
UAB „If draudimas“ 

Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklės Nr. 004 

(su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2006-01-01) 

 

Draudimo taisyklių struktūra 

Draudimo taisyklės sudarytos iš šių dalių: 

Bendrosios dalies, kurioje aprašoma: draudimo objektas, draudimo vieta, draudimo 

vertė, draudimo suma ir nevisiškas draudimas, draudimas padidinta suma ir dvigubas 

draudimas, franšizė (išskaita), ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties 

sudarymo tvarka, draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka, draudėjo ir draudiko 

pareigos draudimo sutarties galiojimo metu, draudimo rizikos padidėjimas, draudimo 

sutarties nutraukimo ir pasibaigimo terminai, nuostolio nustatymo tvarka, ekspertų 

dalyvavimas, draudimo išmokos mokėjimo, nemokėjimo ir mažinimo tvarka, netesybos 

už draudimo sutarties pažeidimus, pranešimų perdavimo tvarka, informacijos 

konfidencialumas, ginčų nagrinėjimo tvarka. 

Draudimo apsaugos sąlygų, kuriose nurodomi draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai 

(sąlygų numeriai 2xx). Jei šios sąlygos neatitinka bendrosios dalies sąlygų, 

vadovaujamasi draudimo apsaugos sąlygomis. 

Papildomų sąlygų, kuriose nurodomos sąlygos, išplečiančios ar susiaurinančios 

draudimo apsaugą (sąlygų numeriai 3xx). Jei šios sąlygos neatitinka bendrosios dalies 

sąlygų ar draudimo apsaugos sąlygų, vadovaujamasi papildomomis sąlygomis. 

Nurodymų draudėjui — nurodymų, mažinančių draudimo riziką, kurių draudėjas 

privalo laikytis (sąlygų numeriai 4xx). 

Draudimo sutarčiai galioja tik tos draudimo apsaugos, papildomos sąlygos ir nurodymai 

draudėjui, kurie nurodomi draudimo liudijime. Jei draudimo liudijime nurodomos kitos 

sąlygos, kurios neatitinka draudimo apsaugos sąlygų, papildomų sąlygų ar nurodymų 

draudėjui, vadovaujamasi draudimo liudijime nurodytomis kitomis sąlygomis. 

 

Bendroji dalis 

Draudikas, draudėjas, apdraustasis ir naudos gavėjas 

1. Draudikas — UAB „If draudimas“. 

2. Draudėjas — asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar 

kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį 

su draudiku pagal šias draudimo taisykles. 

3. Draudėjas gali sudaryti turto draudimo sutartį dėl savo ar kito asmens, kuris sudarius 

draudimo sutartį tampa apdraustuoju, turtinių interesų. Apdraustasis — draudimo 

sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami. 

4. Draudimo sutartyje gali būti nurodytas naudos gavėjas. Naudos gavėjas — draudimo 

sutartyje nurodytas asmuo, arba draudėjo ar apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę 

gauti draudimo išmoką. 

Draudimo objektas 

5. Draudimo objektas yra draudimo sutartyje nurodomas nekilnojamasis ar (ir) 

kilnojamasis turtas. Draudimo sutartyje turtas grupuojamas į: 
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5.1. pastatus — patalpas, pastatus ir statinius, įskaitant jų inžinerinę įrangą; 

5.2. įrengimus — įrengimus, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą; 

5.3. atsargas — produkciją, žaliavas, medžiagas, kurą, prekes, nebaigtą gamybą ir 

pan., išskyrus turtą, nurodytą bendrosios dalies 5.6 punkte; 

5.4. duomenų bazes (kompiuterinės bylos); 

5.5. kompiuterių programas; 

5.6. grynuosius pinigus, meno kūrinius ir brangiųjų metalų, brangakmenių 

dirbinius, antikvarinius daiktus. 

Taip pat gali būti draudžiamas liekanų pašalinimas — papildomos išlaidos, tiesiogiai 

susijusios su draudiminio įvykio padarinių likvidavimu (kaip nurodyta bendrosios 

dalies 50 punkte). 

Draudimo sutartyje gali būti nurodomos ir kitokios turto grupės. 

6. Pagal šias taisykles nedraudžiamos visų rūšių transporto priemonės, Vyriausybės 

nustatyta tvarka registruojamos atitinkamose institucijose (tačiau transporto priemonės, 

sutartyje priskiriamos atsargų grupei, gali būti apdraustos), orlaiviai, laivai, žemės 

sklypai, vandens telkiniai, augalai, gyvūnai, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 

Draudimo vieta 

7. Draudimo apsauga galioja tik draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje. 

Draudimo vieta gali būti pastatai, patalpos, žemės sklypai, teritorijos. 

Šis apribojimas netaikomas turtui, kuris buvo perkeltas iš draudimo vietos dėl 

atsitikusio arba grėsusio draudiminio įvykio, tačiau tik tuo atveju, jeigu dėl turto 

perkėlimo nepadidėja draudimo rizika (draudimo rizikos padidėjimo atvejai nustatyti 

bendrosios dalies 29 punkte). Jeigu dėl turto perkėlimo padidėja draudimo rizika, 

draudėjo pareigos, nustatytos bendrosios dalies 29 punkte, išlieka. 

Draudimo vertė 

8. Draudimo vertė — vertė, kuria remiantis apskaičiuojamas nuostolis ir draudimo 

išmoka. Draudimo vertė nurodoma draudimo sutartyje. Draudimo vertė gali būti: 

8.1. draudžiant pastatus, įrengimus, atsargas: 

a) nauja atkuriamoji vertė — tai suma, kurią reikia išleisti, norint įsigyti, 

pastatyti, pagaminti naują tos pačios rūšies ir kokybės turtą, įskaitant 

projektavimo, montavimo, statymo išlaidas. 

Tais atvejais, kai naujo tos pačios rūšies ir kokybės turto įsigyti, pastatyti 

ar pagaminti negalima, nauja atkuriamąja verte laikoma suma, kurią reikia 

išleisti, norint įsigyti, pastatyti, pagaminti naują turtą, pagal savo 

atliekamas funkcijas, kokybę ir technines charakteristikas kiek galima 

artimesnį atkuriamam turtui, įtraukiant projektavimo, montavimo, statymo 

išlaidas. Jei toks turtas yra geresnės kokybės už atkurtiną turtą 

(atsižvelgiant į jo našumą, energijos, eksploatacijos, aptarnavimo 
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sąnaudas, produkcijos savikainą ir pan.), kokybės pagerinimo vertė į  

naują atkuriamąją vertę neįskaičiuojama. 

Laikoma, kad naujo tos pačios rūšies ir kokybės turto įsigyti, pastatyti ar 

pagaminti negalima, jei tokio turto neįmanoma pagaminti ar pastatyti dėl 

techninių priežasčių, jo negalima įsigyti, pagaminti ar pastatyti dėl 

valstybės institucijų nustatyta tvarka taikomų apribojimų, toks turtas yra 

nebegaminamas arba dėl kitų priežasčių tos pačios rūšies ir kokybės turto 

įsigijimo, pastatymo ar pagaminimo išlaidos būtų neprotingai didelės 

lyginant su panašios rūšies ir kokybės turtu. 

b) likutinė vertė — tai turto nauja atkuriamoji vertė, atėmus nusidėvėjimą 

sutarties sudarymo dieną. Nusidėvėjimas nustatomas atsižvelgiant į turto 

amžių, panaudojimo intensyvumą, turto gamintojo rekomendacijas ar turto 

vertintojų išvadas. Draudimo sutartyje gali būti nustatytas ir kitas likutinės 

vertės nustatymo būdas; 

8.2. duomenų bazių, kompiuterių programų: nauja atkuriamoji vertė, t. y. šių 

duomenų bazių, programų įsigijimo, atstatymo ar (ir) atgaminimo išlaidos jų 

netekus; 

8.3. meno vertybių, brangiųjų metalų ir brangakmenių dirbinių, antikvarinių 

daiktų vertė nustatoma ekspertiniu įkainojimu. 

Draudimo suma ir nevisiškas draudimas 

9. Draudimo suma — draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, lygi maksimaliai 

draudimo išmokai, kurią draudikas gali išmokėti pagal draudimo sutartį. 

10. Jeigu draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę 

draudiminio įvykio dieną (nevisiškas draudimas), tai draudikas privalo atlyginti 

draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir 

draudimo vertės santykiui, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje nustatyta, kad tai 

yra draudimas pirmąja rizika. 

11. Pirmosios rizikos draudimo atveju draudimo išmoka mokama iki draudimo sumos, 

neatsižvelgiant į tai, kad draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę. 

Draudžiant pirmąją rizika, nevisiškas draudimas yra tuomet, kai prašyme draudimo 

sutarčiai sudaryti ar kituose dokumentuose, pateiktuose draudikui draudimo sutarties 

sudarymui, nurodyta draudimo vertė yra mažesnė už draudimo vertę draudiminio 

įvykio dieną. 

12. Grynieji pinigai, duomenų bazės, kompiuterių programos ir liekanų pašalinimas 

visuomet draudžiami pirmąją rizika, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 

Draudimas padidinta suma ir dvigubas draudimas 

13. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę (toliau — 

draudimas padidinta suma), tai draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos 

dalies, kuri viršija draudimo vertę. 

Jeigu draudimo įmokos mokamos periodiškai ir, nustačius, kad yra draudimas padidinta 

suma, draudimo įmoka dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos 

suma sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimo dydžiui. 
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14. 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. 

