naudos gavėjas, visi šiame
punkte aprašyti pranešimai turi būti siunčiami ir naudos gavėjui.
64. Jei draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių taisyklių
bendrosios dalies 59.2 punkte, ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis
nesumokama draudimo sutartyje nustatytais terminais, ji (sutartis)
laikoma nesudaryta net ir draudikui neišsiuntus papildomo pranešimo.
65. Net ir pasibaigus draudimo laikotarpiui arba nutraukus draudimo
sutartį, išlieka draudėjo pareiga sumokėti įmokas už laikotarpį, kuriuo
galiojo draudimo apsauga.
66. Draudimo įmoka arba jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama
suma įrašoma į draudiko sąskaitą banke ar sumokama į draudiko
kasą, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
67. Jeigu draudimo objekto nuosavybės teisė pereina kitam asmeniui,

išskyrus atvejus, kai pagal draudėjo lizingo sutartį valdomo draudimo
objekto nuosavybės teisė pereina iš lizingo davėjo draudėjui, draudimo
sutartis pasibaigia, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Draudėjo pareigos ir teisės draudimo sutarties galiojimo
metu ir atsitikus draudžiamajam įvykiui
68. Draudėjas ir su draudėju susiję asmenys privalo laikytis saugos
reikalavimų (apie saugos reikalavimus skaitykite bendroje dalyje
punktus 81–86), nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo
bei saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje.
69. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia
draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar
gali padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo pranešti
draudikui nedelsiant, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo ar
turėjo sužinoti. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai yra nurodyti
šių taisyklių bendrosios dalies 80 punkte.
70. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas privalo suteikti
draudikui arba jo įgaliotam atstovui galimybę apžiūrėti draudžiamus
objektus, patikrinti priešgaisrinių, turto apsaugos sistemų techninę
būklę, įvertinti, ar draudėjas laikosi draudimo sutartyje nurodytų
sąlygų.
Jeigu draudikui apžiūrint apdraustus objektus, bus nustatyta, kad
draudėjas nesilaiko draudiko nurodymų, draudimo sutartyje nustatytų
saugumo priemonių, priešgaisrinės apsaugos, turto saugojimo ir
naudojimosi taisyklių, 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 – draudikas turi teisę nutraukti
draudimo sutartį bendrosios dalies 90 punkte nustatyta tvarka.
71. Draudėjas privalo tinkamai pranešti naudos gavėjui ir su
draudėju susijusiems asmenims apie sudarytą draudimo sutartį ir
šių asmenų pareigas.
72. Įvykus įvykiui, kuris gali būti draudžiamasis pagal draudimo
sutarties sąlygas (toliau – Įvykis), draudėjas privalo:
72.1. Imtis jam prieinamų protingų priemonių galimam
nuostoliui sumažinti (gelbėti apdraustą turtą, užkirsti
kelią nuostoliams ir / arba juos sumažinti), laikydamasis
draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai draudėjui
buvo duoti. Būtinas ir protingas išlaidas, draudėjo
turėtas mažinant žalą ar vykdant draudiko nurodymus,
turi atlyginti draudikas, neatsižvelgdamas į tai, kad
atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato.
72.2. Apie gaisrą nedelsiant pranešti valstybinei priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai, apie vagystę – policijai, apie sprogimą,
avariją – atitinkamai tarnybai.
72.3. Nedelsiant, vėliausiai per penkias darbo dienas po sužinojimo apie Įvykį, pranešti draudikui apie atsitikusį
Įvykį.
72.4. Išsaugoti po Įvykio likusį turtą arba jo liekanas, kol atvyks
draudiko atstovas ir, jam (draudiko atstovui) atvykus,
parodyti sugadintą turtą arba jo liekanas, nebent
draudikas nurodo, kad tai nėra būtina. Jeigu draudikas
apžiūros metu ar po jos duoda nurodymus dėl tolimesnio
turto ar liekanų saugojimo, draudėjas juos privalo vykdyti.
Draudėjo patirtos išlaidos dėl turto ar liekanų saugojimo
įtraukiamos į nuostolio sumą.
72.5. Sudaryti sunaikinto, sugadinto arba prarasto turto
sąrašą, kuriame kaip galima tiksliau būtų nurodytas turto
pavadinimas, įsigijimo metai, kaina, taip pat pateikti
turimas turto nuotraukas, naudojimo instrukcijas,
įsigijimo, kitokius dokumentus, kurie padėtų kuo tiksliau
nustatyti, koks turtas buvo.
72.6. Perduoti draudikui visus kitus turimus dokumentus,
galinčius padėti nustatyti turto sunaikinimo arba
sugadinimo priežastis.
72.7. Perduoti draudikui visus turimus dokumentus, pagrindžiančius nuostolio dydį: statybų (remonto) sąmatas,

atliktų darbų priėmimo aktus, sąskaitas ir kt.
72.8. Suteikti draudikui arba jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti Įvykio priežastis ir aplinkybes, nuostolių dydį.
72.9. Jeigu yra apdraustos draudėjui priklausančios mokėjimo
kortelės ir įvykio metu jos buvo prarastos, tai draudėjas
nedelsiant privalo pranešti banko, kuriam priklauso
mokėjimo kortelė, atstovams su prašymu blokuoti šią
mokėjimų kortelę (-es). Kortelės blokavimas – operacijų
su mokėjimo kortele sustabdymas ir pinigų nurašymo
nuo mokėjimų kortelės sąskaitos blokavimas.
73. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo padėti draudikui ir
atitinkamoms tarnyboms nustatyti įvykio priežastis ir aplinkybes.
74. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo perduoti draudikui visą
turimą informaciją, kuri yra būtina, ir bendradarbiauti, kad
draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo teisę.
75. Jeigu draudikas reikalauja, draudėjas (naudos gavėjas) privalo
suderinti su draudiku projektavimo, statybos, gaminimo, remonto
darbų, kurie bus atliekami sugadintam, sunaikintam arba prarastam
turtui atstatyti, suremontuoti arba įsigyti, sąmatą, gyvenamosios
vietos nuomos išlaidas. Draudikas turi teisę nemokėti tos nuostolio
dalies, kuria padidėja nuostolis dėl šios sąlygos nesilaikymo.
76. Draudiko reikalavimu draudėjas (naudos gavėjas) taip pat
privalo pateikti dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes,
pasekmes ir nuostolio dydį, kuriuos draudėjas (naudos gavėjas) turi
teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
77. Kai apdrausta draudėjo civilinė atsakomybė:
77.1. Jei atsitinka įvykis, dėl kurio, Draudėjo nuomone, jam arba
jo bendraskoliui gali būti pareikštas reikalavimas arba toks
reikalavimas atlyginti žalą yra pareiškiamas, Draudėjas
apie tai tuoj pat, kai tik sužino, arba per trumpiausią galimą
terminą po sužinojimo, bet visais atvejais ne vėliau kaip per
30 (trisdešimt) dienų (sutarties nutraukimo ar pasibaigimo
atveju – 30 (trisdešimt) dienų po sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo) praneša Draudikui ir nurodo:
a) kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis atsitiko įvykis;
b) pavardes, pavadinimus, adresus asmenų, galinčių pareikšti
Draudėjui reikalavimą;
c) laukiamą, numatomą nuostolių (reikalavimo) dydį (sumą);
d) kodėl, Draudėjo nuomone, dėl tokio įvykio jam gali būti
pareikštas reikalavimas.
Sutarties nutraukimo ir (ar) pasibaigimo atveju reikalavimas
atlyginti žalą yra priimamas.
77.2. Be Draudiko sutikimo draudėjas negali pripažinti jam
pateikto reikalavimo pagrįstumo, atlikti mokėjimų (kaip
kompensacijos už padarytą žalą (nuostolius) trečiųjų
asmenų naudai, prisiimti turtinių įsipareigojimų dėl
nuostolių atlyginimo, žodžiu ar raštu pripažinti faktus,
kuriais reikalavimo pareiškėjas remia savo reikalavimus
arba atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai nuostolių suma
neviršija franšizės. Tačiau jeigu draudėjas nepritars
draudiko siūlomam ir reikalavimo pareiškėjui priimtinam
ginčo sprendimui, visas papildomas išlaidas (reikalavimo
sumos padidėjimas, papildomos teismo išlaidos, išlaidos,
susijusios su sprendimo vykdymu ir t. t.), susidariusias
po tos dienos, kai draudėjas atsisakė draudiko siūlomo
ir reikalavimo pareiškėjui priimtino ginčo sprendimo,
draudėjas padengs savo rizika ir sąskaita.
77.3. Tretiesiems asmenims pateikus draudėjui reikalavimą,
draudėjas:
77.3.1. suteikia draudikui, draudiko atstovui, draudiko nuro
dytam asmeniui įgaliojimą:
a) derėtis su reikalavimo pareiškėju;
b) dalyvauti teismo, arbitražinio teismo procese, tarpininkavimo ir taikinimo procedūroje kaip draudėjo atstovui,
be teisės pripažinti reikalavimą, sudaryti taikos sutartį;
arba
77.3.2. derina savo atstovo kandidatūrą su draudiku ir suteikia
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įgaliojimą derėtis su reikalavimų pareiškėju dalyvauti
teismo, arbitražinio teismo procese, tarpininkavimo
ir taikinimo procedūroje kaip draudėjo atstovui tik
po draudiko pritarimo. Draudėjui atsisakius išduoti
įgaliojimą draudikui, draudiko atstovui, draudiko
nurodytam asmeniui ir / arba nesuderinus savo atstovo
kandidatūros su draudiku, draudimo išmoka išmokama
esant draudimo sutarties galiojimo teritorijoje esančio
apeliacinės instancijos (antrosios instancijos) teismo
sprendimui, arbitražinio teismo sprendimui.
77.4. Draudėjas turi pareigą dalyvauti teismo, arbitražinio teismo,
tarpininkavimo ir taikinimo procese ir stengtis, esant
pagrindui, kad reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo nebūtų
patenkintas ar būtų patenkintas iš dalies.
78. Draudimo išmokos gavimui draudėjas privalo pateikti:
78.1. Prašymą draudimo išmokai gauti, nurodant įvykio datą,
pranešimo apie įvykį draudikui datą, įvykio priežastis, jei
jos draudėjui yra žinomos, ir nuostolio dydį.
78.2. Sunaikinto, sugadinto arba prarasto turto sąrašą, kuriame
kaip galima tiksliau būtų nurodytas turto pavadinimas,
įsigijimo metai, kaina, taip pat pateikti turimas turto
nuotraukas, naudojimo instrukcijas, įsigijimo, kitokius
dokumentus, kurie padėtų kuo tiksliau nustatyti, koks
turtas buvo.
78.3. Sąmatas, sąskaitas faktūras, mokėjimo pavedimus,
pagrindžiančius nuostolio dydį, taip pat ir už išlaidas
turtui gelbėti, liekanoms sutvarkyti, liekanoms išsaugoti,
sąmatoms sudaryti ir kitoms išlaidoms, jeigu šios išlaidos
yra apdraustos.
78.4. Jeigu turtas buvo sunaikintas, sugadintas ar prarastas
gaisro metu, draudėjas privalo perduoti visų dokumentų,
gautų iš valstybinės priešgaisrinės tarnybos, susijusių su
įvykiu, dėl kurio reiškiama pretenzija, kopijas.
78.5. Jeigu turtas buvo sunaikintas, sugadintas arba prarastas
dėl vagystės, plėšimo ar vandalizmo, draudėjas papildomai
privalo pateikti:
a) dokumentus iš policijos, patvirtinančius turto praradimą, sunaikinimą arba sugadinimą;
b) turto apsaugos sutartis, jeigu tokios buvo sudarytos.
78.6. Jeigu apdraustos draudėjui priklausančios mokėjimo
kortelės, draudėjas privalo pateikti banko patvirtintą
mokėjimo kortelės sąskaitos mėnesio ataskaitą su
nurodytomis įvykdytomis operacijomis.
Tai yra preliminarus dokumentų sąrašas. Draudikas turi teisę
pareikalauti kitų dokumentų, nenurodytų sąraše, jeigu to
reikia įvykio aplinkybėms ar nuostolio dydžiui nustatyti.
79. Minėtas draudėjo pareigas taip pat gali atlikti su draudėju susiję
asmenys. Visi šių taisyklių nurodymai, skirti draudėjui, yra privalomi
ir su draudėju susijusiems asmenims arba įgaliotiems atstovams.
Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir
tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo,
pažeidžia su draudėju susiję asmenys arba įgalioti atstovai.

Draudimo rizikos padidėjimas
80. Draudimo rizikos padidėjimu laikoma:
a) apdrausto turto naudojimas ne pagal paskirtį;
b) degių, sprogių medžiagų, apie kurias draudikas nežinojo
sudarant sutartį, laikymas draudimo vietoje;
c) pastato / patalpos (-ų) perdavimas tretiesiems
asmenims pagal nuomą arba panaudą, jeigu apie
tai nebuvo pažymėta prašyme draudimo sutarčiai
sudaryti;
d) komercinės veiklos vykdymas pastate / patalpoje, jeigu tai
nebuvo pažymėta prašyme draudimo sutarčiai sudaryti;
e) tokie statybos, remonto, rekonstrukcijos ir pan. darbai,
kuriuos reikia suderinti su statybos inspekcija arba kurių
metu vykdomi karštieji darbai (virinimas, pjovimas
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autogenu, smalavimas naudojant atvirą liepsną, metalo
pjovimas ir kiti darbai, kurių metu temperatūra pakyla
virš 100° C);
f) draudžiamo objekto turto saugos (pvz., judesio davikliai) ir
/ arba priešgaisrinės saugos (pvz., dūmų davikliai) būklės
pablogėjimas – jei neveikia, netaikomos ar nenaudojamos
turto arba priešgaisrinės saugos priemonės, kurios
buvo nurodytos draudikui kaip įrengtos, veikiančios
ir naudojamos pateikiant informaciją prieš sudarant
draudimo sutartį.
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 arba pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
Jeigu draudėjas nepraneša draudikui apie draudimo rizikos
padidėjimą, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį, kaip
tai numatyta šių taisyklių bendrosios dalies 90 punkte. Tačiau
draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu
išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.

Saugos reikalavimai
81. Draudėjas ar su juo susiję asmenys su apdraustu turtu privalo
elgtis taip kaip nesant draudimo apsaugos elgtųsi kiekvienas
protingas ir sąmoningas turto savininkas.
82. Remonto darbai, galintys sukelti gaisrą:
a) Remonto darbus kurie gali sukelti gaisrą ar darbus
naudojant atvirą ugnį gali atlikti tik tie asmenys, kurie
turi atitinkamą kvalifikaciją tokius darbus atlikti.
b) Vykdant darbus, kurie gali sukelti gaisrą ir dirbant su
įrankiais, kurie darbo metu sukelia kibirkštį, turi būti
išvengta kibirkščių kritimo ant degių ir lengvai užsidegančių
medžiagų (pvz., medžio pjuvenos, užuolaidos, tepaluoti
skudurai ir pan.). Darbo vietoje turi būti pirminės gaisro
gesinimo priemonės (pvz., gesintuvas ir pan.).
c) Darbo vietoje esant darbams, kurie gali sukelti gaisrą,
ar darbams naudojant atvirą ugnį, kurioje yra lengvai
užsidegančių medžiagų, jos turi būti uždengtos
nedegiu audeklu.
83. Gaisrą sukeliančio šaltinio palikimas be priežiūros.
Draudžiama palikti degantį židinį, degančias žvakes ar kitus gaisrą
sukeliančius šaltinius be priežiūros.
84. Vamzdynų užšalimo išvengimas.
Siekiant išvengti vandentiekio ir šildymo sistemos užšalimo
nešildomuose pastatuose ar patalpose šildymo sezono metu arba
kai oro temperatūra nukrenta žemiau 0 ºC, iš vandentiekio ir šildy
mo sistemos būtina išleisti vandenį.
85. Langų ir kitų angų uždarymas.
Langai, lauko durys, stoglangiai ir kitos pastato / patalpos angos
prieš išeinant iš pastato / patalpos privalo būti uždarytos taip, kad
nebūtų galima neteisėtai patekti į pastatą / patalpą.
86. Mokėjimo kortelės.
Privalu saugoti banko, kuriam priklauso mokėjimo kortelė, suteiktas
tapatybės patvirtinimo priemones; nerašyti asmens tapatybės
nustatymo ar kitų banko suteiktų kodų ir slaptažodžių ant mokėjimo
kortelės ar ant kartu su ja laikomų daiktų.