Franšizė (išskaita) 

15. Franšizė (išskaita) — suma, kuri kiekvieno draudiminio įvykio atveju išskaitoma iš 

mokėtinos draudimo išmokos. 

Franšizė (išskaita) nurodoma draudimo sutartyje. 

Ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo tvarka 

16. Draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas pateikia draudikui draudiko nustatytos formos 

prašymą draudimo sutarčiai sudaryti (toliau — Prašymas). Prašymas gali būti 

nepateikiamas, jei draudėjas pateikia draudikui informaciją, kurią draudikas laiko 

pakankama draudimo rizikai įvertinti. 

Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos apie prašomą 

apdrausti turtą. 

17. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą 

informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio 

atsitikimo tikimybei 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, jei 

draudiko reikalavimu Prašymas pildomas; 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. 

18. Draudikas siūlo draudimo sąlygas, remdamasis draudėjo pateikta ir turto apžiūros metu 

(jei ji daryta) gauta informacija bei dokumentais. 

19. Prieš sudarant draudimo sutartį draudikas privalo įteikti draudimo taisyklių kopiją 

draudėjui. 

20. Draudimo sutartis sudaroma sutarties šalims pasirašant draudimo liudijimą. 

21. Draudėjui pageidaujant, kol nebaigtas draudimo rizikos įvertinimas, draudimo sumų 

apskaičiavimas ar nėra iki galo susitarta dėl draudimo įmokos dydžio, gali būti sudaryta 

laikinoji draudimo sutartis. 

Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka 

22. Draudimo laikotarpis nurodomas draudimo sutartyje. 

23. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo 

įmoką apskaičiuoja draudikas, atsižvelgiant į draudėjo pateiktą ir kitą informaciją, 

draudimo riziką ir draudimo sutartyje nustatytas sąlygas. 

24. 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 per 15 dienų nuo pranešimo gavimo 

draudėjui nesumokėjus įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta ir 
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atnaujinta tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį. Jei draudimo sutartyje 

nenustatytas kitoks pranešimų siuntimo būdas, preziumuojama, jog draudėjas gavo 

draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo. 

Draudikui neišsiuntus pranešimo apie sutarties nutraukimą, draudimo sutartis galioja 

iki nustatyto laikotarpio pabaigos. 

Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių draudimo taisyklių 22. punkte ir 

draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama draudimo liudijime nustatytais 

terminais, tai Draudikas nemoka Draudėjui draudimo išmokų už draudiminius įvykius, 

įvykusius nuo tos dienos, kada suėjo įmokos ar jos pirmosios dalies sumokėjimo 

terminas, iki tos dienos, kada faktiškai buvo sumokėta draudimo įmoka arba jos pirmoji 

dalis. 

Jei draudiminis 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. 

Jei draudimo sutartyje nustatytas apdraustasis ar naudos gavėjas, visi šiame punkte 

aprašyti pranešimai turi būti siunčiami ir apdraustajam ar naudos gavėjui. 

25. Net ir pasibaigus draudimo laikotarpiui ar nutraukus draudimo sutartį, išlieka draudėjo 

pareiga sumokėti įmokas už laikotarpį, kuriuo galiojo draudimo apsauga. 

26. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama suma įrašoma į 

draudiko sąskaitą banke ar sumokama į draudiko kasą, jei draudimo sutartyje 

nenustatyta kitaip. 

27. Jei draudimo objekto nuosavybės teisė pereina kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai 

draudėjo lizingo sutarties pagrindu valdomo draudimo objekto nuosavybės teisė pereina 

iš lizingo davėjo draudėjui, draudimo sutartis pasibaigia, jei draudimo sutartyje 

nenustatyta kitaip. 

Draudėjo ir draudiko pareigos draudimo sutarties galiojimo metu 

28. Draudėjas privalo laikytis nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo bei 

saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje. 

29. 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. 

Draudimo rizikos padidėjimu laikoma: draudėjo veiklos draudimo vietoje pasikeitimas; 

gamybos technologijų pasikeitimas draudimo vietoje; degių, sprogiųjų medžiagų, apie 

kurias draudikas nežinojo sudarant draudimo sutartį, naudojimas ar sandėliavimas 

draudimo vietoje; statybos, remonto, rekonstrukcijos ir pan. darbų vykdymas draudimo 

vietoje; saugos ar priešgaisrinės saugos būklės pablogėjimas draudimo vietoje. 

Draudimo rizikos padidėjimu laikomi tokie statybos, remonto, rekonstrukcijos ir pan. 

darbai, kuriems reikia suderinimo statybos inspekcijoje arba kurių metu vykdomi 

karštieji darbai (suvirinimas, pjovimas autogenu, smalavimas naudojant atvirą liepsną, 

metalo pjovimas ir kiti darbai, kurių metu temperatūra pakyla virš 100°C). 
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Draudžiamo objekto saugos ar priešgaisrinės saugos būklės pablogėjimu laikoma, jei 

neveikia, netaikomos ar nenaudojamos priešgaisrinės ar 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 ar 

pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 

Jeigu draudėjas nepraneša draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, draudikas turi 

teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos 

draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, 

jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą. 

30. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas sudaro kitą draudimo sutartį su kitu 

draudiku apdrausti jau apdraustą turtą nuo apdraustos rizikos, tai jis privalo nedelsiant 

raštu pranešti draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti turtą, kuris yra apdraustas, jo 

draudimo sumą ir draudiminius įvykius, nuo kurių jis yra apdraustas. 

Šios sąlygos nevykdymas yra esminis draudimo sutarties pažeidimas ir draudikas turi 

teisę nutraukti draudimo sutartį bendrosios dalies 43 punkte nustatyta tvarka. 

31. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas privalo suteikti draudikui ar jo įgaliotam 

atstovui galimybę apžiūrėti draudžiamus objektus, patikrinti priešgaisrinės, 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 eksploatacijos taisyklių, gamybos technologijos, darbo 

saugos reikalavimų, draudikas turi teisę, pranešdamas draudėjui apie tai raštu, nurodyti 

protingą terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Jei per šį laiką trūkumai 

nepašalinami, tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas, ir draudikas turi teisę 

nutraukti draudimo sutartį bendrosios dalies 43 punkte nustatyta tvarka. 

32. Draudėjas privalo tinkamai pranešti naudos gavėjui ar apdraustajam apie sudarytą 

draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas. 

33. Įvykus įvykiui, kuris gali būti draudiminiu pagal draudimo sutarties sąlygas (toliau — 

Įvykis), draudėjas privalo: 

33.1. imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti (gelbėti 

apdraustą turtą, užkirsti kelią nuostoliams ar (ir) 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; 

33.2. apie gaisrą nedelsiant pranešti valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai 

(jei yra įmonės vidinė priešgaisrinė tarnyba — šiai tarnybai, jei nebuvo būtina 

kviesti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos), apie vagystę — 

policijai, apie sprogimą, avariją — atitinkamai tarnybai; 
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33.3. nedelsiant, vėliausiai per penkias darbo dienas po sužinojimo apie Įvykį, 

pranešti draudikui apie atsitikusį Įvykį. 

33.4. išsaugoti po Įvykio likusį turtą ar jo liekanas kol atvyks draudiko atstovas ir, 

jam (draudiko atstovui) atvykus, parodyti sugadintą turtą arba jo liekanas, 

nebent draudikas nurodo, kad tai nėra būtina. Jei 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; 

33.5. sudaryti sunaikinto, sugadinto ar prarasto apdrausto turto sąrašą, nurodant to 

turto draudimo vertę, buvusią prieš pat Įvykį, ir pateikti jį draudikui. 

Draudikas turi teisę dalyvauti sudarant šį sąrašą; 

33.6. perduoti draudikui visus kitus turimus dokumentus, galinčius padėti nustatyti 

turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastis; 

33.7. perduoti draudikui visus turimus dokumentus, pagrindžiančius nuostolio dydį: 

statybų (remonto) sąmatas, atliktų darbų priėmimo aktus, sąskaitas ir kt.; 

33.8. suteikti draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti Įvykio 

priežastis bei aplinkybes, nuostolių dydį (tame tarpe patikrinti turto apskaitos, 

įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kt. dokumentus). 

34. Jeigu draudėjas per protingą terminą nepranešė policijai apie draudiminio įvykio metu 

dingusį turtą, tai draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką už šį turtą. 

35. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo padėti draudikui ir atitinkamoms tarnyboms 

nustatyti įvykio priežastis ir aplinkybes. 

36. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo perduoti draudikui visą turimą informaciją, kuri yra 

būtina ir bendradarbiauti, kad draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią 

reikalavimo teisę. 

37. 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: 

37.1. 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 

37.2. draudimo išmoka negrąžinama, o, draudikui pareikalavus, draudėjas privalo 

perduoti atgautą turtą draudikui. 

38. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo pateikti draudikui visus dokumentus ir informaciją 

apie draudiminio įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį. Draudiko reikalavimu 

draudėjas (naudos gavėjas) taip pat privalo pateikti dokumentus apie draudiminio 

įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį, kuriuos jis turi teisę gauti įstatymu ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Draudimo išmokos gavimui draudėjas privalo pateikti: 

38.1. prašymą draudimo išmokai gauti, nurodant įvykio datą, pranešimo apie įvykį 

draudikui datą, įvykio priežastis, jei jos draudėjui yra žinomos, ir nuostolio 

dydį; 
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38.2. sunaikinto, sugadinto ar prarasto turto sąrašą, nurodant turto pavadinimą, 

įsigijimo metus, kainą, nusidėvėjimą, liekanų vertę, atkūrimo (remonto) 

kainą; 

38.3. sąmatas, sąskaitas-faktūras, mokėjimo pavedimus, pagrindžiančius nuostolio 

dydį, taip pat ir už išlaidas turtui gelbėti, liekanoms sutvarkyti, sąmatoms 

sudaryti ir kitoms išlaidoms, už kurias mokama draudimo išmoka; 

38.4. buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės duomenis apie turto vertę prieš pat 

draudiminį įvykį; 

38.5. jei turtas buvo sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl vagystės, apiplėšimo ar 

vandalizmo, draudėjas papildomai privalo pateikti: 

a) dokumentus iš policijos, patvirtinančius turto praradimą, sunaikinimą ar 

sugadinimą; 

b) objekto apsaugos sutartis, jei tokios buvo sudarytos. 

Tai yra preliminarus dokumentų sąrašas. Draudikas turi teisę pareikalauti kitų 

dokumentų, nenurodytų sąraše, jei tai reikalinga įvykio aplinkybėms ar nuostolio 

dydžiui nustatyti. 

39. Minėtas draudėjo pareigas taip pat gali atlikti draudėjo darbuotojas arba įgaliotas 

asmuo. Visi šių taisyklių nurodymai, skirti draudėjui, yra privalomi ir draudėjo 

darbuotojams ar įgaliotiems asmenims. Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo 

sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties 

vykdymo, pažeidžia draudėjo darbuotojai ar įgalioti asmenys, veikiantys kaip draudėjo 

atstovai. 

40. Draudikas įsipareigoja: 

40.1. įvykus draudiminiam įvykiui, šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais 

išmokėti draudimo išmoką; 

40.2. 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; 

40.3. pakeisti draudimo sutarties sąlygas ar 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 ar sumažinti draudimo įmokos, 

draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar 

pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 

41. Draudiko teisės: 

41.1. patikrinti draudėjo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį vykdymą; 

41.2. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką 

šiais atvejais: 
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a) jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas dėl 

neatsargumo nepateikė bendrosios dalies 17 punkte nustatytos 

informacijos. Tokiais atvejais draudikas privalo ne vėliau kaip per du 

mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui pakeisti 

draudimo sutartį. Jeigu draudėjas atsisako tai padaryti ar (ir) per vieną 

mėnesį neatsako į pateiktą pasiūlymą, draudikas turi teisę reikalauti 

nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas 

privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmokama draudėjui 

įvykdžius bendrosios dalies 17 punkte nustatytą pareigą, dalį, proporcingą 

sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta 

draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs bendrosios dalies 17 punkte nustatytą 

pareigą, santykiui; 

b) gavus pranešimą 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. 

41.3. įgyvendinant savo teises, remtis tuo, kad draudėjas neįvykdė pareigos 

tinkamai pranešti naudos gavėjui ar apdraustajam apie sudarytą draudimo 

sutartį ir šių asmenų pareigas. 

Draudimo sutarties nutraukimo ir pasibaigimo terminai 

42. Draudimo sutartis pasibaigia: 

42.1. jei draudimo sutarties šalys susitaria ją nutraukti arba draudimo sutartis 

nutraukiama įstatymų ar šių taisyklių nustatyta tvarka; 

42.2. jei likviduojamas draudėjas ir nėra jo teisių ir pareigų perėmėjų. 

43. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį draudėjui pažeidus esmines draudimo 

sutarties sąlygas ar iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Esminiai draudimo sutarties 

pažeidimai ar iš esmės pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutraukta draudimo 

sutartis, yra: 

43.1. draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimas laiku. Tokiu atveju draudimo 

sutartis nutraukiama arba nutrūksta bendrosios dalies 24 punkte nustatyta 

tvarka; 

43.2. nepranešimas apie kitą draudžiamo turto draudimo sutartį su kitu draudiku 

nuo tų pačių rizikų; 

43.3. nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo, nustatytų draudimo 

sutartyje, nevykdymas; 

43.4. draudiko rastų trūkumų nepašalinimas laiku, kaip nustatyta bendrosios 

dalies 31 punkte; 

43.5. nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą, kaip nustatyta bendrosios 

dalies 29 punkte. 

Draudimo sutartis nutraukiama draudikui išsiuntus apie tai pranešimą draudėjui. Jei yra 

apdraustasis ar naudos gavėjas, draudikas pranešimą apie draudimo sutarties 

nutraukimą turi išsiųsti ir apdraustajam ar naudos gavėjui. 
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44. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju. Jeigu draudėjas 

nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, draudėjui gražinama draudimo įmoką už 

likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties 

sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 30% grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne 

mažiau kaip 200 Lt) bei pagal sutartį išmokėtų draudimo išmokų sumas. 

Nuostolio nustatymo tvarka 

45. Turtas laikomas sugadintu, jei jį įmanoma suremontuoti. Jei turto neįmanoma 

suremontuoti arba jo remonto kaina viršija sugadinto turto naują atkuriamąją vertę, 

turtas laikomas sunaikintu. Turtas laikomas prarastu, jei po draudiminio įvykio nėra 

išlikę turto liekanų. 

46. Remonto išlaidomis nelaikomos išlaidos, kurios būtų patirtos, jei nebūtų draudiminio 

įvykio, t. y. išlaidos už turto priežiūrą, einamuosius, eilinius remontus ir pan. 

47. Nuostoliu laikoma: 

47.1. kai turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir dėl draudiminio įvykio 

sugadintas — turto remonto kaina, bet ne daugiau turto naujos atkuriamosios 

vertės nuostolio skaičiavimo dieną; 

47.2. kai turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir dėl draudiminio įvykio 

sunaikintas ar prarastas — analogiško turto įsigijimo, pagaminimo, pastatymo 

toje vietovėje kaina, įtraukiant projektavimo, montavimo, statymo išlaidas 

nuostolio skaičiavimo dieną; 

47.3. kai turtas apdraustas likutine verte ir dėl draudiminio įvykio sugadintas — 

turto remonto kaina dalimi, lygia santykiui tarp turto likutinės vertės ir naujos 

atkuriamosios vertės. Turto remonto kaina negali viršyti turto likutinės vertės 

nuostolio skaičiavimo dieną; 

47.4. kai turtas apdraustas likutine verte ir dėl draudiminio įvykio sunaikintas ar 

prarastas — turto likutinė vertė prieš pat draudiminį įvykį, bet neviršijant 

naujo analogiško turto įsigijimo, pagaminimo ar pastatymo kainos nuostolio 

skaičiavimo dieną; 

47.5. kai sugadinta, sunaikinta, prarasta kompiuterinė įranga, kuriai analogiška jau 

nebegaminama ar nepardavinėjama, tuomet nuostolis apskaičiuojamas taikant 

20% metinį nusidėvėjimą nuo praeitų metų likutinės vertės (apskaičiuotos 

pagal šį 47.5 punktą), pradedant skaičiuoti nuo antrųjų metų; 

47.6. kai sunaikinami ar prarandami grynieji pinigai — sunaikintų, prarastų pinigų 

suma pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą kursą draudimo išmokos 

mokėjimo dieną; 

47.7. kai sunaikinami ar sugadinami meno kūriniai, brangiųjų metalų ar (ir) 

brangakmenių dirbiniai, antikvariniai daiktai, nuostolis įvertinamas 

ekspertiniu įkainojimu; 

47.8. nuostolis už duomenų ar duomenų bazių atkūrimą apskaičiuojamas remiantis 

darbo valandų skaičiumi, reikalingu jiems atkurti. 

48. Jei turto (atskiro daikto) likutinė vertė mažesnė nei 50% jo naujos atkuriamosios vertės, 

nuostolis tokiam turtui (atskiram daiktui) apskaičiuojamas ir draudimo išmoka mokama 
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remiantis šio turto likutine verte, nebent draudimo sutartyje būtų nustatyta, kad ši 

sąlyga negalioja. 

49. Į nuostolio sumą įtraukiamos visos protingos išlaidos, padarytos siekiant užkirsti kelią 

nuostoliams ar (ir) juos sumažinti, turtui saugoti bei kitos išlaidos, reikalingos 

draudiminio įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti, taip pat visos išlaidos, 

patirtos vykdant draudiko nurodymus. 

50. Jei buvo draustas liekanų pašalinimas, tai į nuostolio sumą taip pat įtraukiama: 

50.1. išlaidos, susijusios su liekanų, atsiradusių po draudiminio įvykio, pašalinimu, 

draudimo vietos po draudiminio įvykio sutvarkymu; 

50.2. išlaidos, atsirandančios dėl to, kad dėl apdrausto turto, sunaikinto, sugadinto 

ar prarasto dėl draudiminio įvykio, atstatymo, įsigijimo reikia perkelti, 

pakeisti arba saugoti kitą apdraustą turtą. 

51. Jei turtas sunaikintas, nuostolis sumažinamas atėmus po draudiminio įvykio išlikusią 

turto vertę (liekanų vertę). 

52. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), sumokėtas už atliktus darbus, įsigytas medžiagas ar 

pan. išlaidas, susijusias su draudiminiu įvykiu, įtraukiamas į nuostolio sumą tik tada, 

kai jis yra įtrauktas į turto draudimo vertę sudarant sutartį ir negali būti sugrąžintas iš 

biudžeto, bei draudėjas pateikia pranešimą apie tai, nurodant kokiais įstatymais ar 

poįstatyminiais aktais remiantis tai negali būti padaryta. 