Draudiko pareigos ir teisės draudimo sutarties galiojimo
metu ir atsitikus draudžiamajam įvykiui
87. Draudikas įsipareigoja:
87.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui (draudikui pripažinus
įvykį draudžiamuoju), išmokėti draudimo išmoką šiose
taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
87.2. Gavus pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas atvykti apžiūrėti įvykio vietą arba raštu pateikti
instrukcijas draudėjui dėl tolimesnių veiksmų tiriant įvykį.

87.3. Draudėjo pageidavimu išmokėti taisyklėse nustatyta
tvarka avanso draudimo išmoką.
87.4. Jeigu yra apdrausta draudėjo civilinė atsakomybė,
tai Draudikas dalyvauja teismo, arbitražinio teismo,
tarpininkavimo ir taikinimo procese kaip trečiasis asmuo
ir stengiasi, esant pagrindui, kad reikalavimas dėl nuostolių
atlyginimo nebūtų patenkintas ar būtų patenkintas iš dalies.
87.5. Pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba perskaičiuoti
draudimo įmoką, jeigu draudimo sutarties galiojimo
metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos
aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti
draudimo rizika ir dėl draudimo rizikos sumažėjimo
draudėjas reikalauja pakeisti draudimo sutarties sąlygas
arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu draudikas tokiu
atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų
arba sumažinti draudimo įmokos, draudėjas turi teisę
kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar
pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
88. Draudiko teisės:
88.1. Patikrinti draudėjo įsipareigojimų pagal draudimo sutar
tį vykdymą.
88.2. Reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
padidinti draudimo įmoką šiais atvejais:
a) jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma,
kad draudėjas dėl neatsargumo nepateikė bendrosios
dalies 55 punkte nustatytos informacijos. Tokiais atve
jais draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo
šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui pakeisti
draudimo sutartį. Jeigu draudėjas atsisako tai padaryti
ir / arba per vieną mėnesį neatsako į pateiktą pasiūlymą,
draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį;
b) jeigu yra gautas pranešimas apie draudimo rizikos
padidėjimą. 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.
88.3. įgyvendinant savo teises, remtis tuo, kad draudėjas
neįvykdė pareigos tinkamai pranešti naudos gavėjui ir
/ arba su draudėju susijusiems asmenims apie sudarytą
draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas.

Draudimo sutarties nutraukimas, pasibaigimas,
pripažinimas negaliojančia
89. Draudimo sutartis pasibaigia:
89.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
89.2. išnykus apdraustam objektui;
89.3. draudikui sumokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas
draudimo sumas, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta
kitaip;
89.4. jeigu draudimo sutarties šalys susitaria ją nutraukti
arba draudimo sutartis nutraukiama įstatymų arba šių
taisyklių nustatyta tvarka;
89.5. jeigu yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai;
89.6. pasikeitus apdrausto turto savininkui.
90. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį draudėjui pažei
dus esmines draudimo sutarties sąlygas arba iš esmės pasikeitus
aplinkybėms. Esminiai draudimo sutarties pažeidimai ar iš esmės
pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutraukta draudimo
sutartis, yra:
90.1. draudimo įmokos arba jos dalies nesumokėjimas
laiku. Tokiu atveju draudimo sutartis nutraukiama
arba nutrūksta bendrosios dalies 63 ir 64 punktuose
nustatyta tvarka;
90.2. nuslėpė bendrosios dalies 55 punkte nurodytą informaciją;
90.3. nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo,

nustatytų draudimo sutartyje, nevykdymas;
90.4. draudiko rastų trūkumų nepašalinimas laiku, kaip
nustatyta bendrosios dalies 70 punkte;
90.5. nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą, kaip
nustatyta bendrosios dalies 69 punkte.
Draudimo sutartis nutraukiama draudikui išsiuntus apie tai
pranešimą draudėjui ir naudos gavėjui (jei toks nurodytas
draudimo sutartyje). Draudimo sutartis nutraukiama po
30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo datos.
Jeigu draudimo sutartis nutraukiama dėl draudimo
sutarties pažeidimų, numatytų bendrosios dalies
90.1 – 90.5 punktuose, sumokėta draudimo įmoka už
likusį sutarties galiojimo laikotarpį draudėjui negrąžinama.
91. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį vienašališkai, išskyrus
tuos atvejus, kai draudimo sutartis yra sudaryta trečiojo asmens (naudos
gavėjo) naudai. Tokiu atveju draudikui turi būti pateiktas naudos gavėjo
raštiškas sutikimas dėl draudimo sutarties nutraukimo.
Jeigu draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, draudėjui
grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidas (iki 30 proc. grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne
mažiau kaip 50 Lt) bei pagal sutartį išmokėtų draudimo išmokų sumas.
92. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad
draudėjas suteikė draudikui akivaizdžiai melagingą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti svarbios įtakos draudžiamojo įvykio
atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, jeigu
tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui, tai draudikas
turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia,
išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki
draudžiamojo įvykio arba neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.

Nuostolio nustatymo tvarka
93. Pastatai / patalpos / daiktai (toliau – turtas) – laikomi sugadintais,
jei juos įmanoma ir ekonomiškai tikslinga suremontuoti. Turtas
laikomas sunaikintu, jeigu jo remontas negalimas dėl techninių
priežasčių arba ekonominiu požiūriu nėra tikslingas. Turto remontuoti
ekonomiškai netikslinga, jei būtinosios remonto išlaidos yra lygios
arba viršija sugadinto turto naują atkuriamąją vertę. Turtas laikomas
prarastu, jei po draudžiamojo įvykio nėra išlikę turto liekanų.
94. Remonto išlaidomis nelaikomos išlaidos, kurios būtų patirtos,
jei nebūtų draudžiamojo įvykio, t. y. išlaidos už turto priežiūrą,
einamuosius, eilinius remontus ir pan.
95. Jeigu draudėjas nepranešė policijai apie draudžiamojo įvykio
metu dingusius daiktus, jų kaina neįtraukiama į nuostolio sumą.
96. Į nuostolio sumą neįtraukiamos išlaidos turto patobulinimams,
pagerinimams, jeigu tokie daromi lyginant su turto būkle prieš draudžiamąjį įvykį, defektų, buvusių iki draudžiamojo įvykio, taisymams.
97. Į nuostolio sumą neįtraukiamos vandentiekio ir / arba šildymo
sistemos vamzdžių remonto, keitimo išlaidos, jeigu nuostoliai atsirado
dėl vandentiekio ir / arba šildymo sistemos įtrūkusių / kiaurų vamzdžių.
98. Draudikas neatsako už nežymius spalvos, atspalvio ar kokybės
neatitikimus tarp suremontuotos ir likusios pastato / patalpos /
daikto dalies.
99. Nuostoliu laikoma:
99.1. kai turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir dėl
draudžiamojo įvykio sugadintas – turto remonto kaina,
bet ne daugiau turto naujos atkuriamosios vertės
nuostolio skaičiavimo dieną;
99.2. kai turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir
dėl draudžiamojo įvykio sunaikintas ar prarastas –
analogiško turto įsigijimo, pagaminimo, pastatymo toje
vietovėje kaina, įtraukiant projektavimo, montavimo,
statymo išlaidas nuostolio skaičiavimo dieną;
99.3. kai pastatai / patalpos apdrausti likutine verte ir dėl
draudžiamojo įvykio sugadinti, nuostoliu laikoma turto
remonto kaina, tačiau išmoka yra mažinama pritaikant
nusidėvėjimą nustatyta bendroje dalyje, lentelėje Nr. 1.
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Nusidėvėjimas netaikomas toms pastato / patalpos
dalims, kurios buvo rekonstruotos / suremontuotos (pvz.,
pakeista pastato stogo danga, pakeisti langai ir pan.),
nuostolio skaičiavimo dieną, neseniau kaip prieš 15 metų;
99.4. kai pastatai / patalpos apdrausti likutine verte ir dėl
draudžiamojo įvykio sunaikinti ar prarasti, – turto
likutinė vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį, bet neviršijant
pastato / patalpos draudimo sumos;
99.5. toks namų turtas, kuris netinkamas naudoti draudėjo
namų ūkyje pagal paskirtį, yra draudžiamas likutine verte;
99.6. kai namų turtas apdraustas likutine verte ir dėl
draudžiamojo įvykio sugadintas nuostoliu, laikoma
turto remonto kaina. Nustatyta nuostolio suma yra
mažinama nusidėvėjimo procentu, pateiktu bendroje
dalyje, lentelėje Nr. 3;
99.7. kai namų turtas apdraustas likutine verte ir dėl
draudžiamojo įvykio sunaikintas ar prarastas, nuostoliu
laikoma turto likutinė vertė prieš pat draudžiamąjį
įvykį, bet neviršijant kito / analogiško turto įsigijimo
kainos nuostolio skaičiavimo dieną;
99.8. kai sunaikinami ar prarandami grynieji pinigai – sunaikintų,
prarastų pinigų suma pagal oficialų Lietuvos banko
nustatytą kursą draudimo išmokos mokėjimo dieną;
99.9. jei apdrausti dokumentai, kuriuos galima atnaujinti
remiantis nepriklausomų registrų ar kitų oficialių šaltinių
duomenimis, įskaitant kreditines korteles, nuostoliu
laikomi šių dokumentų ar kortelių atnaujinimo sąnaudos.
100. Jei turtas sunaikintas, nuostolis sumažinamas atėmus po
draudžiamojo įvykio išlikusią turto vertę (liekanų vertę). Liekanų
vertė nustatoma draudėjo ir draudiko susitarimu arba pagal
ekspertų išvadas.
101. Į nuostolio sumą įtraukiamos visos protingos ir ekonomiškai
pagrįstos išlaidos, padarytos siekiant užkirsti kelią nuostoliams ir
/ arba juos sumažinti, turtui saugoti bei kitos išlaidos, reikalingos
draudžiamojo įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti, visos
išlaidos, patirtos vykdant draudiko nurodymus.

Ekspertų dalyvavimas
102. Kiekviena draudimo sutarties šalis gali samdyti ekspertus ir
remtis jų išvadomis, kad nustatytų įvykio priežastis ir nuostolio dydį.
103. Jeigu draudimo sutarties šalys nesusitaria kitaip, ekspertais
negali būti skiriami asmenys, kurie yra draudiko konkurentai, turi su
jais verslo ryšių, dirba pas konkurentus arba verslo partnerius ir pan.

Draudimo išmokos mokėjimas
104. Draudimo išmoka yra nuostolio, apskaičiuoto šiose taisyklėse
ar draudimo liudijime nurodyta tvarka, suma, atsižvelgiant į bet kokį
dvigubą draudimą, draudimą didesnėmis sumomis ir / arba nevisišką
draudimą bei kitus draudimo išmokos mažinimo pagrindus, nustatytus
šiose taisyklėse ir / arba draudimo liudijime, bei atėmus išskaitą.
105. Draudimo išmoka turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
tos dienos, kai draudikas gauna visą informaciją, reikšmingą nustatant
draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei nuostolio dydį.
Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:
105.1. kol draudėjas (naudos gavėjas) pagrįs nuostolio dydį;
105.2. kol draudėjas (naudos gavėjas) pateiks draudžiamąjį įvykį
pagrindžiančius dokumentus, nurodytus bendrosios
dalies 78 punkte;
105.3. jei draudėjui dėl draudžiamojo įvykio keliama baudžiamoji byla ar pradėtas teismo procesas – iki proceso
pabaigos, jeigu sprendimas procese turi reikšmę
nustatant, ar įvykis yra draudžiamasis, ir / arba
nustatant nuostolių dydį.
106. Draudimo išmoka mokama ją pervedant į draudėjo arba
jo nurodyto asmens sąskaitą banke. Jeigu draudimo sutartyje
nustatytas naudos gavėjas, draudimo išmoka mokama naudos
gavėjui arba jo nurodytam asmeniui.
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Draudiko arba draudėjo sprendimu ir suderinus su naudos gavėju
(jei toks nurodytas draudimo sutartyje), draudimo išmoka gali būti
mokama tiesiogiai sumokant statybos, remonto ir / arba kitoms
įmonėms bei organizacijoms už sunaikinto, sugadinto ar prarasto
turto atstatymą, remontą, turto gelbėjimą, nuostolių mažinimą,
įvykio tyrimą ir pan.
107. Jeigu įvykis yra draudžiamasis, o draudimo sutarties šalys
nesutaria dėl išmokos dydžio, draudėjo (jei yra naudos gavėjas –
naudos gavėjo) pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą,
lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio
nustatymas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesius.
108. Išmokėtos draudimo išmokos ribose draudikui pereina
reikalavimų teisė atsakingam už padarytą žalą asmeniui. Šis
punktas netaikomas civilinės atsakomybės draudimui.
109. Jeigu draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo
teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba jeigu šios
teisės nebegalima įgyvendinti dėl draudėjo (naudos gavėjo) kaltės,
draudikas atleidžiamas nuo pareigos sumokėti visą ar atitinkamą
dalį draudimo išmokos.
110. Jeigu nuostolis ar dalis jo atlyginta asmens, atsakingo už žalos
padarymą, tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus sumą, kurią
draudėjas (naudos gavėjas) gavo iš padarytos žalos kaltininko.
111. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos gali būti išskaičiuojamos
likusios sumokėti įmokos už einamus draudimo metus, jeigu draudimo
sutartyje nenustatyta kitaip.
112. Jeigu draudėjas atgavo turtą po to, kai už jį jau buvo išmokėta
draudimo išmoka, tai jis privalo apie tai informuoti draudiką per 15
kalendorinių dienų ir:
112.1. per 15 kalendorinių dienų nuo turto atgavimo dienos
grąžinti draudimo išmoką draudikui. Jeigu atgautas turtas
yra sugadintas, tai draudikas privalo atlyginti remonto
išlaidas pagal draudimo sutarties sąlygas;
arba
112.2. draudimo išmoka negrąžinama, o draudikui pareikalavus,
draudėjas privalo perduoti atgautą turtą draudikui.
113. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma draudimo sutarties
galiojimo metu lieka nepakitusi, jeigu draudėjas atstato (naujai
įsigyja) arba suremontuoja draudžiamojo įvykio metu sunaikintą,
sugadintą ar prarastą turtą.