Ekspertų dalyvavimas 

53. Kiekviena draudimo sutarties šalis gali samdyti ekspertus ir remtis jų išvadomis, 

nustatant įvykio priežastis ir nuostolio dydį. 

54. Jeigu draudimo sutarties šalys nesusitaria kitaip, ekspertais negali būti skiriami 

asmenys, kurie yra draudiko arba draudėjo konkurentai, turi su jais verslo ryšių, dirba 

pas konkurentus ar verslo partnerius ir pan. 

Draudimo išmokos mokėjimas 

55. Draudimo išmoka yra nuostolio, apskaičiuoto šiose taisyklėse ar draudimo sutartyje 

nurodyta tvarka, suma, atsižvelgiant į bet kokį dvigubą draudimą, draudimą 

padidintomis sumomis ar (ir) nevisišką draudimą bei kitus draudimo išmokos 

mažinimo pagrindus, nustatytus šiose taisyklėse ar (ir) draudimo sutartyje, bei atėmus 

franšizę (išskaitą). 

56. Jeigu turtas buvo apdraustas nauja atkuriamąja verte, tai draudimo išmoka mokama 

remiantis turto nauja atkuriamąja verte tik tuomet, kai draudėjas (naudos gavėjas) įrodo 

draudikui ir dokumentais patvirtina, kad gautą išmoką panaudos sugadinto turto 

remontui ar analogiško (arba geresnės kokybės ar geresnių techninių charakteristikų) 

turto pastatymui, įsigijimui, pagaminimui toje pačioje vietoje, arba gauna iš draudiko 

raštišką sutikimą, leidžiantį vietoje draudiminio įvykio metu sugadinto, sunaikinto, 

prarasto turto, pastatyti, įsigyti, pagaminti kitos rūšies ir kokybės turtą toje pačioje ar 

kitoje vietoje. 

Neįvykdžius šios sąlygos, nuostolis apskaičiuojamas ir draudimo išmoka mokama 

remiantis turto likutine verte, kaip nurodyta bendrosios dalies 47.3 — 47.4 punktuose. 
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57. Draudimo išmoka už duomenų bazes, kompiuterių programas mokama tik jas atkūrus. 

58. Draudėjas (naudos gavėjas), jei to reikalauja draudikas, privalo suderinti su draudiku, 

kokia įmonė ar organizacija atliks sunaikinto, sugadinto, prarasto turto, už kurį turi būti 

mokama išmoka, projektavimo, statybos, gaminimo, remonto darbus. Draudikas turi 

teisę nemokėti tos išmokos dalies, kuria padidėja nuostolis dėl šios sąlygos 

nesilaikymo. 

59. Draudimo išmoka mokama ją pervedant į draudėjo ar jo nurodyto asmens sąskaitą 

banke. Jei draudimo sutartyje nustatytas naudos gavėjas, draudimo išmoka mokama 

naudos gavėjui arba jo nurodytam asmeniui. 

Draudiko sprendimu, draudimo išmoka gali būti mokama tiesiogiai sumokant statybos, 

remonto ar (ir) kitoms įmonėms bei organizacijoms už sunaikinto, sugadinto turto 

atstatymą, remontą, turto gelbėjimą, nuostolių mažinimą, įvykio tyrimą ir pan. 

60. Draudimo išmoka turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai 

draudikas gauna visą informaciją, reikšmingą nustatant draudiminio įvykio faktą, 

aplinkybes ir pasekmes bei nuostolio dydį. Draudikas turi teisę atidėti draudimo 

išmokos išmokėjimą: 

60.1. kol draudėjas (naudos gavėjas) pagrįs nuostolio dydį; 

60.2. kol draudėjas (naudos gavėjas) pateiks draudiminį įvykį pagrindžiančius 

dokumentus, nurodytus bendrosios dalies 38 punkte; 

60.3. jei draudėjui dėl draudiminio įvykio keliama baudžiamoji byla ar pradėtas 

teismo procesas — iki proceso pabaigos, jeigu sprendimas procese turi 

reikšmę nustatant ar įvykis yra draudiminis ar (ir) nustatant nuostolių dydį. 

61. Jeigu įvykis yra draudiminis, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos 

dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių 

neginčijamai draudimo išmokai (avansinę draudimo išmoką), jei tikslus žalos dydžio 

nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius. 

62. Jeigu atsakingas už padarytą žalą asmuo atlygino nuostolį ar jo dalį, tai draudimo 

išmoka mokama atskaičiavus sumą, kurią draudėjas (naudos gavėjas) gavo iš atsakingo 

už padarytą žalą asmens. 

63. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma draudimo sutarties galiojimo metu lieka 

nepakitusi tik tuo atveju, jeigu draudėjas įsigyja, pastato, pagamina, suremontuoja 

draudiminio įvykio metu sunaikintą, sugadintą ar prarastą turtą. 

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas 

64. Draudimo išmoka nemokama, jeigu: 

64.1. įvykis nedraudiminis; 

64.2. draudėjas bando suklaidinti draudiką klastodamas faktus, kurie turi įtakos 

draudiminio įvykio priežastims ar (ir) draudimo išmokos dydžiui nustatyti. 

65. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti: 
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65.1. jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo 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 įrengimais ar mechanizmais ir pan., 

taip pat kitos aplinkybės, patvirtinančios asmens didelį neatsargumą); 

65.2. jeigu draudėjas tyčia pateikė neteisingą informaciją, kuri galėjo sąlygoti 

draudiko apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti draudimo 

sąlygas; 

65.3. jeigu draudėjas (naudos gavėjas) laiku nepranešė draudikui apie draudiminį 

įvykį; 

65.4. jeigu draudėjas apie gaisrą nedelsiant nepranešė valstybinei priešgaisrinei 

gelbėjimo tarnybai (jei yra įmonės vidinė priešgaisrinė tarnyba — šiai 

tarnybai, kai nebuvo būtina kviesti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos), apie vagystę — policijai, apie sprogimą, avariją — atitinkamai 

tarnybai, taip pat, kai nurodytos tarnybos nepatvirtina įvykio; 

65.5. jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą ir nuostolio ar jo 

padidėjimo priežastis yra draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios 

draudimo riziką; 

65.6. 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; 

65.7. jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų 

protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti, kaip nustatyta bendrosios 

dalies 33.1 punkte; 

65.8. jeigu draudėjas nevykdo pareigų, nustatytų bendrosios dalies 38 punkte. 

65.9. kitais draudimo sutartyje ar (ir) įstatymuose nustatytais atvejais. 

Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus 

66. Už pavėluotą piniginių prievolių įvykdymą draudimo sutarties šalys turi teisę reikalauti 

viena iš kitos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus delspinigius. 

Pranešimai 

67. Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda viena kitai, turi būti 

raštiškas: 

67.1. įteikiant draudėjui, draudikui ar jo įgaliotam asmeniui ar teisėtam atstovui; 

67.2. išsiunčiant registruotu laišku draudėjo, draudiko adresu, nurodytu prašyme, 

draudimo sutartyje, šalių pranešime apie buveinės adreso pakeitimą; 

67.3. išsiunčiant faksu, nurodytu draudimo sutartyje, šalių pranešime apie fakso 

numerio pakeitimą; 
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67.4. išsiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu draudimo sutartyje, šalių pranešime 

apie elektroninio pašto adreso pakeitimą. 

68. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas pranešimą gavo. 

69. 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 

70. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jam vykdant draudimo veiklą, 

apie draudėją, apdraustąjį ar naudos gavėją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. 

71. Informacija apie draudėją, apdraustąjį ar naudos gavėją, kurią draudikas gavo 

vykdydamas draudimo veiklą, gali būti atskleista: 

71.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais; 

71.2. teismui, nagrinėjančiam draudėjo (pareiškėjo) ir draudiko ginčus; 

71.3. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės įmonėms; 

71.4. draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams; 

71.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam draudėjo ir draudiko ginčą, draudėjo 

įgaliotajam atstovui ar tarpininkui; 

71.6. esant draudėjo sutikimui arba jo prašymui. 

Baigiamosios nuostatos 

72. Jei 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. 

73. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar 

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 perleisti teises ir pareigas pagal 

draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, draudimo sutartis nutraukiama taip pat, 

kaip ir draudėjui nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą (kaip nustatyta bendrosios 

dalies 44 punkte). 

74. Tarp draudėjo ir draudiko kilę ginčai sprendžiami Vilniuje, Vilniaus miesto apylinkės 

(apygardos) teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

75. Jei šiose taisyklėse kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 
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76. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos draudimo sutartį, gali papildyti šias taisykles, 

arba susitarti dėl kitų, nei šiose taisyklėse nurodytos, sąlygų taikymo. 

UAB „If draudimas“ 

Generalinis direktorius D. Kamuntavičius 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201 

VISŲ RIZIKŲ DRAUDIMAS 

201.1. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, 

išskyrus atsitikimus, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 201.2 punkte. 

201.2. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu veikiančiam asmeniui 

naudojant jį gamybos proceso metu (vykdant kasybos, statybos, remonto, 

griovimo, išmontavimo ir pan. darbus); 

d) neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, korozijos, rūdijimo, 

puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, 

struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka 

nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą ar prarastą tiesiogiai dėl šių 

procesų; 

e) grunto tyrimo klaidų, klaidų projektuojant, statant, montuojant draudžiamą 

turtą; 

f) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 

g) kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, 

dengtuose tik audiniais, plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, 

išskyrus atvejus, kai šis turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, 

stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, 

plastmasine plėvele ar pan. medžiaga; 
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h) lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens nešamų daiktų įsiveržimo 

pro nesandariai ar nevisiškai uždarytus langus, lauko duris ar kitas angas, 

išskyrus atvejus, kai šios angos atsirado dėl draudiminio įvykio; 

i) grunto nusėdimo, pamatų poslinkio ar pastatų konstrukcijų skilimo, išskyrus 

atvejus, kai tai atsitinka dėl draudiminio įvykio; 

j) požeminių vandenų lygio pasikeitimo; 

k) grobimo, išskyrus vagystę įsilaužus bei plėšimą. 

Vagystė įsilaužus — turto pagrobimas įsilaužus į užrakintą patalpą, saugyklą, 

talpą, seifą ar saugomą teritoriją; turto pagrobimas iš užrakintos patalpos prieš 

jos užrakinimą į ją įsigavus ar ten pasislėpus; taip pat turto pagrobimas 

įsibrovus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpą, seifą ar saugomą teritoriją 

panaudojus padirbtą raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus 

arba plėšimo metu ir tik tais atvejais, kai dėl šio fakto pranešta policijai. 

Plėšimas — turto pagrobimas panaudojus fizinį smurtą ar grasinant jį 

panaudoti tuoj pat arba kitaip atimant galimybę draudėjui ar jo atstovui 

priešintis. Draudėjo atstovais šiuo atveju laikomi asmenys, kuriems draudėjas 

pavedė pervežti apdraustą turtą, saugoti draudimo vietą (patalpas, teritoriją) ar 

apdraustą turtą. 

Grobimas - bet koks neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto (draudimo 

objekto) paėmimas iš teisėto valdymo tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip 

savu; 

l) pametimo, dingimo, trūkumų; 

m) sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 

n) turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio turtui; 

o) turto projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo; 

p) elektros energijos, dujų, skysčių, šilumos, kitų gamybai (veiklai) reikalingų 

elementų tiekimo nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo, išskyrus atvejus, kai 

tai atsitinka dėl draudiminio įvykio; 

q) programų, duomenų bazių, esančių kompiuteriuose ar kitokiuose 

įrenginiuose, sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo, išskyrus atvejus, kai 

patys įrenginiai ar duomenų laikmenos sunaikinami, sugadinami ar 

prarandami dėl draudiminio įvykio; 

r) augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitokių parazitų bei gyvūnų tiesioginio poveikio; 

s) įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją arba įstatymuose 

nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas, rangovas, 

montuotojas, garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė ar 

organizacija. Jeigu draudėjas apdraustą turtą ar jo dalį pagamino pats, tai jis 

prilyginamas šiame punkte išvardintiems asmenims. 
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Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202 

DRAUDIMAS NUO UGNIES 

201.3. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

šių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu: 

gaisro ir dūmų — ugnies atsiradimo ne šiam tikslui skirtame židinyje; dūmų ar 

suodžių, staigiai ir netikėtai išsiveržusių iš gaisro vietos; 

žaibo trenkimo — tiesioginės žaibo iškrovos į apdraustą turtą. Taip pat atlyginami 

nuostoliai, kai dėl žaibo trenkimo į medžius, pastatus, įrengimus ir pan. jie ar jų 

dalys užvirsta ir sugadina ar sunaikina apdraustą turtą; 

sprogimo — dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas staiga vykstantis jėgos 

pasireiškimas. Draudikas neatlygina nuostolių dėl subatmosferinio slėgio bei 

sprogimo vidaus degimo varikliuose; 

skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės įrangos; 

valdomų (arba dėl gedimo, avarijos, klaidingų piloto veiksmų ir pan. tapusių 

nevaldomais) skraidymo aparatų, jų dalių, krovinių užkritimo ar atsitrenkimo. 

201.4. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu veikiančiam asmeniui 

naudojant jį gamybos proceso metu (vykdant kasybos, statybos, remonto, 

griovimo, išmontavimo ir pan. darbus); 

d) grunto tyrimo klaidų, klaidų projektuojant, statant, montuojant draudžiamą 

turtą; 

e) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 

f) 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 

ar sunaikino kitą apdraustą turtą. 
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g) skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės įrangos per nesandarumus ar sprinklerinei 

įrangai nesuveikus arba suveikus montavimo, remonto, rekonstrukcijos darbų 

metu ar bandymų po šių darbų atlikimo metu; 

h) bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo apsaugos sąlygos 201.3 

punkte. 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 203 

DRAUDIMAS NUO GAMTINIŲ JĖGŲ 

201.5. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

šių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu: 

audros — stipraus vėjo, kai vėjo greitis 20 m/s ir didesnis; 

potvynio — vandens pakilimo upėse, ežeruose arba kanaluose; 

liūties — trumpalaikio labai smarkus lietaus, kai per 1 val. ar trumpesnį laiką 

iškrinta 30 mm ir daugiau kritulių; 

krušos — ledo gabaliukų krituliai, kurie dažniausiai iškrenta šiltuoju metų laiku; 

sniego slėgio — nebūdingo vietovei smarkaus snygio, kai per 12 val. ar trumpesnį 

laiką iškrinta 20 mm ar daugiau kritulių, ir sniegas savo svoriu sugadina ar 

sunaikina apdraustą turtą; 

grunto slūgio — vietovės taško absoliučios altitudės sumažėjimo dėl karstinių 

reiškinių. 

Kai draudimo vietoje negalima nustatyti vėjo greičio ar liūties, krušos, sniego slėgio 

kiekio, tai išvada, kad apdraustas turtas sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl vėjo, 

liūties, krušos ar sniego slėgio daroma tada, kai draudėjas įrodo, kad vėjas, liūtis, 

kruša ar sniego slėgis draudimo vietos zonoje padarė panašių nuostolių geros būklės 

pastatams ar kitiems tokio pat atsparumo, kaip ir apdraustas turtas, daiktams arba 

kad sugadinti apdraustą turtą galėjo tik vėjas, liūtis, kruša ar sniego slėgis. 

201.6. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) grunto tyrimo klaidų, klaidų projektuojant, statant, montuojant draudžiamą 

turtą; 
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d) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 

e) lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens nešamų daiktų įsiveržimo 

pro nesandariai ar nevisiškai uždarytus langus, lauko duris ar kitas angas, 

išskyrus atvejus, kai šios angos atsirado dėl draudiminių įvykiu; 

f) kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, 

dengtuose tik audiniais, plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, 

išskyrus atvejus, kai šis turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, 

stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, 

plastmasine plėvele ar pan. medžiaga; 

g) puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, 

struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka 

nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą ar prarastą tiesiogiai dėl šių 

procesų; 

h) augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitokių parazitų bei gyvūnų tiesioginio poveikio; 

i) bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo apsaugos sąlygos 201.3 

punkte. 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 204 

DRAUDIMAS NUO VAGYSTĖS 

201.7. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

šių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu: 

vagystės įsilaužus — turto pagrobimas įsilaužus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpą, 

seifą ar saugomą teritoriją; turto pagrobimas iš užrakintos patalpos prieš jos 

užrakinimą į ją įsigavus ar ten pasislėpus; taip pat turto pagrobimas įsibrovus į 

užrakintą patalpą, saugyklą, talpą, seifą ar saugomą teritoriją panaudojus padirbtą 

raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus arba plėšimo metu ir tik tais 

atvejais, kai dėl šio fakto pranešta policijai; 

plėšimo — turto pagrobimas panaudojus fizinį smurtą ar grasinant jį panaudoti tuoj 

pat arba kitaip atimant galimybę draudėjui ar jo atstovui priešintis. Draudėjo 

atstovais šiuo atveju laikomi asmenys, kuriems draudėjas pavedė pervežti apdraustą 

turtą arba saugoti draudimo vietą (patalpas, teritoriją) ar apdraustą turtą; 

vandalizmo (trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos) — apdrausto turto tyčinis 

sugadinimas ar sunaikinimas dėl trečiųjų asmenų veikos. 

201.8. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto ar terorizmo. 
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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; 

b) transporto priemonės atsitrenkimo į apdraustą turtą. 

Transporto priemonės atsitrenkimas — Vyriausybės nustatyta tvarka 

atitinkamose institucijose registruojamos transporto priemonės užvažiavimas 

ar atsitrenkimas į apdraustą turtą; 

c) pametimo, dingimo, trūkumų; 

d) sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 

e) bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo apsaugos sąlygos 201.3 

punkte. 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 205 

DRAUDIMAS NUO VANDENS RIZIKŲ 

201.9. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

vandens (garo), draudimo apsaugos galiojimo metu staiga ir netikėtai išsiveržusių ne 

pagal paskirtį iš šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos ar oro 

kondicionavimo sistemų, įrangos, užtikrinančios pastato funkcionavimą ar 

stacionariai prijungtos prie vandentiekio (pvz. skalbimo mašinos). 