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas
114. Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
114.1. įvykis nedraudžiamas;
114.2. draudėjas bando suklaidinti draudiką klastodamas faktus,
kurie turi įtakos draudžiamojo įvykio priežastims ir / arba
draudimo išmokos dydžiui nustatyti.
115. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti:
115.1. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo ar su drau
dėju susijusių asmenų saugos reikalavimų (apie saugos
reikalavimus skaitykite bendrosios dalies 81 – 86 punktus)
nesilaikymo.
115.2. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, su
draudėju susijusio asmens ar naudos gavėjo tyčios ar
didelio neatsargumo. Dideliu neatsargumu laikomas
asmens elgesys, pasireiškiantis veiksmais, kurių asmuo,
laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo
reikalavimų, nebūtų padaręs (pvz., asmens girtumas,
apsvaigimas nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių
medžiagų, neturėjimas teisės dirbti su atitinkamais
įrenginiais ar mechanizmais, neturėjimas teisės vykdyti
atitinkamų statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų,
taip pat kitos aplinkybės, patvirtinančios asmens didelį
neatsargumą).
115.3. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad
draudėjas dėl neatsargumo nepateikė bendrosios dalies 55
punkte nustatytos informacijos. Įvykus draudžiamajam
įvykiui, draudikas privalo išmokėti draudimo išmokos,

kuri būtų išmokama draudėjui įvykdžius bendrosios
dalies 55 punkte nustatytą pareigą, dalį, proporcingą
sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų
nustatyta draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs bendrosios
dalies 55 punkte nustatytą pareigą, santykiui.
115.4. Jeigu draudėjas (naudos gavėjas) laiku nepranešė draudikui
apie draudžiamąjį įvykį ir dėl to draudikas nebegali
nustatyti nuostolio dydžio, įvykio priežasties arba
įgyvendinti reikalavimo teisės į už įvykį atsakingą asmenį.
115.5. Jeigu draudėjas apie gaisrą nedelsiant nepranešė valstybinei
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, apie vagystę – policijai,
apie sprogimą, avariją – atitinkamai tarnybai, taip pat, kai
nurodytos tarnybos nepatvirtina įvykio.
115.6. Jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą
ir nuostolio ar jo padidėjimo priežastis yra draudikui
nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką.
115.7. Jeigu draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo
teisės arba jos įgyvendinti negalima dėl draudėjo (naudos
gavėjo) kaltės. Tokiais atvejais draudikas visiškai ar iš dalies
atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo ir turi teisę
reikalauti grąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką;
115.8. Jeigu nuostolis atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai
nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiam
nuostoliui sumažinti ar išvengti, kaip nustatyta bendrosios
dalies 72.1 punkte, tai draudimo išmoka mažinama
dalimi, kuria nuostolis padidėjo dėl to, kad draudėjas
sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių
šiam nuostoliui sumažinti arba jo išvengti.
115.9. Jeigu draudėjas nevykdo pareigų, nustatytų bendrosios
dalies 78 punkte.
115.10. Kitais draudimo liudijime ir / arba įstatymuose nustatytais atvejais.

Bendri nedraudžiamieji įvykiai
116. Žemiau išvardinti nedraudžiamieji įvykiai taikomi visoms
draudimo apsaugos sąlygoms:
116.1. karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos,
masinių riaušių, streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus
spinduliavimo arba kitokio branduolinės energijos poveikio.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba
grasinimai atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais,
religiniais, ideologiniais ar panašiais tikslais, dėl kurių
padaroma ar gali būti padaryta žala;
116.2. sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu
veikiančiam asmeniui naudojant sprogstamąjį įtaisą
veikloje (vykdant kasybos, statybos, remonto, griovimo,
montavimo ir pan. darbus);
116.3. neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, ko
rozijos, rūdijimo, puvimo, natūralaus nusidėvėjimo,
grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, struktūros,
spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka
nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą arba
prarastą tiesiogiai dėl šių procesų;
116.4. šlaito erozijos – gruntinio vandens, šlaito paviršiumi
tekančio ar stovinčio vandens ardomojo darbo, sukeliančio
pastatų deformacijas;
116.5. nuostolių dėl ištaškyto ar plovimo tikslams naudojamo
vandens;
116.6. vandens (sniego, purvo ir pan.) patekimo į pastatų ar
patalpų vidų per angas ar nesandarumus, kurių neturėtų
būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar patalpos
elementuose, tokius kaip kiauras stogas, nehermetiškos
išorinės sienos, atidaryti langai ar durys ir kt., įskaitant
ir esamas angas arba nesandarumus nebaigtame statyti
objekte, ar atsiradusius dėl atliekamų statybos darbų,
išskyrus atvejus, kai angos atitvarinėse konstrukcijose ar
nesandarumai atsiranda dėl draudžiamojo įvykio (pvz.,

dėl audros, krušos, sprogimo ir pan.);
116.7. pastato / patalpos konstrukcijų defektų (pvz., (su)irimas,
kritimas) atsiradusių dėl:
a) blogo, netinkamo projekto, statybos, montavimo,
grunto tyrimo, dėl žinomai brokuotų, netinkamų
dalių, medžiagų, įrangos naudojimo;
b) už apdrausto pastato / patalpos ribų vykdomų
statybos darbų poveikis, įskaitant apdailos, remonto,
rekonstrukcijos darbus.
116.8. brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrangos naudojimo,
jeigu draudėjas apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo
žinoti;
116.9. kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose
priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais,
plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas,
sugadinimas arba praradimas dėl lietaus, sniego,
kitokių kritulių ar audros, išskyrus atvejus, kai šis turtas
yra pritaikytas naudoti ar laikyti lauke, stoginėse,
atviruose priestatuose, statiniuose, dengtuose tik
audiniais, plastikine plėvele ar pan. medžiaga;
116.10. lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens nešamų daiktų įsiveržimo pro nesandariai arba nevisiškai
uždarytus langus, lauko duris ar kitas angas, išskyrus
atvejus, kai šios angos atsirado dėl draudžiamojo įvykio;
116.11. grunto nusėdimo, pamatų poslinkio arba pastatų
konstrukcijų skilimo, išskyrus atvejus, kai tai atsitinka
dėl draudžiamojo įvykio;
116.12. požeminių vandenų lygio pasikeitimo;
116.13. augalų, žiurkių, vabzdžių arba kitokių parazitų bei
gyvūnų tiesioginio poveikio;
116.14. jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip, daiktų
vagystė iš neužrakintų patalpų, pastatų ar daiktų – paliktų
be draudėjo ar su draudėju susijusiųjų asmenų priežiūros
privačioje valdoje ir / arba viešoje vietoje.
116.15. įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją
arba įstatymuose nustatyta tvarka atsako gamintojas,
pardavėjas, tiekėjas, rangovas, montuotojas, garantinį
ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė arba
organizacija. Jeigu draudėjas apdraustą turtą ar jo dalį
pagamino pats, tai šis turtas prilyginamas šiame punkte
išvardintiems asmenims;
116.16. programų, duomenų bazių, esančių kompiuteriuose
arba kitokiuose įrenginiuose, sunaikinimo, sugadinimo
ar praradimo.

Sąlygos ilgesnėms nei vienerių metų draudimo sutartims
117. Jeigu draudimo sutartyje nustatytas ilgesnis nei vienerių metų
draudimo laikotarpis, tai kiekvienų einamųjų draudimo metų pabaigoje:
a) kitiems draudimo metams gali būti nustatoma kita
draudimo suma, draudimo įmoka, franšizė (pvz., siekiant
išvengti nevisiško draudimo, infliacijos, dėl įstatymų
pasikeitimų, perdraudimo sąlygų pasikeitimo, nuostolių
istorijos ir pan.);
b) jei per draudimo metus keitėsi draudimo taisyklės,
kuriomis remiantis yra apdrausta, šie pakeitimai
įsigalioja tik nuo kitų draudimo metų pradžios. Prieš tai
draudikas privalo supažindinti draudėją ir naudos gavėją
su taisyklių pasikeitimais.
118. Draudikas privalo pranešti draudėjui (o jei yra naudos gavėjas –
ir naudos gavėjui) apie bet kokius draudimo sąlygų pasikeitimus raštu
ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki einamųjų draudimo metų pabaigos.
119. Nesant pranešimų apie draudimo sąlygų pasikeitimus, draudimo
sutartis kitais draudimo metais galioja tomis pačiomis sąlygomis kaip
ir praėjusiais, ir draudimo įmoka turi būti mokama tokia pati ir tais
pačiais terminais, kaip ir draudimo metais prieš tai.
120. Jeigu draudėjas arba naudos gavėjas nesutinka su draudimo
sutarties sąlygų pakeitimais, apie tai draudėjui ar naudos gavėjui raštu
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pranešus draudikui iki einamųjų draudimo metų pabaigos, draudimo
sutartis nutrūksta nuo einamųjų draudimo metų pabaigos ir draudėjui
grąžinama visa sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį. Kitaip draudimo sutartis gali būti nutraukiama,
kaip nustatyta bendrosios dalies 90 ir 91 punktuose.
121. Draudėjui ar naudos gavėjui iki einamųjų draudimo metų
pabaigos raštu nepranešus apie nesutikimą su draudimo sutarties
sąlygų pakeitimais, draudimo sutarties sąlygų pasikeitimai įsigalioja
nuo kitų draudimo metų pradžios.

Netesybos už draudimo sutarties sąlygų pažeidimus
122. Už pavėluotą piniginių prievolių įvykdymą draudimo sutarties
šalys turi teisę reikalauti viena iš kitos Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytų delspinigių.

perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba
kitiems draudikams, draudimo sutartis nutraukiama taip pat,
kaip ir draudėjui nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą (kaip
nustatyta bendrosios dalies 91 punkte).
130. Tarp draudėjo ir draudiko kilę ginčai sprendžiami Vilniuje,
Vilniaus miesto apylinkės (apygardos) teisme, Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
131. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę
kreiptis į Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisiją dėl
tarp Draudėjo ir Draudiko kilusių ginčų.
132. Jeigu šiose taisyklėse kas nors nenumatyta, draudimo sutarties
šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
133. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos draudimo sutartį, gali
papildyti šias taisykles arba susitarti dėl kitų, nei šiose taisyklėse
nurodytų, sąlygų taikymo.

Pranešimai
123. Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda
viena kitai, turi būti raštiškas:
123.1. įteikiant draudėjui, draudikui arba jo įgaliotam asmeniui
ar teisėtam atstovui;
123.2. siunčiant laišku draudėjo, draudiko adresu, nurodytu
prašyme, draudimo sutartyje, šalių pranešime apie
buveinės / gyvenamosios vietos adreso pakeitimą;
123.3. išsiunčiant faksu, nurodytu draudimo sutartyje, šalių
pranešime apie fakso numerio pakeitimą;
123.4. išsiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu draudimo su
tart yje, šalių pranešime apie elektroninio pašto adreso
pakeitimą.
124. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas
pranešimą gavo.
125. Jeigu draudėjas ir draudikas pranešimus siunčia paštu, pranešimo
gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto
įstaigos, turinčios tam teisę. Tais atvejais, kai nėra įrodymų apie
dokumento gavimą paštu, terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą
(pridėjus tam pranešimui gauti reikalingą normalų laiką), patvirtintą
oficialiu pašto spaudu.

Pareiga saugoti informaciją
126. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jam
vykdant draudimo veiklą, apie draudėją, su draudėju susijusius
asmenis ar naudos gavėją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
127. Informacija apie draudėją, su draudėju susijusį asmenį arba
naudos gavėją, kurią draudikas gavo vykdydamas draudimo veiklą,
gali būti atskleista:
127.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų
nustatytais atvejais;
127.2. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės įmonėms;
127.3. draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams;
127.4. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam draudėjo ir draudiko
ginčą, draudėjo įgaliotajam atstovui ar tarpininkui;
127.5. naudos gavėjui;
127.6. esant draudėjo sutikimui arba jo prašymui;
127.7. su draudėju susijusiems asmenims.

Baigiamosios nuostatos
128. Jeigu draudimo sutartyje draudimo sumos, franšizės (išskaitos),
įmokos ar kitos sumos, nurodytos kita valiuta nei litai, atitinkami
mokėjimai pagal draudimo sutartį daromi litais pagal mokėjimo
dieną galiojantį oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir atitinkamos
valiutos kursą.
129. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį kitam arba kitiems draudikams, gavęs atitinkamos
valstybės institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, leidimą. Apie
ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas privalo informuoti
draudėją prieš du mėnesius, jeigu draudimo sutartyje nenustatytas
ilgesnis laikotarpis. Draudėjui nesutinkant su draudiko ketinimu
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Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201
IF SUPER NAMAI
201.1. Nuo ko draudžiama (draudžiamasis įvykis)
1. Draudžiamasis įvykis yra apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas arba praradimas dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai
įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus atsitikimus,
nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 201.2 skyriuje.
2. Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant apdailos,
remonto, rekonstrukcijos darbus, draudžiamoji apsauga galioja tik
ugnies ir gamtinių jėgų rizikai. Statybos darbų atlikimo metu Draudikas
taip pat neapmoka tų nuostolių, kuriuos padaro gamtinės jėgos pro
minėtų darbų metu atsiradusias angas objekto išorinėse atitvarinėse
konstrukcijose. Jeigu įvykio metu statybos darbai buvo faktiškai
pabaigti, šis draudimo apsaugos apribojimas negalioja.
Ugnis:
a) gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje
arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime, taip pat, kai
gaisro priežastis yra trumpas elektros sujungimas;
b) dūmai ar suodžiai, staiga ir netikėtai išsiveržę iš gaisro
vietos arba šildymo įrenginio;
c) žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į
apdraustą daiktą. Taip pat atlyginami ir nuostoliai, kurie
atsirado ant apdrausto turto užvirtus žaibo trenksmo
paveiktiems medžiams arba kitiems daiktams.
d) sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas staiga
vykstantis jėgos pasireiškimas;
e) skraidančių aparatų, jų dalių, krovinių iš jų užkritimas
Gamtinės jėgos:
f) audra – stiprus vėjas, kai vėjo greitis yra 18 m/sek. ir didesnis.
Taip pat atlyginami tiesioginiai nuostoliai, kurie atsirado
audrai ant apdrausto turto nešant ar verčiant medžius bei
kitokius daiktus;
g) nenumatytas potvynis – vandens kilimas upėse, ežeruose
arba kanaluose; numatomas potvynis – toks potvynis,
kuris pagal statistinius duomenis draudimo vietoje būna
dažniau kaip 1 kartą per 7 metus;
h) liūtis – trumpalaikis labai smarkus lietus, kai per 6 val.
ir trumpesnį laiką iškrinta 14 mm ir daugiau kritulių;
i) kruša – ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrinta šiltuoju
metų laiku;
j) sniego slėgis – vietovei nebūdingas smarkus snygis, kai
per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 20 mm ar daugiau
kritulių (sniego dangos storis padidėja 20 cm ir daugiau), ir
sniegas savo svoriu sugadina pastato konstrukcijas;
k) grunto slūgis – vietovės taško absoliučios altitudės
sumažėjimas dėl karstinių reiškinių.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti audros, liūties, krušos, sniego
slėgio kiekinių parametrų, tai daroma išvada, kad atitinkamo įvykio
kiekiniai parametrai atitinka gamtinių jėgų apibrėžime nustatytus

parametrus, jeigu atitinkami įvykiai draudimo vietos zonoje padarė
panašių nuostolių geros būklės pastatams ar kitam tokio pat atsparumo
turtui, arba sugadino apdraustą pastatą / patalpą ar pastatą / patalpą,
kurioje buvo apdraustas turtas, kurį sugadinti galėjo tik šis įvykis.
3. Šios draudimo apsaugos 201.1 2 punkte nustatytas draudimo
apsaugos apribojimas nepanaikina draudėjo pareigos pranešti draudikui
apie rizikos padidėjimą dėl statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų,
kaip tai numatyta taisyklių bendrosios dalies 69 ir 80 punktuose.