201.10. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, korozijos, rūdijimo, 

puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, 

struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka 

nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą ar prarastą tiesiogiai dėl šių 

procesų; 

d) grunto tyrimo klaidų, klaidų projektuojant, statant, montuojant draudžiamą 

turtą; 

e) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 
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f) turto projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo; 

g) elektros energijos, dujų, skysčių, šilumos, kitų gamybai (veiklai) reikalingų 

elementų tiekimo nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo, išskyrus atvejus, kai 

tai atsitinka dėl draudiminio įvykio; 

h) bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo apsaugos sąlygos 205.1 

punkte. 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 206 

STIKLINIŲ PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ DRAUDIMAS NUO DŪŽIO 

201.11. Draudiminiai įvykiai 

Draudiminis įvykis yra apdraustų pastatų stiklinių konstrukcijų ir jų tvirtinimo 

elementų sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir 

netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus atsitikimus, 

nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 206.2 punkte. 

201.12. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — pastatų stiklinių konstrukcijų ir jų tvirtinimo elementų 

sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu veikiančiam asmeniui 

naudojant jį gamybos proceso metu (vykdant kasybos, statybos, remonto, 

griovimo, išmontavimo ir pan. darbus); 

d) neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, korozijos, rūdijimo, 

puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, 

struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka 

nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą ar prarastą tiesiogiai dėl šių 

procesų; 

e) grunto tyrimo klaidų, klaidų projektuojant, statant, montuojant draudžiamą 

turtą; 

f) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 

g) grunto nusėdimo, pamatų poslinkio ar pastatų konstrukcijų skilimo, išskyrus 

atvejus, kai tai atsitinka dėl draudiminio įvykio; 

h) požeminių vandenų lygio pasikeitimo; 
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i) sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 

j) turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio turtui; 

k) turto projektinės apkrovos sąmoningo viršijimo; 

l) augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitokių parazitų bei gyvūnų tiesioginio poveikio; 

m) įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją arba įstatymuose 

nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas, rangovas, 

montuotojas, garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė ar 

organizacija. Jeigu draudėjas apdraustą turtą ar jo dalį pagamino pats, tai jis 

prilyginamas šiame punkte išvardintiems asmenims. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 301 

STATYBŲ IR MONTAVIMO DRAUDIMAS 

201.13. DRAUDIMO OBJEKTAS 

Draudimo objektas — draudimo sutartyje nurodytas statomas/montuojamas 

objektas, t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu ar 

griaunamu statiniu ar (ir) įrengimu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, 

remonto ar griovimo darbai (toliau — Darbai) bei Darbų tikslu į draudimo vietą 

pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrengimai (toliau — 

Medžiagos), išskyrus turtą, nurodytą šios papildomos sąlygos 201.14 punkte. 

201.14. PAPILDOMAI GALI BŪTI APDRAUSTA: 

a) įrengimai, naudojami atliekant Darbus; 

b) laikini statiniai; 

c) draudimo vietoje esantis, užsakovui priklausantis ar jo disponuojamas turtas, 

išskyrus Medžiagas bei turtą, nurodytą šios papildomos sąlygos 201.14.a) ir 

201.14.b) punktuose (toliau — Esamas turtas); 

d) aptarnavimo rizika — statomo/montuojamo objekto sunaikinimas ar 

sugadinimas vykdant draudimo objekto aptarnavimo darbus. Aptarnavimo 

darbai — tai rangos (ar kitoje) sutartyje nustatyti darbai, vykdomi draudimo 

objekto atžvilgiu po to, kai draudimo objektas ar jo dalis priimta užsakovo; 

e) garantinio termino rizika — statomo/montuojamo objekto sunaikinimas ar 

sugadinimas vykdant draudimo objekto aptarnavimo darbus arba atsitikęs dėl 

Darbų klaidų ir pasireiškęs garantinio termino metu. Darbų klaidos — tai 

draudėjo veiksmai ar neveikimas vykdant Darbus, susiję su kvalifikacijos ar 

(ir) patirties stoka, ir lemiantys draudimo objekto sunaikinimą ar sugadinimą. 

Papildomi draudimo objektai bei rizikos, kurioms galioja draudimo apsauga, 

nurodomos draudimo liudijime. 

201.15. DRAUDIMO VIETA 

Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytoje Darbų atlikimo vietoje. 
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201.16. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ Į DRAUDIMO IŠMOKĄ 

Pagal šią papildomą sąlygą apdraustieji yra užsakovas, rangovas (rangovai) ir 

subrangovas (subrangovai), net jeigu jie nenurodyti draudimo liudijime. 

201.17. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 

Statomam/montuojamam objektui ir įrengimams, naudojamiems atliekant Darbus, 

draudiminis įvykis yra sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių 

atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus 

atsitikimus, nurodytus šios papildomos sąlygos 201.18 punkte. 

Esamam turtui ir laikiniems statiniams draudiminis įvykis yra sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl įvykių, kurių tiesioginė priežastis yra Darbai, o visi 

kiti įvykiai, įskaitant nurodytus šios papildomos sąlygos 201.18 punkte, laikomi 

nedraudiminiais. 

201.18. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 

Nedraudiminiai įvykiai — statomo/montuojamo objekto ar kito apdrausto turto 

sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu veikiančiam asmeniui 

naudojant jį atliekant kasybos, statybos, remonto, griovimo, išmontavimo ir 

pan. darbus; 

d) neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, korozijos, rūdijimo, 

puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, grybelio, išgaravimo, svorio netekimo, 

struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.). Draudimo išmoka 

nemokama tik už draudimo objektą, sugadintą, sunaikintą ar prarastą 

tiesiogiai dėl šių procesų; 

e) grunto tyrimo ar (ir) projektavimo klaidų; 

f) kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, 

dengtuose tik audiniais, plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, 

išskyrus atvejus, kai šis turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, 

stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, 

plastmasine plėvele ar pan. medžiaga; 

g) grobimo, išskyrus vagystę įsilaužus bei plėšimą. 

Vagystė įsilaužus — turto pagrobimas įsilaužus į užrakintą patalpą, saugyklą, 

talpą, seifą ar saugomą teritoriją; turto pagrobimas iš užrakintos patalpos prieš 
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jos užrakinimą į ją įsigavus ar ten pasislėpus; taip pat turto pagrobimas 

įsibrovus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpą, seifą ar saugomą teritoriją 

panaudojus padirbtą raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus 

arba plėšimo metu ir tik tais atvejais, kai dėl šio fakto pranešta policijai. 

Plėšimas — turto pagrobimas panaudojus fizinį smurtą ar grasinant jį 

panaudoti tuoj pat arba kitaip atimant galimybę draudėjui ar jo atstovui 

priešintis. Draudėjo atstovais šiuo atveju laikomi asmenys, kuriems draudėjas 

pavedė pervežti apdraustą turtą, saugoti draudimo vietą (patalpas, teritoriją) ar 

apdraustą turtą. 

Grobimas - bet koks neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto (draudimo 

objekto) paėmimas iš teisėto valdymo tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip 

savu; 

h) pametimo, dingimo, trūkumų; 

i) sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 

j) draudžiant įrengimus, naudojamus atliekant Darbus, — šių įrengimų vidaus 

gedimo, sulūžimo, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio šiems 

įrengimams, taip pat aušinimo ar kito skysčio užšalimo, nekokybiško tepalo, 

tepalo ar aušinimo skysčio ar panašių medžiagų trūkumo; 

k) elektros energijos, dujų, skysčių, šilumos, kitų Darbams reikalingų elementų 

tiekimo nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo, išskyrus atvejus, kai tai atsitinka 

dėl draudiminio įvykio; 

l) augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitokių parazitų bei gyvūnų tiesioginio poveikio; 

m) visiško ar dalinio Darbų nutraukimo; 

n) Medžiagų gamintojų reikalavimų nesilaikymo; 

o) techniniame ar (ir) darbo projekte nustatytų sprendinių, nesuderintų su 

užsakovu, o normatyvinių techninių dokumentų nustatytais atvejais ir su 

techninio ar (ir) darbo projekto autoriumi (autoriais), pakeitimo; 

p) Esamo turto sunaikinimas, sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl 

Darbų sukeltos vibracijos ar (ir) laikančiųjų elementų pašalinimo ar 

susilpninimo, išskyrus atvejus, kai Esamas turtas visiškai ar iš dalies sugriūna. 

201.19. DRAUDIMO VERTĖ 

Darbų ir Medžiagų draudimo vertė yra visų Darbų ir Medžiagų kaina, nustatyta 

rangos (ar kitoje) sutartyje (sąmatinė vertė). 

Visas kitas turtas draudžiamas nauja atkuriamąja arba likutine verte, vadovaujantis 

bendrosios dalies sąlygomis, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 

201.20. NUOSTOLIO NUSTATYMAS 

Nuostolis statomam/montuojamas objektui nustatomas remiantis bendrojoje dalyje 

nustatytais principais, analogiškai nustatant nuostolį, kai draudžiama nauja 
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atkuriamąja verte, atsižvelgiant į tai, kad statomas/montuojamas objektas turi būti 

grąžintas į tokią pačią būklę, kaip prieš pat draudiminį įvykį. 

Draudikas neatlygina: 

a) nuostolių dėl brokuotų, nekokybiškų Medžiagų pakeitimo, remonto ar (ir) 

Darbų klaidų. Ši išimtis galioja tik brokuotoms, nekokybiškoms Medžiagoms 

ar (ir) Darbų klaidoms ir negalioja kokybiškų Medžiagų ir Darbų 

sunaikinimui, sugadinimui ar praradimui dėl nekokybiškų Medžiagų 

panaudojimo ar Darbų klaidų; 

b) nuostolių dėl dokumentų, brėžinių, sąskaitų, aktų, planų, pinigų, apskaitos 

knygų, banknotų, vertybinių popierių ar čekių ir pan., bet kokių duomenų 

laikmenų sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo. 

Draudimo išmoka ribojama statomo, montuojamo objekto faktine verte prieš pat 

atsitinkant draudiminiam įvykiui. Statomo, montuojamo turto faktinė vertė 

nustatoma pagal atliktų darbų dokumentaciją. 

Nuostolis už kitokį turtą, draudžiamą pagal šią papildomą sąlygą, taipogi už liekanų 

pašalinimą, apskaičiuojamas bendrojoje dalyje nustatytais principais. 

201.21. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS 

a) draudimo apsauga pagal šią papildomą sąlygą prasideda pradėjus Darbus, bet 

ne anksčiau, kaip nurodyta draudimo sutartyje; 

b) draudimo apsauga pagal šią sąlygą galioja iki statomas/montuojamas objektas 

priimamas užsakovo ar pradedamas eksploatuoti, bet ne ilgiau kaip nurodyta 

draudimo sutartyje. Jeigu statomas/montuojamas objektas užsakovo 

priimamas dalimis ar pradedamas eksploatuoti dalimis, draudimo apsauga 

pasibaigia tik tai statomo/montuojamo objekto daliai, kuri priimta užsakovo 

ar pradėta eksploatuoti; 

c) ūkio būdu statomam/montuojamam objektui draudimo apsauga pasibaigia 

tuomet, kai statomas/montuojamas objektas pradedamas naudoti pagal 

paskirtį, bet ne ilgiau kaip nurodyta draudimo sutartyje. Jeigu ūkio būdu 

statomas/montuojamas objektas pradedamas naudoti pagal paskirtį dalimis, 

draudimo apsauga pasibaigia tik tai statomo/montuojamo objekto daliai, kuri 

pradėta naudoti; 

d) jeigu draudimo sutartyje nustatytas aptarnavimo ar garantinio termino rizikos 

laikotarpis, tai draudimo apsauga galioja iki draudimo liudijime nurodyto 

aptarnavimo rizikos ar garantinio termino rizikos laikotarpio pabaigos. 

201.22. KITOS SĄLYGOS 

a) jeigu draudimo apsauga baigia galioti anksčiau, nei nurodyta draudimo 

sutartyje dėl priežasčių, nurodytų šios papildomos sąlygos 201.21.b) ar 

201.21.c) punkte, įmoka už likusį draudimo laikotarpį draudėjui negrąžinama; 

b) jeigu šioje papildomoje sąlygoje vartojamos sąvokos neapibrėžtos kitaip, tai 

jos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, draudimo įstatymo ir 

Civilinio kodekso sąvokas. 
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Papildoma sąlyga Nr. 303 

DRAUDIMAS NUO ĮTAMPOS SVYRAVIMŲ 

Draudimo apsaugos sąlygos Nr. 202 „Draudimas nuo ugnies“ 202.2 f) punktas negalioja. 

Papildomai prie draudimo sutarčiai galiojančios draudimo apsaugos sąlygos Nr. 202 

„Draudimas nuo ugnies“, draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar 

praradimas dėl įtampos svyravimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo 

metu. 

Įtampos svyravimai — per aukšta, per žema įtampa, indukcija, įžeminimo pažeidimas. 

Papildomai prie draudimo apsaugos sąlygoje Nr. 202 „Draudimas nuo ugnies“ nurodytų 

nedraudiminių įvykių, nedraudiminiais įvykiais taip pat laikomas turto sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl įtampos svyravimų, kai įtampa svyruoja dėl: 

- neteisingo prijungimo ar sumontavimo, jeigu draudėjas apie tai žinojo ar privalėjo žinoti; 

- elektros instaliacijos projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo; 

- mechaninių pažeidimų; 

- izoliacijos defektų, jeigu draudėjas apie tai žinojo ar privalėjo žinoti. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 304 

ĮRANGOS, SKIRTOS NAUDOTI NE 

NUOLATINĖJE VIETOJE, DRAUDIMAS 

Draudimo apsauga apdraustam turtui galioja geografinėje Europos teritorijoje. 

Pagal šią papildomą sąlygą nedraudiminis įvykis taip pat yra apdrausto turto esančio 

transporto priemonėje grobimas ne plėšimo būdu arba apdrausto turto vagystė iš neužrakintų 

patalpų. 

Grobimas - bet koks neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto (draudimo objekto) paėmimas iš 

teisėto valdymo tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip savu. 

 

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 305 

TRANSPORTO PRIEMONĖS ATSITRENKIMAS 

201.23. Draudiminis įvykis 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

transporto priemonės atsitrenkimo, staiga ir netikėtai įvykusio draudimo apsaugos 

galiojimo metu. 

Transporto priemonės atsitrenkimas — Vyriausybės nustatyta tvarka atitinkamose 

institucijose registruojamos transporto priemonės užvažiavimas ar atsitrenkimas į 

apdraustą turtą. 
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Draudėjas privalo apie transporto priemonės atsitrenkimą pranešti policijai. Jeigu 

draudėjas per protingą terminą nepraneša policijai, tai draudikas turi teisę atsisakyti 

mokėti draudimo išmoką. 

201.24. Nedraudiminiai įvykiai 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 

b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto ar terorizmo. 

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; 

c) bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo apsaugos sąlygos 305.1 

punkte. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 306 

DRAUDIMAS NUO VIDAUS GEDIMŲ 

Draudimo apsaugos sąlygos Nr. 201 „Visų rizikų draudimas“ 201.2 n) punktas ar (ir) 

papildomos sąlygos Nr. 302 „Mobilių įrengimų draudimas“ 302.4 m) punktas negalioja. 

Papildomai prie draudimo apsaugos sąlygoje Nr. 201 „Visų rizikų draudimas“ nurodytų 

nedraudiminių įvykių, nedraudiminiais įvykiais taip pat laikomi: 

- apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl netinkamo eksploatavimo, 

aptarnavimo ar priežiūros, kai tai daroma tyčia ar draudėjas apie tai žinojo ar turėjo žinoti ir 

privalėjo numatyti toko netinkamo eksploatavimo, aptarnavimo ar priežiūros žalingas 

pasekmes; 

- apdrausto turto eksploatavimo tuomet, kai jis yra techniškai netvarkingas ar (ir) jam buvo 

būtinas remontas, jeigu tai yra tiesioginė turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo ar 

nuostolio padidėjimo priežastis; 

- apdrausto turto dalių, kurios pagal savo paskirtį ir darbo pobūdį susinaudoja, dyla ar kitaip 

nusidėvi ir eksploatuojant apdraustą turtą būna dažnai keičiamos (grąžtai, peiliai, 

krumpliaračiai, pjūklai, šlifavimo diskai, štampai, konvejerių juostos, sietai, žarnos, 

futeruotės, filtrai, apsauginės dangos, guoliai, šepečiai, padangos, trosai, vielos, grandinės, 

diržai ir pan.) sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas, išskyrus atvejus kai kartu 

sugadinamos, sunaikinamos ir prarandamos kitos apdrausto turto dalys. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 307 

SĄLYGA DĖL GRYNŲJŲ PINIGŲ SAUGOJIMO 

Draudimo apsauga gryniesiems pinigams, vertybiniams popieriams, brangiųjų metalų ir 

brangakmenių dirbiniams galioja tik jiems esant seife. 
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Draudimo apsauga negalioja, jeigu raktai nuo seifo (ar kitos priemonės, skirtos atrakinti seifą, 

įskaitant, bet neapsiribojant, magnetines korteles, kodus, slaptažodžius) laikomi toje pat 

patalpoje, kurioje stovi seifas. 

Seifas — tai padidinto saugumo metalinė talpa, kurios masė ne mažesnė nei 400 kg arba kuri 

stacionariai pritvirtinta prie laikančiųjų pastato konstrukcijų. Šios talpos spyna turi būti 

rakinama mažiausiai 2 kryptimis, o kiekvienos sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 

5 mm. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 308 

SĄLYGOS ILGESNĖMS NEI VIENERIŲ METŲ SUTARTIMS 

Jei draudimo sutartyje nustatytas ilgesnis nei vienerių metų draudimo laikotarpis, tai 

kiekvienų einamųjų draudimo metų pabaigoje: 

- 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.); 

- jei per draudimo metus keitėsi draudimo taisyklės, kurių pagrindu apdrausta, šie 

pakeitimai įsigalioja tik nuo kitų draudimo metų pradžios. Prieš tai draudikas 

privalo supažindinti draudėją ir naudos gavėją su taisyklių pasikeitimais. 

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. 

Nesant pranešimų apie draudimo sąlygų pasikeitimus, draudimo liudijimas 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. 

Jei draudėjas arba naudos gavėjas nesutinka su draudimo sutarties sąlygų pakeitimais,  apie tai 

draudėjui ar naudos gavėjui raštu pranešus draudikui iki einamųjų draudimo metų pabaigos, 

draudimo sutartis nutrūksta nuo einamųjų draudimo metų pabaigos ir draudėjui grąžinama 

visa draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Kitaip draudimo 

sutartis gali būti nutraukiama kaip nustatyta bendrosios dalies 41-43 punktuose. 

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. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 309 

AUTOMATINIO DRAUDIMO SUTARTIES ATNAUJINIMO SĄLYGA 

Pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo sutartis atnaujinama automatiškai kitam vienerių 

metų laikotarpiui. Draudimo sutartis kitam laikotarpiui sudaroma draudikui pasirašant 

draudimo liudijimą ir išsiunčiant arba įteikiant jį draudėjui iki galiojančios draudimo sutarties 

pasibaigimo, o draudėjui sumokėjus draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką ar pirmąją 

jos dalį draudimo liudijime nustatytais terminais. 