201.2. Nuo ko nedraudžiama (nedraudžiamieji įvykiai)
4. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi apdrausto turto sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas dėl:
4.1. žemės drebėjimo žalos padarymo vietovėje, jeigu žemės
drebėjimo galingumas pagal Richterio skalę (magnitudė)
yra 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.
4.2. grobimo, išskyrus vagystę įsibraunant, plėšimą ir vandalizmą;
vagystė įsibraunant – kai vagis, naudodamas padirbtus
raktus, kitus įrankius ar kitaip įsibrauna į užrakintą
pastatą ar patalpą ir pagrobia, sunaikina ar sugadina
apdrausto pastato ar patalpos elementus (įrenginius)
arba / ir apdraustą namų turtą;
plėšimas – kai draudėjo ar vieno iš jo atstovų atžvilgiu
panaudojama prievarta arba grasinama panaudoti
prievartą ir atimamas turtas;
vandalizmas – kai apdraustas turtas tyčia sugadinamas arba
sunaikinamas trečiųjų asmenų (asmenų, padariusių žalą);
grobimas – bet koks neteisėtas, neatlygintinas svetimo
turto (draudimo objekto) paėmimas iš teisėto valdytojo
su tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip savu. Grobimu
nelaikoma dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio,
vaikiškos transporto priemonės, prirakintos prie
stacionarių objektų (pvz., prie automobilio, laiptų turėklų,
tvoros ir pan.), vagystė.
4.3. pametimo, dingimo, trūkumų;
4.4. sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžta bendroje dalyje 10 punkte;
4.5. turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų
poveikio turtui:
a) pagamintam seniau kaip prieš 7 metus;
b) kuris turi galiojančią gamintojo garantiją;
c) gedimai, atsiradę dėl užšalimo ar naudojant įrangą
tam nepritaikytoje aplinkoje / netinkamomis sąlygomis.
4.6. turto projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo;
4.7. dujų, skysčių, šilumos, kitų turto eksploatavimui reikalingų
elementų tiekimo nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo,
išskyrus atvejus, kai tai atsitinka dėl draudžiamojo įvykio;
4.8. apdrausto turto, palikto be draudėjo ar su draudėju
susijusiųjų asmenų priežiūros, neužrakintoje / be stogo
transporto priemonėje ir / arba su neįjungta apsaugos
signalizacija;
4.9. turto estetinio vaizdo sugadinimas, pvz., įlenkimas,
įbrėžimas, ištepimas ir pan.;
4.10. nuo stiklo dūžio nedraudžiamas šis turtas: indai, šviestuvai, rankiniai veidrodžiai, rankiniai laikrodžiai, žiūronai,
mikroskopai, fotoaparatai, filmavimo kameros, televizoriai,
kiti optiniai prietaisai. Taip pat nedraudžiami daiktai, kurie
iki draudimo sutarties įsigaliojimo buvo sudužę, įskilę,
sugadinti.
Stiklo dūžis – staigus ir netikėtas pastato / patalpos stiklinių
konstrukcijų ir jų tvirtinimo elementų, įskaitant santechninę
įrangą (pvz., praustuvas, unitazas), sunaikinimas, suga-

dinimas ar praradimas draudimo sutarties galiojimo
metu (taikoma, jei draustas pastatas / patalpa),
arba
baldų įstiklinimų, akvariumų stiklų, kitų stiklinių daiktų
ar stiklo keramikos staigus ir netikėtas sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas draudimo sutarties galiojimo
metu (taikoma, jei draustas namų turtas);
4.11. įtampos svyravimų, kai žala atsirado dėl:
a) neteisingo prietaisų jungimo ar sumontavimo, jeigu
draudėjas apie tai žinojo ar privalėjo žinoti;
b) elektros instaliacijos projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo;
c) mechaninių pažeidimų;
d) izoliacijos defektų, jeigu draudėjas apie tai žinojo ar
privalėjo žinoti.
Įtampos svyravimai – per aukšta, per žema įtampa ar
jos svyravimai, įžeminimo pažeidimas, nuo draudėjo
nepriklausantis elektros srovės dingimas, netiesioginė
žaibo iškrova.
4.12. nuostolių dėl potvynio, kuris draudimo vietoje buvo
numatomas;
Numatomas potvynis – toks potvynis, kuris pagal statistinius duomenis draudimo vietoje būna dažniau kaip
1 kartą per 7 metus;
4.13. nuostoliai dėl šalčio, kai oro temperatūra staiga nukrinta
iki – (minus) 24 °C.
4.14. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių nustatytų bendrojoje
dalyje 116 punkte.

201.3. Franšizės (išskaitos) taikymas
5. Jei draudžiamasis įvykis atsitiko dėl trečiųjų asmenų (asmenų,
padariusių žalą) kaltės, yra nustatyti kaltininkai ir jų kaltė įrodyta,
draudikas moka draudimo išmoką neatskaičiuodamas franšizės.
6. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu nukenčia keli draudimo
objektai (įskaitant ir civilinės atsakomybės draudimą), kuriems
draudimo liudijime yra nustatytos atskiros franšizės, tai mokėtina
draudimo išmoka mažinama tik vienos pačios didžiausios iš taikytinų
franšizių dydžiu.
7. Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant
apdailos, remonto, rekonstrukcijos darbus, yra taikoma draudimo
liudijime nurodyta franšizė, bet ne mažesnė nei 2 000 Lt.
8. Franšizės dydžiai nurodomi draudimo sutartyje.

201.4. Nuostolio nustatymas
9. Kaip nustatyta bendrojoje dalyje „Nuostolio nustatymo tvarka“
ir šios draudimo sąlygos punktuose 10–14.
10. Jeigu apdraustas pastatas / patalpa yra remontuojama / atstatoma,
tai į nuostolio sumą taip pat yra įtraukiamas liekanų pašalinimas.
Liekanų pašalinimas – papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios
su draudžiamojo įvykio padarinių likvidavimu (išlikusių pastato
dalių nuvalymas arba nugriovimas, šiukšlių išvežimas, teritorijos
sutvarkymas, vandens išsiurbimas, drėgmės ar kvapo panaikinimas,
išlaidos specialiems rūbams ar inventoriui, skirtos likviduoti nuostolius).
11. Jeigu apdraustas pastatas / patalpa, tai į nuostolio sumą
įtraukiamos vandentiekio ir / arba šildymo sistemos vamzdžių
remonto, keitimo išlaidos, jeigu nuostoliai atsirado dėl vandentiekio
ir / arba šildymo sistemos įtrūkusių / kiaurų vamzdžių (bendrosios
dalies punktas 97 netaikomas).
12. Jeigu apdraustas pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio
yra avarinės būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a), į nuostolio
sumą įskaičiuojamos protingos draudėjo ir jo šeimos gyvenamosios
vietos nuomos (įskaitant pusryčius, jeigu jie įskaičiuojami į
viešbučio kambario nuomos kainą) ir persikraustymo išlaidos, kol
pastatas / patalpa bus suremontuotas (-a), pastatytas (-a) iš naujo.
Šios išlaidos yra lygios draudėjo patirtoms išlaidoms, pagrįstoms
pirkimo dokumentais (viešbučio sąskaitomis, nuomos sutartimis
bei apmokėjimo dokumentais ir pan.).
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13. Jeigu apdraustas butas dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadintas,
sunaikintas ar prarastas ir dėl šio įvykio taip pat yra sugadintas,
sunaikintas ar prarastas daugiabučio namo savininkų bendrojo
naudojimo turtas (pvz., laiptinė, fasadas), į nuostolio sumą taip pat
yra įtraukiamos:
a) sugadinto, sunaikinto ar prarasto bendrojo naudojimo turto
remonto ar atstatymo išlaidos, tenkančios tik draudėjo daliai;
Pavyzdys: Apdraustas vienas butas. Bendrojo naudojimo
turtui nuostoliai 20 000 Lt. Daugiabutyje yra 20 butų.
Išlaidos tenkančios draudėjui 20 000/20=1 000 Lt.
b) Nuostoliai atlyginami tik pagal dokumentais (pvz., sąmatą)
pagrįstas išlaidas.
14. Jeigu namų turtas yra apdraustas pagal draudimo taisyklių
bendrosios dalies punkte 42.1 nustatytą tvarką (tarp draudėjo ir
draudiko sutarta draudimo suma), tai į nuostolio sumą taip pat
yra įskaičiuojama:
a) padaryti nuostoliai draudėjui patikėtam turtui, įskaitant ir turtą,
naudojamą profesinėje veikloje, esančiam draudimo liudijime
nurodytoje draudimo vietoje (toliau – patikėtas turtas);
b) padaryti nuostoliai svečių daiktams, esantiems draudimo
liudijime nurodytoje draudimo vietoje (toliau – svečių daiktai);
c) nuostoliai, kurie draudėjo patiriami visame pasaulyje
neteisėtai pasinaudojus prarasta / pavogta draudėjo vardu
išduota mokėjimo kortele per 48 valandas nuo kortelės
praradimo momento. Į nuostolio sumą taip pat įtraukiamas
ir naujos kortelės pagaminimo mokestis (toliau –
draudėjo mokėjimo kortelės praradimas / vagystė).
Kai nėra galimybės nustatyti draudėjo mokėjimo kortelės
praradimo / vagystės momento, tai nuostoliai, kurie
draudėjo patiriami neteisėtai pasinaudojus prarasta
draudėjo vardu išduota mokėjimo kortele skaičiuojami
nuo pirmos neteisėtai atliktos su draudėjo vardu išduota
mokėjimo kortele, operacijos;
d) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams,
išskyrus vertybes, sandėliuke / rūsyje, jeigu namų turtas
yra apdraustas bute ir draudėjas taip pat turi iki 4 kv. m.,
sandėliuką / rūsį, esantį tame pačiame pastate kaip ir butas
ar gretimame pastate (toliau – daiktų draudimas sandėliuke);
e) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, išskyrus
vertybes, buto garaže, jeigu namų turtas yra apdraustas
bute, o šio buto kadastrinių matavimų (inventorizacinėje)
byloje nurodyta, kad butas yra su garažu, garažas nėra
užregistruotos nekilnojamojo turto registre kaip atskiras
nekilnojamojo turto objektas ir yra tame pačiame pastate
kaip butas (toliau – daiktų draudimas garaže);
f) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, išskyrus
vertybes, pagalbinio ūkio pastate (-uose), jeigu namų turtas
yra apdraustas pastate, skirtame žmonėms gyventi (pvz.,
gyvenamasis namas, sodo namas), draudėjas tuo pačiu adresu
(gatvės pavadinimas, pastato numeris ir miestas sutampa) turi
pagalbinio ūkio pastatą (-ų), pavyzdžiui, ūkinį pastatą, garažą,
pirtį (toliau – daiktų draudimas pagalbinio ūkio pastatuose);
g) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, išskyrus
vertybes, aptverto sklypo teritorijoje, jeigu namų turtas yra
apdraustas pastate, skirtame žmonėms gyventi (pavyzdžiui,
gyvenamasis namas, sodo namas) ir šis pastatas yra nuolat
gyvenamas (toliau – daiktų draudimas aptverto sklypo
teritorijoje).

201.5. Draudimo išmokos mokėjimas
15. Yra taikomi šie draudimo išmokos apribojimai:
15.1. Išmoka už liekanų pašalinimą yra ne daugiau 10 proc.
pastato / patalpos draudimo sumos.
15.2. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
nedidelius pastatus (iki 4 kv. m.) ir / arba kiemo statinius yra
ne daugiau 10 proc. pagrindinio pastato draudimo sumos.
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15.3. Išmoka už gyvenamosios vietos nuomą, persikraustymą,
jeigu pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio yra avarinės
būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a), ne daugiau 10 proc.
pastato / patalpos draudimo sumos.
15.4. Išmoka už daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo
turtą yra ne daugiau 10 proc. patalpos draudimo sumos.
15.5. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
draudėjui priklausantį iki 4 kv. m., vieną sandėliuką / rūsį, esantį
tame pačiame pastate kaip ir apdraustas butas ar gretimame
pastate yra ne daugiau 10 proc. buto draudimo sumos.
15.6. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
draudėjui priklausantį garažą (kokiu atveju automatiškai yra
apdraustas garažas skaitykite bendrosios dalies 15.4 punkte)
yra ne daugiau 10 proc. buto draudimo sumos.
15.7. Išmoka namų turtui apribojama atsižvelgiant į šios draudimo apsaugos sąlygos „If super namai“ daiktų grupių
išmokų lentelę ir punktus 15.8–15.14.
15.8. Išmoka už draudėjui patikėtą turtą, įskaitant ir turtą,
naudojamą profesinėje veikloje, yra ne daugiau 10 proc.
namų turto draudimo sumos.
15.9. Išmoka už svečių daiktus yra ne daugiau 10 proc. namų
turto draudimo sumos.
15.10.Išmoka už draudėjo mokėjimo kortelės praradimą / vagystę
yra ne daugiau 3 500 Lt.
15.11. Išmoka už daiktų draudimą sandėliuke yra ne daugiau 5 proc.
namų turto draudimo sumos.
15.12. Išmoka už daiktų draudimą garaže yra ne daugiau 5 proc.
namų turto draudimo sumos.
15.13. Išmoka už daiktų draudimą pagalbinio ūkio pastatuose yra
ne daugiau 5 proc. namų turto draudimo sumos.
15.14. Išmoka už daiktų draudimą aptverto sklypo teritorijoje yra
ne daugiau 5 proc. namų turto draudimo sumos.
15.15. Bendra draudimo išmokos suma už pastatą / patalpą, liekanų
pašalinimą, gyvenamosios vietos nuomos bei persikraustymo
išlaidas, daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo
turtą, draudėjui priklausantį iki 4 kv. m. vieną sandėliuką /
rūsį / garažą, bei nedidelius pastatus (iki 4 kv. m.) ir / arba
kiemo statinius dėl vieno draudžiamojo įvykio yra ribojama
pagrindinio pastato / patalpos (buto) nurodytos draudimo
liudijime draudimo suma.
15.16. Bendra draudimo išmokos suma už namų turtą, taip pat
vertybes, draudėjui patikėtą turtą, svečių daiktus, draudėjo
mokėjimo kortelės praradimą / vagystę, daiktų draudimą
sandėliuke, daiktų draudimą garaže, daiktų draudimą
pagalbinio ūkio pastatuose, daiktų draudimą aptverto sklypo
teritorijoje dėl vieno draudžiamojo įvykio yra ribojama
namų turto draudimo suma.
16. Jeigu pastatai / patalpos apdrausti nauja atkuriamąja verte, tai
net ir tuo atveju, jeigu sugadintas, sunaikintas ar prarastas pastatas /
patalpos nėra remontuojami, atstatomi – draudimo išmoka mokama
nauja atkuriamąja verte.
17. Jeigu namų turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte, tai net
ir tuo atveju, jeigu sugadintas, sunaikintas ar prarastas namų turtas
nėra remontuojamas, įsigyjamas – draudimo išmoka mokama nauja
atkuriamąja verte.

201.5. Nevisiškas draudimas
18. Jeigu draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę ne
daugiau kaip 10 proc., tai nevisiško draudimo sąlyga nėra taikoma.

„If super namai“ daiktų grupių išmokų lentelė
Daiktų grupės

Maksimali išmokos suma

Draudimo vietoje (pvz., bute, gyvenamajame name) esantis turtas:
15 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Grynieji pinigai.

5 000 Lt
20 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 25 000 Lt

Vertybės, išskyrus grynus pinigus.

Namų turtas (pvz., baldai, vaizdo garso aparatūra, buitinė technika, mobilieji telefonai,
GPS, navigacinės sistemos, kompiuteriai ir kompiuterinė įranga, drabužiai, avalynė,
patalynė ir t. t.), išskyrus vertybes, filmavimo kameras, fotoaparatus.

Ribojama namų turto draudimo suma
Pavyzdžiui: jeigu draudėjas apdraudžia
namų turtą 100 000 Lt nauja atkuriamąja
verte, tai daiktų grupei „namų turtas
išskyrus vertybes, filmavimo kameras,
fotoaparatus“ maksimali išmokos
suma = 100 000 Lt

Daiktai, esantys kitur (už draudimo vietos ribų, pvz., paimti į kelionę):
Su savimi laikinai paimti daiktai, išskyrus vertybes, filmavimo kameras, fotoaparatus
Europos sąjungos teritorijoje*.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Vertybės, išskyrus grynus pinigus, Europos sąjungos teritorijoje.

5 000 Lt

Su savimi paimti grynieji pinigai Europos sąjungos teritorijoje.

2 000 Lt

Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio, vaikiškos transporto priemonės
praradimas / vagystė Europos sąjungos teritorijoje.

5 000 Lt

Draudimo apsauga galioja, kai minėtos transporto priemonės yra prirakinamos
prie stacionarių objektų (pvz., prie automobilio, laiptų turėklų, tvoros ir pan.).
15 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

Filmavimo kameros, fotoaparatai Europos sąjungos teritorijoje
Daiktai, taip pat GPS, navigacinė sistema, išskyrus vertybes, palikti be draudėjo
ar su draudėju susijusiųjų asmenų priežiūros užrakintame su stogu ir su įjungta
apsaugos signalizacija, automobilyje Europos sąjungos teritorijoje.

2 000 Lt

Mobilieji telefonai Europos sąjungos teritorijoje.

2 000 Lt

Daiktai, išskyrus vertybes, palikti palapinėje Europos sąjungos teritorijoje.

1 000 Lt

Į naują draudimo vietą pervežtas turtas (persikrausčius) Lietuvos Respublikos teritorijoje**.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

* – su savimi laikinai, bet ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, pasiimti daiktai, įskaitant ir turtą, kurį draudėjas pasiima laikinam naudojimui
vasarnamiuose, sodo nameliuose ir panašiose vietose. Ši draudimo apsauga negalioja paliktam turtui nestacionariuose / mobiliuose statiniuose,
palapinėje, transporto priemonėje, vertybėms, filmavimo kameroms, fotoaparatui.
** – ši draudimo apsauga, išskyrus vertybių draudimą, galioja persikrausčius gyventi iš nuolatinės gyvenamosios vietos (draudimo vietos) į kitą
vietą iki tol, kol draudikui apie tai bus pranešta, o draudikas raštu patvirtins, kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga naujojoje
draudimo vietoje. Draudikui raštu patvirtinus, kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga naujojoje draudimo vietoje, ši draudimo
vieta tampa nuolatine gyvenamąja vieta, nustatytų sumų ribose pradeda galioti ir draudimo apsauga vertybėms.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202
IF NAMAI
202.1. Nuo ko draudžiama (Draudžiamieji įvykiai)
1. Pastatai / patalpos ir arba namų turtas apdraudžiami nuo suga
dinimo, sunaikinimo arba praradimo dėl šių draudžiamųjų įvykių,
įvykusių staigiai ir netikėtai draudimo liudijimo galiojimo metu:
1.1. ugnies;
1.2. vandens;
1.3. vagystės įsibraunant, plėšimo;
1.4. vandalizmo;
1.5. gamtinių jėgų;
1.6. transporto priemonių atsitrenkimo;
1.7. įtampos svyravimo.

Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant apdailos,
remonto, rekonstrukcijos darbus, draudimo apsauga galioja tik ugnies
ir gamtinių jėgų rizikai. Statybos darbų atlikimo metu Draudikas
taip pat neapmoka tų nuostolių, kuriuos padaro gamtinės jėgos pro
minėtų darbų metu atsiradusias angas objekto išorinėse atitvarinėse
konstrukcijose. Jeigu įvykio metu statybos darbai buvo faktiškai
pabaigti, šis draudimo apsaugos apribojimas negalioja.
Šis draudimo apsaugos apribojimas nepanaikina draudėjo pareigos
pranešti draudikui apie rizikos padidėjimą dėl statybos, remonto,
rekonstrukcijos darbų, kaip tai numatyta taisyklių bendrosios dalies
69 ir 80 punktuose.
2. Draudžiamųjų įvykių išsamesnis aprašymas:
2.1. Draudžiamajam įvykiui „ugnis“ priskiriami:
a) gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame
židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime,
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taip pat, kai gaisro priežastis yra trumpas elektros
sujungimas;
b) dūmai ar suodžiai, staiga ir netikėtai išsiveržę iš gais
ro vietos arba šildymo įrenginio;
c) žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į
apdraustą daiktą. Taip pat atlyginami ir nuostoliai, kurie
atsirado ant apdrausto turto užvirtus žaibo trenksmo
paveiktiems medžiams arba kitiems daiktams;
d) sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas
staiga vykstantis jėgos pasireiškimas;
e) skraidančių aparatų, jų dalių, krovinių iš jų užkritimas.
2.2. Draudžiamajam įvykiui „vanduo“ priskiriami:
a) vandens, jo sukeltų garų prasiskverbimas iš greta
draudimo vietos esančių patalpų, išskyrus atvejus, kai
vanduo ar garai į gretimą patalpą pateko per angas arba
nesandarumus (t. y., kiauras stogas, nehermetiškos
išorinės sienos, atidaryti langai ar durys ir kt.), kurių
neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar
patalpos elementuose, įskaitant ir esamas angas
arba nesandarumus nebaigtame statyti objekte, ar
atsiradusius dėl atliekamų statybos darbų;
b) staigus ir netikėtas vandens, garų arba nuotekų
išsiveržimas ne pagal paskirtį iš stacionaraus vamzdyno
ar įrenginių, esančių draudimo vietoje, taip pat šio
vandens ar nuotekų sukelti garai.
2.3. Draudžiamajam įvykiui „vagystė įsibraunant,
plėšimas“ priskiriami:
a) vagystė įsibraunant – kai vagis, naudodamas padirbtus
raktus, kitus įrankius ar kitokiu būdu įsibrauna į
užrakintą pastatą ar patalpą ir pagrobia, sunaikina ar
sugadina apdrausto pastato ar patalpos elementus
(įrenginius) arba / ir apdraustą namų turtą;
b) plėšimas – kai draudėjo ar vieno iš jo atstovų atžvilgiu
panaudojama prievarta arba grasinama panaudoti
prievartą ir atimamas turtas.
2.4. „Vandalizmas“ – kai apdraustas turtas tyčia sugadinamas
arba sunaikinamas (pvz., išdaužti langų stiklai, padegimas
ir pan.) trečiųjų asmenų (asmenų, padariusių žalą).
Vandalizmas neapima vagystės įsibraunant, plėšimo.
2.5. Draudžiamajam įvykiui „gamtinės jėgos“ priskiriami:
a) audra – stiprus vėjas, kai vėjo greitis yra 18 m/sek. ir
didesnis. Taip pat atlyginami ir tiesioginiai nuostoliai,
kurie atsirado audrai ant apdrausto turto nešant ar
verčiant medžius ir kitokius daiktus.
b) nenumatytas potvynis – vandens kilimas upėse,
ežeruose arba kanaluose; numatomas potvynis – toks
potvynis, kuris pagal statistinius duomenis draudimo
vietoje būna dažniau kaip 1 kartą per 7 metus.
c) liūtis – trumpalaikis labai smarkus lietus, kai per 6 val.
ir trumpesnį laiką iškrinta 14 mm ir daugiau kritulių;
d) kruša – ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrinta šiltuoju
metų laiku;
e) sniego slėgis – vietovei nebūdingas smarkus snygis, kai
per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 20 mm ar daugiau
kritulių (sniego dangos storis padidėja 20 cm ir daugiau),
ir sniegas savo svoriu sugadina pastato konstrukcijas;
f) grunto slūgis – vietovės taško absoliučios altitudės
sumažėjimas dėl karstinių reiškinių.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti audros, liūties,
krušos, sniego slėgio kiekinių parametrų, tai daroma
išvada, kad atitinkamo įvykio kiekiniai parametrai
atitinka šių įvykių apibrėžimuose nustatytus
parametrus, jeigu atitinkami įvykiai draudimo
vietos zonoje padarė panašių nuostolių geros būklės
pastatams ar kitam tokio pat atsparumo turtui, arba
sugadino apdraustą pastatą / patalpą ar pastatą /
patalpą, kurioje buvo apdraustas turtas, kurį sugadinti
galėjo tik šis įvykis.
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2.6. „Transporto priemonių atsitrenkimas“ – tai kelių
transporto priemonių, nepriklausančių / nevaldomų
draudėjo ar su draudėju susijusių asmenų, užvažiavimas
ar atsitrenkimas į apdraustą turtą. Nuostoliai transporto
priemonei neatlyginami (kelių transporto priemones,
pvz., lengvąjį automobilį, kuris teisės aktų nustatyta
tvarka registruojamos atitinkamose institucijose, pvz.,
VĮ Regitra, galima apdrausti sausumos transporto
priemonių draudimu).
2.7. „Įtampos svyravimai“ – per aukšta, per žema įtampa
ar jos svyravimai, įžeminimo pažeidimas, nuo draudėjo
nepriklausantis elektros srovės dingimas, netiesioginė
žaibo iškrova.

202.2. Nuo ko nedraudžiama (nedraudžiamieji įvykiai)
3. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi apdrausto turto sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas dėl:
3.1. grobimo, išskyrus vagystę įsibraunant, plėšimą ir vandalizmą.
Grobimas – bet koks neteisėtas, neatlygintinas svetimo
turto (draudimo objekto) paėmimas iš teisėto valdytojo
su tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip savu;
3.2. apdrausto turto, palikto be draudėjo ar su draudėju
susijusiųjų asmenų priežiūros neužrakintoje, be stogo
transporto priemonėje ir / arba su neįjungta apsaugos
signalizacija;
3.3. įtampos svyravimų, kai žala atsirado dėl:
a) neteisingo prietaisų jungimo ar sumontavimo, jeigu
draudėjas apie tai žinojo ar privalėjo žinoti;
b) elektros instaliacijos projektinio apkrovimo sąmonin
go viršijimo;
c) mechaninių pažeidimų;
d) izoliacijos defektų, jeigu draudėjas apie tai žinojo ar
privalėjo žinoti;
3.4. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nustatytų bendrojoje dalyje
116 punkte ir bet kokių kitų įvykių, kurie nėra nurodyti šios draudimo
apsaugos sąlygos skyriuje Nr. 202.1 (Draudžiamieji įvykiai).

202.3. Franšizės (išskaitos) taikymas
4. Jei draudžiamasis įvykis atsitiko dėl trečiųjų asmenų (asmenų,
padariusių žalą) kaltės, yra nustatyti kaltininkai ir jų kaltė įrodyta,
draudikas moka draudimo išmoką neatskaičiuodamas franšizės.
5. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu nukenčia keli draudimo
objektai (įskaitant ir civilinės atsakomybės draudimą), kuriems
draudimo liudijime yra nustatytos atskiros franšizės, tai mokėtina
draudimo išmoka mažinama tik vienos, pačios didžiausios iš
taikytinų franšizių, dydžiu.
6. Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant
apdailos, remonto, rekonstrukcijos darbus, yra taikoma draudimo
liudijime nurodyta franšizė, bet ne mažesnė nei 2 000 Lt.
7. Franšizės dydžiai nurodomi draudimo sutartyje.

202.4. Nuostolio nustatymas
8. Kaip nustatyta bendrojoje dalyje „Nuostolio nustatymo tvarka“
ir šios draudimo sąlygos punktuose 9-12.
9. Jeigu apdraustas pastatas / patalpa yra remontuojama / atstatoma,
tai į nuostolio sumą taip pat yra įtraukiamas liekanų pašalinimas.
Liekanų pašalinimas – papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su
draudžiamojo įvykio padarinių likvidavimu (išlikusių pastato dalių
nuvalymas arba nugriovimas, šiukšlių išvežimas, teritorijos sutvarkymas,
vandens išsiurbimas, drėgmės ar kvapo panaikinimas, išlaidos
specialiems rūbams ar inventoriui, skirtam likviduoti nuostolius).
10. Jeigu apdraustas pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio
yra avarinės būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a), į nuostolio
sumą įskaičiuojamos protingos draudėjo ir jo šeimos gyvenamosios
vietos nuomos (įskaitant pusryčius, jeigu jie įskaičiuojami į
viešbučio kambario nuomos kainą) ir persikraustymo išlaidos, kol
pastatas / patalpa bus suremontuotas (-a), pastatytas (-a) iš naujo.

Šios išlaidos yra lygios draudėjo patirtoms išlaidoms, pagrįstoms
pirkimo dokumentais (viešbučio sąskaitomis, nuomos sutartimis
bei apmokėjimo dokumentais ir pan.).
11. Jeigu apdraustas butas dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadintas,
sunaikintas ar prarastas ir dėl šio įvykio taip pat yra sugadintas,
sunaikintas ar prarastas daugiabučio namo savininkų bendrojo
naudojimo turtas (pvz., laiptinė, fasadas), į nuostolio sumą taip pat
yra įtraukiamos:
a) sugadinto, sunaikinto ar prarasto bendrojo naudojimo
turto remonto ar atstatymo išlaidos, tenkančios tik
draudėjo daliai;
Pavyzdys: Apdraustas vienas butas. Bendrojo naudojimo
turtui nuostoliai – 20 000 Lt. Daugiabutyje yra 20 butų.
Išlaidos, tenkančios draudėjui, – 20 000/20 = 1 000 Lt.
b) Nuostoliai atlyginami tik pagal dokumentais (pvz., sąmatą)
pagrįstas išlaidas.
12. Jeigu namų turtas yra apdraustas pagal draudimo taisyklių
bendrosios dalies punkte 42.1 nustatytą tvarką (tarp draudėjo ir
draudiko sutarta draudimo suma), tai į nuostolio sumą taip pat yra
įskaičiuojama:
a) padaryti nuostoliai draudėjui patikėtam turtui, įskaitant ir
turtą, naudojamą profesinėje veikloje, esančiam draudimo
liudijime nurodytoje draudimo vietoje (toliau – patikėtas
turtas);
b) padaryti nuostoliai svečių daiktams, esantiems drau
dimo liudijime nurodytoje draudimo vietoje (toliau –
svečių daiktai);
c) nuostoliai, kurie draudėjo patiriami Europos Sąjungos
teritorijoje, neteisėtai pasinaudojus prarasta / pavogta
draudėjo vardu išduota mokėjimo kortele per 24 valandas
nuo kortelės praradimo momento. Į nuostolio sumą taip pat
įtraukiamas ir naujos kortelės pagaminimo mokestis (toliau –
draudėjo mokėjimo kortelės praradimas / vagystė).
Kai nėra galimybės nustatyti draudėjo mokėjimo kortelės
praradimo / vagystės momento, tai nuostoliai, kurie
draudėjo patiriami neteisėtai pasinaudojus prarasta
draudėjo vardu išduota mokėjimo kortele, skaičiuojami
nuo pirmos neteisėtai atliktos su draudėjo vardu išduota
mokėjimo kortele operacijos;
d) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams,
išskyrus vertybes, sandėliuke / rūsyje, jeigu namų turtas
yra apdraustas bute ir draudėjas taip pat turi iki 4 kv.m.
sandėliuką / rūsį, esantį tame pačiame pastate kaip ir
butas ar gretimame pastate (toliau – daiktų draudimas
sandėliuke);
e) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams,
išskyrus vertybes, buto garaže, jeigu namų turtas yra
apdraustas bute, o šio buto kadastrinių matavimų
(inventorizacinėje) byloje nurodyta, kad butas yra su
garažu, garažas nėra užregistruotos nekilnojamojo turto
registre kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ir
yra tame pačiame pastate kaip butas (toliau – daiktų
draudimas garaže);
f) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, išskyrus
vertybes, pagalbinio ūkio pastate (-uose), jeigu namų turtas
yra apdraustas pastate, skirtame žmonėms gyventi (pvz.,
gyvenamasis namas, sodo namas), draudėjas tuo pačiu
adresu (gatvės pavadinimas, pastato numeris ir miestas
sutampa) turi pagalbinio ūkio pastatą (-ų), pavyzdžiui, ūkinį
pastatą, garažą, pirtį (toliau – daiktų draudimas pagalbinio
ūkio pastatuose);
g) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams,
išskyrus vertybes, aptverto sklypo teritorijoje, jeigu
namų turtas yra apdraustas pastate, skirtame žmonėms
gyventi (pvz., gyvenamasis namas, sodo namas), ir šiame
pastate yra nuolat gyvenama (toliau – daiktų draudimas
aptverto sklypo teritorijoje).

202.5. Draudimo išmokos mokėjimas
13. Yra taikomi šie draudimo išmokos apribojimai:
13.1. Išmoka už liekanų pašalinimą yra ne daugiau 5 proc.
pastato / patalpos draudimo sumos.
13.2. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka
už nedidelius pastatus (iki 4 kv.m.) ir / arba kiemo
statinius yra ne daugiau 10 proc. pagrindinio pastato
draudimo sumos.
13.3. Išmoka už gyvenamosios vietos nuomą, persikraustymą,
jeigu pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio yra
avarinės būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a), ne
daugiau 5 proc. pastato / patalpos draudimo sumos.
13.4. Išmoka už daugiabučio namo savininkų bendrojo nau
dojimo turtą yra ne daugiau 5 proc. patalpos draudimo
sumos.
13.5. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka
už draudėjui priklausantį iki 4 kv.m. vieną sandėliuką
/ rūsį, esantį tame pačiame pastate kaip ir apdraustas
butas ar gretimame pastate, yra ne daugiau 10 proc.
buto draudimo sumos.
13.6. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmo
ka už draudėjui priklausantį garažą (kokiu atveju
automatiškai yra apdraustas garažas, skaitykite
bendrosios dalies 15.4. punkte) yra ne daugiau 10 proc.
buto draudimo sumos.
13.7. Išmoka dėl įtampos svyravimo yra ne daugiau 2 000 Lt.
13.8. Išmoka namų turtui apribojama atsižvelgiant į šios drau
dimo apsaugos sąlygos „If namai“ daiktų grupių išmokų
lentelę ir punktus 13.9–13.15.
13.9. Išmoka už draudėjui patikėtą turtą, įskaitant ir turtą,
naudojamą profesinėje veikloje, yra ne daugiau 10 proc.
namų turto draudimo sumos.
13.10. Išmoka už svečių daiktus yra ne daugiau 10 proc.
namų turto draudimo sumos.
13.11. Išmoka už draudėjo mokėjimo kortelės praradimą /
vagystę yra ne daugiau 2 000 Lt.
13.12. Išmoka už daiktų draudimą sandėliuke yra ne daugiau
5 proc. namų turto draudimo sumos.
13.13. Išmoka už daiktų draudimą garaže yra ne daugiau 5
proc. namų turto draudimo sumos.
13.14. Išmoka už daiktų draudimą pagalbinio ūkio pastatuose
yra ne daugiau 5 proc. namų turto draudimo sumos.
13.15. Išmoka už daiktų draudimą aptverto sklypo teritorijoje
yra ne daugiau 5 proc. namų turto draudimo sumos.
13.16. Bendra draudimo išmokos suma už pastatą / patalpą,
liekanų pašalinimą, gyvenamosios vietos nuomos bei
persikraustymo išlaidas, daugiabučio namo savininkų
bendrojo naudojimo turtą, draudėjui priklausantį iki
4 kv.m. vieną sandėliuką / rūsį / garažą bei nedidelius
pastatus (iki 4 kv.m.) ir / arba kiemo statinius dėl vieno
draudžiamojo įvykio yra ribojama pagrindinio pastato
/ patalpos (buto) nurodytos draudimo liudijime
draudimo suma.
13.17. Bendra draudimo išmokos suma už namų turtą, taip
pat vertybes, draudėjui patikėtą turtą, svečių daiktus,
draudėjo mokėjimo kortelės praradimą / vagystę, daiktų
draudimą sandėliuke, daiktų draudimą garaže, daiktų
draudimą pagalbinio ūkio pastatuose, daiktų draudimą
aptverto sklypo teritorijoje dėl vieno draudžiamojo
įvykio yra ribojama namų turto draudimo suma.
14. Jeigu pastatai / patalpos apdrausti nauja atkuriamąja verte, tai
net ir tuo atveju, jeigu sugadintas, sunaikintas ar prarastas pastatas
/ patalpos nėra remontuojamas, atstatomas – draudimo išmoka
mokama nauja atkuriamąja verte.
15. Jeigu namų turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte, tai net
ir tuo atveju, jeigu sugadintas, sunaikintas ar prarastas namų turtas
nėra remontuojamas, įsigyjamas – draudimo išmoka mokama
nauja atkuriamąja verte.
Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 017
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202.6. Nevisiškas draudimas
16. Jeigu draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę ne daugiau
kaip 10 proc., tai nevisiško draudimo sąlyga nėra taikoma.
„If namai“ daiktų grupių išmokų lentelė

Daiktų grupė

Maksimali išmokos suma

Draudimo vietoje (pvz., bute, gyvenamajame name) esantis turtas:
Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Grynieji pinigai.

15 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 5 000 Lt
2 000 Lt

Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus.

5 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

Baldai.

50 % nuo namų turto draudimo sumos

Vaizdo, garso aparatūra, išskyrus filmavimo kameras, fotoaparatus.

20 % nuo namų turto draudimo sumos

Buitinė technika.

20 % nuo namų turto draudimo sumos

Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga.

15 % nuo namų turto draudimo sumos

Šviestuvai, kilimai.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Drabužiai, avalynė, patalynė.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Indai, namų apyvokos daiktai.

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Sporto ir poilsio inventorius.

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Sodo, daržo, darbo įrankiai.

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Mobilieji telefonai, GPS, navigacinės sistemos.

3 % nuo namų turto draudimo sumos

Kitoks turtas (jeigu nenurodyta aukščiau).

1 % nuo namų turto draudimo sumos

Daiktai, esantys kitur (už draudimo vietos ribų, pvz., paimti į kelionę):
Su savimi laikinai paimti daiktai, išskyrus vertybes, filmavimo kameras, fotoaparatus,
Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose. *

8 % nuo namų turto draudimo sumos

Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus, Lietuvos, Latvijos,
Estijos Respublikų teritorijose.

2 000 Lt

Su savimi paimti grynieji pinigai Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose.

1 000 Lt

Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio, vaikiškos transporto priemonės
praradimas / vagystė Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose.
2 000 Lt
Draudimo apsauga galioja, kai minėtos transporto priemonės yra prirakinamos
prie stacionarių objektų (pvz., prie automobilio, laiptų turėklų, tvoros ir pan.).
Filmavimo kameros, fotoaparatai Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose.
Daiktai, taip pat GPS, navigacinė sistema, išskyrus vertybes, palikti be draudėjo ar su
draudėju susijusiųjų asmenų priežiūros, užrakintame su stogu ir su įjungta apsaugos
signalizacija, automobilyje, Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose.
Mobilieji telefonai Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose.

15 % nuo namų turto draudimo sumos,
bet nedaugiau 5 000 Lt
1 000 Lt
900 Lt

Daiktai, išskyrus vertybes, palikti palapinėje.

neapdrausta

Į naują draudimo vietą pervežtas turtas (persikrausčius)**

neapdrausta

* – su savimi laikinai, bet ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, pasiimti daiktai, įskaitant ir turtą, kurį draudėjas pasiima laikinam
naudojimui vasarnamiuose, sodo nameliuose ir panašiose vietose. Ši draudimo apsauga negalioja paliktam turtui nestacionariuose /
mobiliuose statiniuose, palapinėje, transporto priemonėje vertybėms, filmavimo kameroms, fotoaparatui.
** – ši draudimo apsauga, išskyrus vertybių draudimą, galioja persikrausčius gyventi iš nuolatinės gyvenamosios vietos (draudimo vietos)
į kitą vietą iki tol, kol draudikui apie tai bus pranešta, o draudikas raštu patvirtins, kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga
naujojoje draudimo vietoje. Draudikui raštu patvirtinus, kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga naujojoje draudimo
vietoje, ši draudimo vieta tampa nuolatine gyvenamąja vieta, nustatytų sumų ribose pradeda galioti ir draudimo apsauga vertybėms.
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Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 203
„IF MINI NAMAI“
203.1. Nuo ko draudžiama (draudžiamieji įvykiai)
1. Pastatai / patalpos ir arba namų turtas apdraudžiami nuo sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo dėl šių draudžiamųjų įvykių,
įvykusių staigiai ir netikėtai draudimo liudijimo galiojimo metu:
1.1. ugnies;
1.2. vandens;
1.3. vagystės įsibraunant, plėšimo;
1.4. vandalizmo;
1.5. gamtinių jėgų.
Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant apdailos,
remonto, rekonstrukcijos darbus, draudžiamoji apsauga galioja
tik ugnies ir gamtinių jėgų rizikai. Statybos darbų atlikimo metu
draudikas taip pat neapmoka tų nuostolių, kuriuos padaro gamtinės
jėgos pro minėtų darbų metu atsiradusias angas objekto išorinėse
atitvarinėse konstrukcijose. Jeigu įvykio metu statybos darbai buvo
faktiškai pabaigti, šis draudimo apsaugos apribojimas negalioja.
Šis draudimo apsaugos apribojimas nepanaikina draudėjo pareigos
pranešti draudikui apie rizikos padidėjimą dėl statybos, remonto,
rekonstrukcijos darbų, kaip tai numatyta taisyklių bendrosios dalies
69 ir 80 punktuose.
2. Draudžiamųjų įvykių išsamesnis aprašymas:
2.1. Draudžiamajam įvykiui „ugnis“ priskiriami:
a) gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime, taip
pat, kai gaisro priežastis yra trumpas elektros sujungimas;
b) dūmai ar suodžiai, staiga ir netikėtai išsiveržę iš gaisro
vietos arba šildymo įrenginio;
c) žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į
apdraustą daiktą. Taip pat atlyginami ir nuostoliai, kurie
atsirado ant apdrausto turto užvirtus žaibo trenksmo
paveiktiems medžiams arba kitiems daiktams.
d) sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas
staiga vykstantis jėgos pasireiškimas;
		 e) skraidančių aparatų, jų dalių, krovinių iš jų užkritimas.
2.2. Draudžiamajam įvykiui „vanduo“ priskiriami:
a) vandens, jo sukeltų garų prasiskverbimas iš gretimų
draudimo vietai patalpų, išskyrus atvejus, kai vanduo
ar garai į gretimą patalpą pateko per angas arba
nesandarumus (t. y. kiauras stogas, nehermetiškos
išorinės sienos, atidaryti langai ar durys ir kt.), kurių
neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar
patalpos elementuose, įskaitant ir esamas angas
arba nesandarumus nebaigtame statyti objekte, ar
atsiradusius dėl atliekamų statybos darbų;
b) staigus ir netikėtas vandens, garų arba nuotekų išsiveržimas ne pagal paskirtį iš stacionaraus vamzdyno
ar įrenginių, esančių draudimo vietoje, taip pat šio
vandens ar nuotekų sukelti garai.
2.3. Draudžiamajam įvykiui „vagystė įsibraunant, plėšimas“
priskiriami:
a) vagystė įsibraunant – kai vagis, naudodamas padirbtus
raktus, kitus įrankius ar kitokiu būdu įsibrauna į užrakintą
pastatą ar patalpą ir pagrobia, sunaikina ar sugadina
apdrausto pastato ar patalpos elementus (įrenginius)
arba / ir apdraustą namų turtą;
b) plėšimas – kai draudėjo ar vieno iš jo atstovų atžvilgiu
panaudojama prievarta arba grasinama panaudoti
prievartą ir atimamas turtas.
2.4. „Vandalizmas“ – kai apdraustas turtas tyčia sugadinamas
arba sunaikinamas (pvz., išdaužti langų stiklai, padegimas
ir pan.) trečiųjų asmenų (asmenų, padariusių žalą).
Vandalizmas neapima vagystės įsibraunant, plėšimo.

2.5. Draudžiamajam įvykiui „gamtinės jėgos“ priskiriami:
a) audra – stiprus vėjas, kai vėjo greitis yra 18 m/sek. ir
didesnis. Taip pat atlyginami ir tiesioginiai nuostoliai,
kurie atsirado audrai ant apdrausto turto nešant ar
verčiant medžius bei kitokius daiktus;
b) nenumatytas potvynis – vandens kilimas upėse,
ežeruose arba kanaluose; Numatomas potvynis – toks
potvynis, kuris pagal statistinius duomenis draudimo
vietoje būna dažniau kaip 1 kartą per 7 metus.
c) liūtis – trumpalaikis labai smarkus lietus, kai per 6 val.
ir trumpesnį laiką iškrinta 14 mm ir daugiau kritulių;
d) kruša – ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrinta šiltuoju
metų laiku;
e) sniego slėgis – vietovei nebūdingas smarkus snygis,
kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 20 mm ar
daugiau kritulių (sniego dangos storis padidėja 20 cm
ir daugiau), ir sniegas savo svoriu sugadina pastato
konstrukcijas;
f) grunto slūgis – vietovės taško absoliučios altitudės
sumažėjimas dėl karstinių reiškinių.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti audros, liūties, krušos, sniego
slėgio kiekinių parametrų, tai daroma išvada, kad atitinkamo įvykio
kiekiniai parametrai atitinka šių įvykių apibrėžimuose nustatytus
parametrus, jeigu atitinkami įvykiai draudimo vietos zonoje padarė
panašių nuostolių geros būklės pastatams ar kitam tokio pat atsparumo
turtui, arba sugadino apdraustą pastatą / patalpą ar pastatą / patalpą,
kurioje buvo apdraustas turtas, kurį sugadinti galėjo tik šis įvykis.

203.2. Nuo ko nedraudžiama (nedraudžiamieji įvykiai)
3. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi apdrausto turto sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas dėl:
3.1. grobimo, išskyrus vagystę įsibraunant, plėšimą ir vandalizmą;
Grobimas – bet koks neteisėtas, neatlygintinas svetimo
turto (draudimo objekto) paėmimas iš teisėto valdytojo su
tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip savu;
3.2. apdrausto turto, palikto be draudėjo ar su draudėju susijusiųjų
asmenų priežiūros, transporto priemonėje;
3.3. netiesioginio žaibo poveikio, elektros srovės poveikio elektros
įrenginiuose (įtampos svyravimai, izoliacijos defektai,
trumpas elektros sujungimas, gedimai), išskyrus atvejus,
kai dėl šios priežasties gaisras išplito ir sugadino arba
sunaikino kitą apdraustą turtą;
3.4. šlaito erozijos – gruntinio vandens, šlaito paviršiumi tekančio
ar stovinčio vandens ardomojo darbo, sukeliančio pastatų
ar patalpų deformacijas;
3.5. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nustatytų bendrojoje dalyje
116 punkte, ir bet kokių kitų įvykių, kurie nėra nurodyti šios
draudimo apsaugos sąlygos skyriuje Nr. 203.1 (Draudžiamieji
įvykiai).

203.3. Franšizės (išskaitos) taikymas
4. Jeigu žala draudžiamam turtui atsirado dėl vandens, garų arba
nuotekų išsiveržimo iš stacionaraus vamzdyno ar įrenginių, sujungtų
su stacionariais vamzdynais, priklausančių draudėjui, taikomos šios
franšizės:
4.1.Jei vamzdynai, įrenginiai nekeisti ilgiau nei 25 metus,
taikoma 25 proc. franšizė nuo nuostolio sumos.
4.2.Jei vamzdynai, įrenginiai nekeisti ilgiau nei 40 metų,
taikoma 50 proc. franšizė nuo nuostolio sumos.
4.3.Jei vamzdynai, įrenginiai nekeisti ilgiau nei 50 metų,
taikoma 100 proc. franšizė nuo nuostolio sumos, išskyrus
atvejus, kai sutartyje nustatyta, kad ši sąlyga netaikoma.
5. Draudžiamame objekte atliekant statybos darbus, įskaitant
apdailos, remonto, rekonstrukcijos darbus yra taikoma draudimo
liudijime nurodyta franšizė, bet ne mažesnė nei 2 000 Lt.
6. Franšizės dydžiai nurodomi draudimo sutartyje.
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203.4. Nuostolio nustatymas
7. Kaip nustatyta bendrojoje dalyje „Nuostolio nustatymo tvarka“
ir šios draudimo sąlygos punktuose 8–9.
8. Jeigu draudimo liudijime nesusitarta kitaip, daiktams, kurie senesni
kaip 5 metai, yra taikomas nusidėvėjimas nustatytas bendrojoje
dalyje, lentelėje Nr. 3.
9.Jeigu draudimo liudijime nesusitarta kitaip, į nuostolio sumą
neįtraukiamos šios išlaidos:
a) už liekanų pašalinimą;
Liekanų pašalinimas – papildomos išlaidos, tiesiogiai
susijusios su draudžiamojo įvykio padarinių likvidavimu
(išlikusių pastato dalių nuvalymas arba nugriovimas, šiukšlių
išvežimas, teritorijos sutvarkymas, vandens išsiurbimas,
drėgmės ar kvapo panaikinimas, išlaidos specialiems
rūbams ar inventoriui, skirtos likviduoti nuostolius).
b) už gyvenamosios vietos nuomą, persikraustymą, jeigu
pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio yra avarinės
būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a);
c) už daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo turtą;
d) padaryti nuostoliai draudėjui patikėtam turtui, įskaitant ir
turtą, naudojamą profesinėje veikloje, esančiam draudimo
liudijime nurodytoje draudimo vietoje (toliau – patikėtas
turtas);
e) padaryti nuostoliai svečių daiktams, esantiems draudimo
liudijime nurodytoje draudimo vietoje (toliau – svečių daiktai);
f) nuostoliai, kurie draudėjo patiriami, neteisėtai pasinaudojus
prarasta / pavogta draudėjo vardu išduota mokėjimo kortele;
g)padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams,
sandėliuke / rūsyje, jeigu namų turtas yra apdraustas bute
ir draudėjas taip pat turi iki 4 kv. m. sandėliuką / rūsį, esantį
tame pačiame pastate kaip ir butas ar gretimame pastate
(toliau – daiktų draudimas sandėliuke);
h) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, buto garaže,
jeigu namų turtas yra apdraustas bute, o šio buto kadastrinių
matavimų (inventorizacinėje) byloje nurodyta, kad butas yra
su garažu, garažas nėra užregistruotas nekilnojamojo turto
registre kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ir yra tame
pačiame pastate kaip butas (toliau – daiktų draudimas garaže);
i) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, pagalbinio
ūkio pastate (-uose), jeigu namų turtas yra apdraustas pastate,
skirtame žmonėms gyventi (pavyzdžiui, gyvenamasis namas,
sodo namas), draudėjas tuo pačiu adresu (gatvės pavadinimas,
pastato numeris ir miestas sutampa) turi pagalbinio ūkio
pastatą (-ų), pavyzdžiui, ūkinį pastatą, garažą, pirtį (toliau –
daiktų draudimas pagalbinio ūkio pastatuose);

j) padaryti nuostoliai draudėjo laikomiems daiktams, aptverto
sklypo teritorijoje, jeigu namų turtas yra apdraustas pastate,
skirtame žmonėms gyventi (pavyzdžiui, gyvenamasis namas,
sodo namas) ir šiame pastate yra nuolat gyvenama (toliau –
daiktų draudimas aptverto sklypo teritorijoje).

203.5. Draudimo išmokos mokėjimas
10. Yra taikomi šie draudimo išmokos apribojimai:
10.1. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
nedidelius pastatus (iki 4 kv. m.) ir / arba kiemo statinius yra
ne daugiau 10 proc. pagrindinio pastato draudimo sumos
10.2. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
draudėjui priklausantį iki 4 kv. m. vieną sandėliuką / rūsį, esantį
tame pačiame pastate kaip ir apdraustas butas ar gretimame
pastate, yra ne daugiau 10 proc. buto draudimo sumos.
10.3. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai išmoka už
draudėjui priklausantį garažą (kokiu atveju automatiškai
yra apdraustas garažas, skaitykite bendrosios dalies 15.4
punkte) yra ne daugiau 10 proc. buto draudimo sumos.
10.4. Išmoka namų turtui apribojama atsižvelgiant į šios draudimo
apsaugos sąlygos „If mini namai“ daiktų grupių išmokų lentelę.
10.5. Bendra draudimo išmokos suma už pastatą / patalpą,
draudėjui priklausantį iki 4 kv. m. vieną sandėliuką / rūsį
/ garažą, bei nedidelius pastatus (iki 4 kv. m) ir / arba kiemo statinius dėl vieno draudžiamojo įvykio yra ribojama
pagrindinio pastato / patalpos (buto) nurodytos draudimo
liudijime draudimo suma.
10.6. Bendra draudimo išmokos suma už namų turtą, taip pat
vertybes, dėl vieno draudžiamojo įvykio yra ribojama namų
turto draudimo suma.
10.7. Jeigu apdrausti pastatai / patalpos nauja atkuriamąja verte
sugadinti ir draudėjas nenori turto remontuoti;
arba
apdrausti pastatai / patalpos nauja atkuriamąja verte
sunaikinti ar prarasti ir draudėjas nenori turto atstatyti,
tai draudimo išmoka mokama pritaikant nusidėvėjimą,
nustatytą bendrojoje dalyje, lentelėje Nr. 1.
10.8. Jeigu apdrausti iki 5 metų senumo daiktai nauja atkuriamąją
verte yra sugadinti ir draudėjas nenori turto remontuoti;
arba
apdrausti iki 5 metų senumo daiktai nauja atkuriamąją verte
yra sunaikinti ar prarasti ir draudėjas nenori analogiško turto
įsigyti, tai draudimo išmoka mokama pritaikant nusidėvėjimą,
nustatytą bendrojoje dalyje, lentelėje Nr. 3.

„If mini namai“ daiktų grupių išmokų lentelė
Daiktų grupės

Maksimali išmokos suma

Draudimo vietoje (pvz., bute, gyvenamajame name) esantis turtas:
Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Grynieji pinigai.

20

neapdrausta
500 Lt

Vertybės, išskyrus grynus pinigus.

1 % nuo namų turto draudimo sumos

Baldai.

30 % nuo namų turto draudimo sumos

Vaizdo, garso aparatūra, išskyrus filmavimo kameras, fotoaparatus.

20 % nuo namų turto draudimo sumos

Buitinė technika.

20 % nuo namų turto draudimo sumos

Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga.

15 % nuo namų turto draudimo sumos

Šviestuvai, kilimai.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Drabužiai, avalynė, patalynė.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Indai, namų apyvokos daiktai.

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Sporto ir poilsio inventorius.

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Sodo,
darbotaisyklės
įrankiai. Nr. 017
Gyventojų
turtodaržo,
draudimo
redakcija galioja nuo 2010-05-01

Mobilieji telefonai, GPS, navigacinės sistemos.

5 % nuo namų turto draudimo sumos
1 % nuo namų turto draudimo sumos

Buitinė technika.

20 % nuo namų turto draudimo sumos

Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga.

15 % nuo namų turto draudimo sumos

Šviestuvai, kilimai.

10 % nuo namų turto draudimo sumos

Drabužiai, avalynė, patalynė.
Daiktų
grupės
Indai,
namų apyvokos daiktai.

10 % nuo namų turto draudimo sumos
Maksimali
išmokos
sumasumos
5 % nuo
namų turto
draudimo

Sportovietoje
ir poilsio
inventorius.
Draudimo
(pvz.,
bute, gyvenamajame name) esantis turtas:

5 % nuo namų turto draudimo sumos

Sodo,
daržo,kameros,
darbo įrankiai.
Filmavimo
fotoaparatai.

5 % nuo namų
turto draudimo sumos
neapdrausta

Mobilieji
telefonai, GPS, navigacinės sistemos.
Grynieji pinigai.

1 % nuo namų turto
500 Ltdraudimo sumos

Kitoks
turtas
(jeigugrynus
nenurodyta
aukščiau).
Vertybės,
išskyrus
pinigus.

1
1%
% nuo
nuo namų
namų turto
turto draudimo
draudimo sumos
sumos

Daiktai,
esantys kitur (už draudimo vietos ribų, pvz., paimti į kelionę):
Baldai.

30 % nuo namų turto draudimo sumos

Su
savimi
laikinai
paimti išskyrus
daiktai, išskyrus
vertybes,
filmavimo
kameras,
Vaizdo,
garso
aparatūra,
filmavimo
kameras,
fotoaparatus.
fotoaparatus Lietuvos Respublikų teritorijoje *.
Buitinė technika.
Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus, Lietuvos Respublikų teritorijoje.
Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga.
Su savimi paimti grynieji pinigai Lietuvos Respublikų teritorijoje.
Šviestuvai, kilimai.
Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio,
Drabužiai,transporto
avalynė, patalynė.
vaikiškos
priemonės praradimas / vagystė.

20
%nuo
nuonamų
namųturto
turtodraudimo
draudimosumos
sumos
2%
20 % nuo namų turto draudimo sumos
500 Lt
15 % nuo namų turto draudimo sumos
200 Lt
10 % nuo namų turto draudimo sumos

Indai, namųkameros,
apyvokosfotoaparatai.
daiktai.
Filmavimo
Sporto irtaip
poilsio
Daiktai,
pat inventorius.
GPS, navigacinė sistema, palikti be draudėjo ar

5 % nuo namų
turto draudimo sumos
neapdrausta

neapdrausta
10 % nuo namų
turto draudimo sumos

su
draudėju
asmenų priežiūros automobilyje.
Sodo,
daržo,susijusiųjų
darbo įrankiai.

5 % nuo namų turto draudimo sumos
neapdrausta
5 % nuo namų turto draudimo sumos

Mobilieji telefonai.
telefonai, GPS, navigacinės sistemos.

neapdrausta
1 % nuo namų
turto draudimo sumos

Daiktai,
palikti(jeigu
palapinėje.
Kitoks turtas
nenurodyta aukščiau).

neapdrausta
1 % nuo namų
turto draudimo sumos

Į naują
draudimo
pervežtas vietos
turtas (persikrausčius)**.
Daiktai,
esantys
kiturvietą
(už draudimo
ribų, pvz., paimti į kelionę):

neapdrausta

Su savimi
laikinai
daiktai,kaip
išskyrus
vertybes,
filmavimo
kameras,
* – su savimi
laikinai,
betpaimti
ne ilgesniam
3 mėnesių
laikotarpiui,
pasiimti
daiktai, įskaitant ir turtą, kurį
laikinam naudojimui
2 %draudėjas
nuo namųpasiima
turto draudimo
sumos
fotoaparatus
Respublikų
teritorijoje
*. Ši draudimo apsauga negalioja paliktam turtui nestacionariuose / mobiliuose statiniuose,
vasarnamiuose,
sodo Lietuvos
nameliuose
ir panašiose
vietose.
palapinėje,
transporto
priemonėje,
vertybėms,
kameroms,teritorijoje.
fotoaparatui.
Vertybės,
išskyrus
grynuosius
pinigus, filmavimo
Lietuvos Respublikų
500 Lt
** – ši draudimo apsauga, išskyrus vertybių draudimą, galioja persikrausčius gyventi iš nuolatinės gyvenamosios vietos (draudimo vietos) į kitą vietą
Su draudikui
savimi paimti
grynieji
pinigai Lietuvos
Respublikų
teritorijoje.
200 Lt naujojoje draudimo
iki tol, kol
apie tai
bus pranešta,
o draudikas
raštu patvirtins,
kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga
vietoje. Draudikui raštu patvirtinus, kokiomis draudimo sąlygomis galioja draudimo apsauga naujojoje draudimo vietoje, ši draudimo vieta tampa
Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio,
neapdrausta
nuolatine gyvenamąja vieta, nustatytų sumų ribose pradeda galioti ir draudimo apsauga vertybėms.
vaikiškos transporto priemonės praradimas / vagystė.
Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Draudimo
apsaugos sąlyga Nr. 204
Daiktai, taip pat GPS, navigacinė sistema, palikti be draudėjo ar
Civilinė
atsakomybė
su draudėju susijusiųjų asmenų priežiūros automobilyje.

204.1. Mobilieji
Nuo ko telefonai.
draudžiama (draudžiamieji įvykiai)
1. Draudžiamasis įvykis – trečiojo asmens reikalavimas, pareikštas
Daiktai, palikti palapinėje.
draudėjui ar apdraustajam draudimo sutarties galiojimo metu,
atlygintiĮ naują
žalą, padarytą
kilnojamojo
nekilnojamojo
turto, kuris
draudimodėl
vietą
pervežtasirturtas
(persikrausčius)**.
yra apdraustas viena iš šių draudimo apsaugos sąlygų Nr.: 201 „If
super namai“, 202 „If namai“, 203 „If mini namai“, eksploatavimo
draudimo vietoje (draudimo liudijime dalyje „Draudimo
objektas“ nurodytu adresu) draudimo sutarties galiojimo metu.
Apdraustieji – su draudėju susiję asmenys, kaip tai nustatyta
draudimo taisyklių bendrosios dalies 3 punkte.
2. Jeigu turtas yra apdraustas draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201
„If super namai“, tai yra atlyginami ir nuostoliai dėl draudėjo,
kaip fizinio asmens, įprastų veiksmų, susijusių su draudimo vieta,
įskaitant draudėjui priklausiančią aptvertą sklypo teritoriją.

204.2. Nuo ko nedraudžiama (nedraudžiamieji įvykiai)
3. Civilinei atsakomybei priskiriami nedraudžiamieji įvykiai yra šie:
3.1. Atsakomybė, prisiimta pagal sutartį (skolos perkėlimo,
laidavimo, garantavimo, kitais atvejais).
3.2. Atsakomybė, susijusi su sausumos transporto priemonių,
skraidymo aparatų, laivų naudojimu, valdymu.
3.3. Atsakomybė dėl finansinės žalos, kuri nesusijusi su žalos
padarymu trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei ir /
ar nekylanti kaip žalos trečiojo asmens turtui, sveikatai,
gyvybei pasekmė.
3.4. Atsakomybė dėl bendrojo naudojimo patalpų ir kitų pastato
elementų eksploatavimo.

3.5. Atsakomybė dėl oro, vandens,neapdrausta
žemės užteršimo.
3.6. Atsakomybė dėl žalos draudėjo ir / ar apdraustojo turtui, taip
neapdrausta
pat turtui, kuris nepriklauso draudėjui
ir / ar apdraustajam,
tačiau draudėjui ir / ar apdraustajam šis turtas buvo patikėtas.
3.7. Atsakomybė, kylanti dėl draudėjo
ir / ar apdraustojo tyčinės
neapdrausta
veikos ar didelio neatsargumo. Dideliu neatsargumu laikomas
neapdrausta
asmens elgesys, pasireiškiantis
veiksmais, kurių asmuo,
laikydamasis bent minimalių neapdrausta
atsargumo ir dėmesingumo
reikalavimų, nebūtų padaręs (pvz., asmens girtumas,
apsvaigimas nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių
medžiagų, neturėjimas teisės dirbti su atitinkamais įrenginiais
ar mechanizmais, neturėjimas teisės vykdyti atitinkamų
statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų, taip pat kitos
aplinkybės, patvirtinančios asmens didelį neatsargumą).
3.8. Atsakomybė dėl žalos atlyginimo, kai reikalavimus reiškia
apdraustieji.
3.9. Atsakomybė dėl draudėjo ir / ar apdraustojo ūkinės,
profesinės veiklos.
3.10. Atsakomybė dėl statybos darbų, įskaitant apdailos, remonto,
rekonstrukcijos darbus, išskyrus atvejus, kai statybos darbai
yra faktiškai pabaigti.
3.11. Administracinė, baudžiamoji ir kita ne civilinė atsakomybė.
3.12. Atsakomybė dėl draudėjo ir draudiko sutartų ir draudimo
sutartyje nurodytų kitų nedraudžiamųjų įvykių.

204.3. Franšizės (išskaitos) taikymas
4. Franšizė – kiekvieno draudžiamojo įvykio nuostolių ir išlaidų,
susijusių su reikalavimo nagrinėjimu ir atsikirtimu, sumos dalis,
kurią atlygina draudėjas. Draudikas atlygina nuostolių ir išlaidų,
susijusių su reikalavimo nagrinėjimu ir atsikirtimu, sumos dalį,
viršijančią franšizės sumą.
Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 017
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5. Vienu draudžiamuoju įvykiu yra laikomas įvykis, kilęs dėl tos
pačios priežasties bei tomis pačiomis aplinkybėmis, nepaisant to, kad
dėl tokio įvykio gali būti pareikšti kelių trečiųjų asmenų reikalavimai.
6. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu nukenčia keli draudimo
objektai (įskaitant ir civilinės atsakomybės draudimą), kuriems
draudimo sutartyje yra nustatytos atskiros franšizės, tai mokėtina
draudimo išmoka yra mažinama tik vienos pačios didžiausios iš
taikytinų franšizių dydžiu.
7. Franšizės dydžiai nurodomi draudimo sutartyje.

204.4. Nuostolio nustatymas
8. Nuostoliai yra piniginė žalos išraiška. Žala – trečiojo asmens
turto sugadinimas, sunaikinimas arba praradimas, trečiojo asmens
sužalojimas, jo gyvybės atėmimas, turėtos išlaidos, negautos pajamos,
kurias trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala, taip
pat neturtinė žala, kylanti kaip žalos sveikatai ar gyvybei pasekmė.
Sąvoka „nuostoliai“ neapima: palūkanų, draudėjo išlaidų
nemokamam produkto taisymui ar pakeitimui į geros kokybės
produktą; nuostolio sumos padidėjimo šių taisyklių bendrosios
dalies 77.2 punkto numatytu atveju.
9. Nuostolių ir išlaidų, susijusių su reikalavimo nagrinėjimu ir
atsikirtimu, dydis nustatomas:
a) įsiteisėjusiame ir / ar vykdytiname (skubiai vykdytiname) teismo,
esančio draudimo sutarties galiojimo teritorijoje, sprendime
(papildomajame teismo sprendime) arba įsiteisėjusiame teismo,
esančio draudimo sutarties galiojimo teritorijoje, nuosprendyje;
b) arbitražinio teismo, esančio draudimo sutarties galiojimo
teritorijoje, sprendime;
c) teismo, arbitražinio teismo, esančio draudimo sutarties
galiojimo teritorijoje, patvirtintoje ir draudikui priimtinoje
reikalavimo pareiškėjo (ieškovo, pareiškėjo, išieškotojo) ir
draudėjo (atsakovo, skolininko) taikos sutartyje;
d) draudikui priimtinoje ir / ar patvirtintoje reikalavimo pareiškėjo
ir draudėjo tarpininkavimo ir taikinimo procedūros nustatytoje
kompromiso sutartyje;
e) draudėjo, draudiko ir reikalavimo pareiškėjo taikos sutartyje,
susitarime.
10. Sąvoka „išlaidos, susijusios su reikalavimo nagrinėjimu ir atsikirtimu“ neapima: draudėjo išlaidų prievolei įvykdyti natūra;
sutarčių sudarymo išlaidų; draudimo išmokos sumokėjimo
išlaidų; draudiko draudimo sutarties sudarymo, vykdymo išlaidų;
reikalavimo nagrinėjimo, atsikirtimo, sureguliavimo draudiko
darbuotojų arba draudėjo jėgomis išlaidų; draudėjo ir draudiko
išlaidų ginčuose dėl nuostolių ir išlaidų, susijusių su reikalavimo
nagrinėjimu ir atsikirtimu dydžio; išlaidų sumos padidėjimo šių
taisyklių bendrosios dalies 77.2 punkto numatytu atveju.

204.5. Draudimo išmokos mokėjimas
11. Yra taikomi šie draudimo išmokos apribojimai:
11.1. Jeigu draudimo sutartyje nenurodoma kitaip, tai maksimali
draudimo išmoka už atsakomybę dėl neturtinės žalos yra
10 proc. civilinės atsakomybės draudimo sumos (vienam
draudžiamajam įvykiui).
11.2. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos atimama išskaitos suma.
Draudimo išmoka vienam draudžiamajam įvykiui neviršija
skirtumo tarp draudimo sumos vienam draudžiamajam
įvykiui ir franšizės. Draudikas savo nuožiūra gali apmokėti
draudėjui ar apdraustajam tenkančią dalį arba visą franšizės
sumą, o draudėjas ar apdraustasis privalo draudiko
pranešime nustatytais terminais grąžinti draudikui jo
apmokėtą draudėjo ar apdraustojo franšizės sumą.
11.3. Visais atvejais dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių
mokėtina draudimo išmoka negali viršyti draudimo liudijime
nurodytos draudimo sumos vienam draudžiamajam įvykiui
ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
11.4. Jeigu turtas yra apdraustas draudimo apsaugos sąlyga Nr.
201 „If super namai“, tai draudiko prievolė dėl civilinės
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atsakomybės draudimo lieka galioti iki draudimo sutarties
ir draudimo apsaugos termino pabaigos visai civilinės
atsakomybės draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos
išmokėtų draudimo išmokų, susijusių su civiline atsakomybe.
11.5. Jeigu turtas yra apdraustas draudimo apsaugos sąlyga
Nr. 202 „If namai“ arba 203 „If mini namai“ ir draudimo
sutartyje yra nustatytas:
a) vienerių metų draudimo laikotarpis. Tai draudiko
prievolė dėl civilinės atsakomybės draudimo lieka
galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos
termino pabaigos, išskaičiuojant iš civilinės atsakomybės draudimo sumos išmokėtas draudimo išmokas,
susijusias su civiline atsakomybe;
b) ilgesnis nei vienerių metų draudimo laikotarpis. Tai
draudiko prievolė dėl civilinės atsakomybės draudimo
lieka galioti iki einamųjų draudimo metų pabaigos,
išskaičiuojant iš civilinės atsakomybės draudimo
sumos išmokėtas draudimo išmokas, susijusias su
civiline atsakomybe. Kitiems draudimo metams
civilinės atsakomybės draudimo suma yra atnaujinama
ir yra lygi draudimo liudijime nurodytai civilinės
atsakomybės draudimo sumai.

Papildoma sąlyga Nr. 301
Automatinis draudimo Sutarties atnaujinimas
NB! Ši papildoma sąlyga galioja tik tuo atveju, jeigu taip
nustatyta draudimo liudijime.
301.1 Pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo liudijimas atnaujinamas automatiškai kitam vienerių metų laikotarpiui. Draudimo
liudijimas kitam laikotarpiui sudaromas draudikui pasirašant
draudimo liudijimą ir išsiunčiant arba įteikiant jį draudėjui iki
galiojančio draudimo liudijimo pasibaigimo, o draudėjui sumokėjus
draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį
draudimo liudijime nustatytais terminais.
301.2 Jei atnaujinant draudimo liudijimą didėja draudimo suma,
draudimo įmoka, franšizė (išskaita) ar keičiasi draudimo taisyklės,
draudėjui draudimo liudijimas (pasikeitusios draudimo taisyklės)
turi būti išsiųstas ar įteiktas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki
draudimo laikotarpio pabaigos arba draudėjas turi būti informuotas
apie tai kitaip raštu (pvz., elektroniniu paštu) ne vėliau kaip 14
dienų iki draudimo liudijimo galiojimo pabaigos.
301.3 Draudėjas gali atsisakyti atnaujinti draudimo liudijimą apie
tai pranešdamas draudikui raštu bet kada iki galiojančio draudimo
liudijimo pasibaigimo arba tiesiog nesumokėdamas įmokos ar jos
pirmosios dalies už naujus draudimo metus, jeigu naujiems draudimo
metams sudaromas draudimo liudijimas kaip nustatyta bendrosios
dalies 59.2 punkte. Jeigu draudimo liudijime yra nurodytas naudos
gavėjas, draudėjas gali neatnaujinti draudimo liudijimo tik pateikęs
naudos gavėjo raštišką sutikimą.
301.4 Draudikas gali atsisakyti atnaujinti draudimo liudijimą pranešdamas apie tai raštu draudėjui (o kai yra naudos gavėjas – ir naudos
gavėjui) ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki galiojančio draudimo
liudijimo pasibaigimo.
Visos kitos Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 017, jų bendroji
dalis ir draudimo apsaugos sąlygos nesikeičia.

„If P&C Insurance AS“
filialo Lietuvoje vadovė
Žaneta Stankevičienė

Draudimo apsaugos sąlygų „If super namai“, „If namai“, „If mini namai“ – daiktų grupių išmokų lentelių, apdraudžiant Namų turtą, palyginimas:
Maksimali išmokos suma

Daiktų grupės
„If mini namai“

„If namai“

„If super namai“

neapdrausta

15 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 5 000 Lt

15 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

500 Lt

2.000 Lt

5 000 Lt

1 % nuo namų turto
draudimo sumos

5 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

20 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 25 000 Lt

Baldai.

30 % nuo namų turto
draudimo sumos

50 % nuo namų turto
draudimo sumos

Vaizdo, garso aparatūra, išskyrus filmavimo kameras,
fotoaparatus.

20 % nuo namų turto
draudimo sumos

20 % nuo namų turto
draudimo sumos

Buitinė technika.

20 % nuo namų turto
draudimo sumos

20 % nuo namų turto
draudimo sumos

15 % nuo namų turto
draudimo sumos

15 % nuo namų turto
draudimo sumos

Šviestuvai, kilimai.

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

Drabužiai, avalynė, patalynė.

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

Indai, namų apyvokos daiktai.

5 % nuo namų turto
draudimo sumos

5 % nuo namų turto
draudimo sumos

5% nuo namų turto
draudimo sumos

5% nuo namų turto
draudimo sumos

Sodo, daržo, darbo įrankiai.

5% nuo namų turto
draudimo sumos

5% nuo namų turto
draudimo sumos

Mobilieji telefonai, GPS, navigacinės sistemos.

1% nuo namų turto
draudimo sumos

3% nuo namų turto
draudimo sumos

Kitoks turtas (jeigu nenurodyta aukščiau).

1% nuo namų turto
draudimo sumos

1% nuo namų turto
draudimo sumos

2 % nuo namų turto
draudimo sumos

8 % nuo namų turto
draudimo sumos

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus.

500 Lt

2 000 Lt

5 000 Lt

Su savimi paimti grynieji pinigai.

200 Lt

1 000 Lt

2 000 Lt

neapdrausta

2 000 Lt

5 000 Lt

neapdrausta

15 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 5 000 Lt

15 % nuo namų turto
draudimo sumos,
bet nedaugiau 10 000 Lt

neapdrausta

1 000 Lt

2 000 Lt

Mobilieji telefonai.

neapdrausta

900 Lt

2 000 Lt

Daiktai, išskyrus vertybes, palikti palapinėje.

neapdrausta

neapdrausta

1 000 Lt

Į naują draudimo vietą pervežtas turtas (persikrausčius).

neapdrausta

neapdrausta

10 % nuo namų turto
draudimo sumos

Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Grynieji pinigai.
Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus.

Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga.

Sporto ir poilsio inventorius.

Ribojama namų turto draudimo suma. Pavyzdžiui: jeigu Draudėjas apdraudžia
namų turtą 100 000 Lt nauja atkuriamąja verte, tai daiktų grupei
„namų turtas, išskyrus vertybes, filmavimo kameras, fotoaparatus“ maksimali
išmokos suma = 100 000 Lt

Draudimo vietoje (pvz., bute, gyvenamajame name) esantis turtas:

Daiktai, esantys kitur (už draudimo vietos ribų, pvz., paimti į kelionę):
Su savimi laikinai paimti daiktai, išskyrus vertybes,
filmavimo kameras, fotoaparatus.

Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio, vaikiškos
transporto priemonės praradimas / vagystė.
Draudimo apsauga galioja, kai minėtos transporto priemonės
yra prirakinamos prie stacionarių objektų (pvz., prie automobilio,
laiptų turėklų, tvoros ir pan.).
Filmavimo kameros, fotoaparatai.
Daiktai, taip pat GPS, navigacinė sistema, išskyrus vertybes,
palikti be draudėjo ar su draudėju susijusiųjų asmenų
priežiūros, užrakintame su stogu ir su įjungta apsaugos
signalizacija, automobilyje.
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Draudimo apsaugos sąlygų „If super namai“, „If namai“, „If mini namai“ – daiktų, esančių kitur (už draudimo vietos ribų, pvz., paimti į kelionę)
ir apdraudžiant Namų turtą draudimo teritorijos palyginimas:
Daiktų grupė

Draudimo teritorija (Europos sąjunga = EU; Baltijos šalys = Lietuvos,
Latvijos, Estijos Respublikos; Lietuvos Respublika = LT)
„If mini namai“

„If namai“

„If super namai“

Su savimi laikinai paimti daiktai, išskyrus vertybes,
filmavimo kameras, fotoaparatus.

LT

Baltijos šalys

EU

Vertybės, išskyrus grynuosius pinigus.

LT

Baltijos šalys

EU

Su savimi paimti grynieji pinigai.

LT

Baltijos šalys

EU

Dviračio, kūdikio vežimėlio, invalidų vežimėlio,
vaikiškos transporto priemonės, praradimas / vagystė.
Draudimo apsauga galioja, kai minėtos transporto
priemonės yra prirakinamos prie stacionarių objektų
(pvz., prie automobilio, laiptų turėklų, tvoros ir pan.).

neapdrausta

Baltijos šalys

EU

Filmavimo kameros, fotoaparatai.

neapdrausta

Baltijos šalys

EU

Daiktai, taip pat GPS, navigacinė sistema, išskyrus
vertybes, palikti be draudėjo ar su draudėju susijusiųjų
asmenų priežiūros, užrakintame su stogu ir su įjungta
apsaugos signalizacija, automobilyje.

neapdrausta

Baltijos šalys

EU

Mobilieji telefonai.

neapdrausta

Baltijos šalys

EU

Daiktai, išskyrus vertybes, palikti palapinėje.

neapdrausta

Baltijos šalys

EU

Į naują draudimo vietą pervežtas turtas (persikrausčius).

neapdrausta

neapdrausta

LT

Draudimo apsaugos sąlygų „If super namai“, „If namai“, „If mini namai“ – draudžiamųjų įvykių santrauka:
Draudžiamieji įvykiai

„If mini namai“

„If namai“

„If super namai“

+

+

+

Įtampos svyravimas, transporto priemonių atsitrenkimas.

-

+
(įvykiui „įtampos
svyravimas“ maksimali
išmokos suma 2 000 Lt)

+

Stiklo dūžis, medžio užvirtimas.

-

-

+

Žemės drebėjimas daugiau nei 5,9 balo pagal Richterio
skalę, šaltis – daugiau nei -24 °C.

-

-

+

Turto vidaus gedimai, kai žala atsiranda ne dėl išorinių
jėgų poveikio turtui.

-

-

+

Kiti staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai, išskyrus draudimo
taisyklėse įvardintus nedraudžiamuosius įvykius.

-

-

+

Ugnis, vanduo, vagystė įsibraunant, plėšimas,
vandalizmas, gamtinės jėgos.

Draudimo apsaugos sąlygų „If super namai“, „If namai“, „If mini namai“ – papildomų išlaidų, patiriamų įvykus įvykiui, apdraudžiant patalpas /
pastatus, atlyginimo santrauka:
„If mini namai“

„If namai“

„If super namai“

Liekanų pašalinimas.

-

+

+

Išlaidos už gyvenamosios vietos nuomą, persikraustymą,
jeigu pastatas / patalpa dėl draudžiamojo įvykio yra
avarinės būklės, sunaikintas (-a) ar prarastas (-a).

-

+

+

Sugadinto, sunaikinto ar prarasto bendrojo
naudojimo turto remonto ar atstatymo išlaidos.

-

+

+

Vandentiekio ir / arba šildymo sistemos vamzdžių remonto,
keitimo išlaidos, jeigu nuostoliai atsirado dėl vandentiekio
ir / arba šildymo sistemos įtrūkusių / kiaurų vamzdžių.

-

-

+

Papildomų išlaidų pavadinimas
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