Jei, atnaujinant draudimo sutartį, 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 prieš 1 mėnesį iki draudimo laikotarpio 
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pabaigos arba draudėjas kitaip turi būti informuotas apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 1 

mėnesį iki draudimo sutarties pabaigos. 

Draudėjas gali atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį pranešdamas apie tai raštu bet kada iki 

galiojančios draudimo sutarties pasibaigimo. 

Draudikas gali atisakyti atnaujinti draudimo sutartį pranešdamas apie tai raštu draudėjui (o kai 

yra naudos gavėjas — ir naudos gavėjui) ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki galiojančios 

draudimo sutarties pasibaigimo. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 310 

MOBILIŲ ĮRENGIMŲ DRAUDIMAS 

201.25. DRAUDIMO OBJEKTAS 

Draudimo objektas — mobilūs įrengimai, nurodyti draudimo sutartyje. 

Mobilių įrengimų dalys, kurios nėra neatskiriamai pritvirtintos prie mobilaus 

įrengimo, bei mobilių įrengimų atsarginės dalys apdraustos tik tuomet, jei tai 

nurodyta draudimo sutartyje. 

Pagal šią papildomą sąlygą nedraudžiama: 

a) transporto priemonės, pritaikytos tik kroviniams ar žmonėms vežti; 

b) vandens ir oro transporto priemonės, plaukiojantys įrengimai; 

c) eksploatacinės ir pagalbinės medžiagos (kuras, chemikalai, tepalai, alyva, 

valymo medžiagos, aušinimo skysčiai, valymo priemonės ir pan.); 

d) duomenų laikmenos bei duomenys. 

201.26. DRAUDIMO VIETA 

Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu draudimo 

sutartyje nenustatyta kitaip. 

Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga negalioja 

eksploatuojant mobilius įrengimus hidrotechninėse statybose, vandeningose 

vietovėse ar ant plaukiojančių aikštelių. 

201.27. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 

Draudiminis įvykis yra apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl 

bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, 

išskyrus atsitikimus, nurodytus šios papildomos sąlygos 201.28 punkte. 

201.28. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 

Nedraudiminiai įvykiai — turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl: 

a) žemės drebėjimo; 
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b) karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, 

streiko, lokauto, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar 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; 

c) sprogstamojo įtaiso sprogimo draudėjui ar jo pavedimu veikiančiam asmeniui 

naudojant jį gamybos proceso metu (vykdant kasybos, statybos, remonto, 

griovimo, išmontavimo ir pan. darbus); 

d) neišvengiamų natūralių procesų (mikroorganizmų, korozijos, rūdijimo, 

puvimo, natūralaus ar eksploatacijos sąlygojamo nusidėvėjimo, grybelio, 

išgaravimo, svorio netekimo, struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir 

pan.). Draudimo išmoka nemokama tik už turtą, sugadintą, sunaikintą ar 

prarastą tiesiogiai dėl šių procesų; 

e) grunto tyrimo klaidų bei projektavimo klaidų; 

f) brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, jeigu draudėjas 

apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; 

g) kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, 

dengtuose tik audiniais, plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas, 

sugadinimas ar praradimas dėl lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, 

išskyrus atvejus, kai šis turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, 

stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, 

plastmasine plėvele ar pan. medžiaga; 

h) lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens nešamų daiktų įsiveržimo 

pro nesandariai ar nevisiškai uždarytas angas, išskyrus atvejus, kai šios angos 

atsirado dėl draudiminio įvykio; 

i) požeminių vandenų lygio pasikeitimo; 

j) grobimo, išskyrus vagystę įsilaužus bei plėšimą. 

Vagystė įsilaužus — turto pagrobimas įsilaužus į užrakintą patalpą, saugyklą, 

talpą, seifą ar saugomą teritoriją; turto pagrobimas iš užrakintos patalpos prieš 

jos užrakinimą į ją įsigavus ar ten pasislėpus; taip pat turto pagrobimas 

įsibrovus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpą, seifą ar saugomą teritoriją 

panaudojus padirbtą raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus 

arba plėšimo metu ir tik tais atvejais, kai dėl šio fakto pranešta policijai. 

Plėšimas — turto pagrobimas panaudojus fizinį smurtą ar grasinant jį 

panaudoti tuoj pat arba kitaip atimant galimybę draudėjui ar jo atstovui 

priešintis. Draudėjo atstovais šiuo atveju laikomi asmenys, kuriems draudėjas 

pavedė pervežti apdraustą turtą, saugoti draudimo vietą (patalpas, teritoriją) ar 

apdraustą turtą. 

Grobimas - bet koks neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto (draudimo 

objekto) paėmimas iš teisėto valdymo tikslu juo naudotis ar disponuoti kaip 

savu; 
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k) pametimo, dingimo, trūkumų; 

l) sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 

m) turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio turtui; 

n) turto projektinio apkrovimo sąmoningo viršijimo; 

o) elektros energijos, dujų, skysčių, šilumos, kitų gamybai (veiklai) reikalingų 

elementų tiekimo nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo, išskyrus atvejus, kai 

tai atsitinka dėl draudiminio įvykio; 

p) augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitokių parazitų bei gyvūnų tiesioginio poveikio; 

q) įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją arba įstatymuose 

nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas, rangovas, 

montuotojas, garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė ar 

organizacija. Jeigu draudėjas apdraustą mobilų įrengimą ar jo dalį pagamino 

pats, tai jis prilyginamas šiame punkte išvardintiems asmenims; 

r) apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo pervežant vandens ar 

oro transporto priemonėmis; 

s) apdrausto turto eksploatavimo tuomet, kai jis yra techniškai netvarkingas ar 

(ir) jam buvo būtinas remontas, jeigu tai yra tiesioginė turto sunaikinimo, 

sugadinimo ar praradimo priežastis; 

t) mobilių įrengimų dalių, kurios pagal savo paskirtį ir darbo pobūdį 

susinaudoja, dyla ar kitaip nusidėvi ir eksploatuojant mobilų įrengimą būna 

dažnai keičiamos (grąžtai, peiliai, krumpliaračiai, pjūklai, šlifavimo diskai, 

štampai, konvejerių juostos, sietai, žarnos, futeruotės, filtrai, apsauginės 

dangos, guoliai, šepečiai, padangos, trosai, vielos, grandinės, diržai ir pan.) 

sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas, išskyrus atvejus, kai kartu 

sugadinamos, sunaikinamos ir prarandamos kitos mobilaus įrengimo dalys. 

201.29. PAPILDOMOS SĄLYGOS DĖL NUOSTOLIO NUSTATYMO IR 

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO 

Bendrosios dalies nuostolio nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo nuostatos 

papildomos šiomis: 

a) jeigu turi būti atlyginami nuostoliai dėl mobilaus įrengimo dalių, nurodytų 

šios papildomos sąlygos 201.28.t) punkte, tai nuostolis apskaičiuojamas 

remiantis šių dalių likutine verte (kaip nurodyta bendrosios dalies 47.3 ar 47.4 

punktuose); 

b) jeigu pažeistos dalys yra keičiamos, nors jas galima remontuoti nepažeidžiant 

saugios eksploatacijos taisyklių, tai draudikas atlygina tik tas išlaidas, kurios 

būtų reikalingos sugadintiems daiktams remontuoti. 

 

 

 

 



UAB „If draudimas“ 

Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklės Nr. 004 

(su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2006-01-01) 

 32 

Papildoma sąlyga Nr. 311 

KAINŲ PADIDĖJIMAS IR INVESTICIJOS 

Nevisiško draudimo sąlyga netaikoma, jeigu draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę 

dėl kainų kilimo ar draudėjo investicijų į apdraustą turtą per draudimo laikotarpį. 

Kitos sąlygos: 

- draudėjas privalo kiek įmanoma tiksliau nustatyti draudžiamo turto draudimo vertes ir 

draudimo sumas; 

- draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas peržiūrėtų draudimo vertes ir draudimo 

sumas kiekvienais draudimo metais, arba, jeigu draudėjas nevykdo šio reikalavimo, 

peržiūrėti jas pats. 

Draudimo išmokos padidėjimas dėl šios sąlygos taikymo ribojamas šios sąlygos draudimo 

suma, kuri nurodoma draudimo liudijime. 

 

Papildoma sąlyga Nr. 312 

LAIKINAS PERKĖLIMAS 

Draudimo apsauga išplečiama ir galioja apdraustam turtui (išskyrus atsargas), kol jis laikinai 

perkeliamas į kitą vietą (įskaitant pervežimą sausumos keliais į tokią kitą vietą) Lietuvos 

Respublikos teritorijos ribose eksponavimui, valymui, renovacijai, remontui, diagnostikai ar 

panašiems tikslams. 

Draudimo išmoka pagal šią papildomą sąlygą ribojama šios sąlygos draudimo suma, kuri 

nurodyta draudimo liudijime. 

Nurodymai draudėjui Nr. 401 

NURODYMAI DRAUDŽIANT PROGRAMAS IR DUOMENŲ BAZES 

Šių nurodymų draudėjas privalo laikytis. Jei šių nurodymų nesilaikoma, draudikas turi teisę 

mažinti draudimo išmoką ar visai jos nemokėti. 

DUOMENŲ IR PROGRAMŲ APSAUGA 

Kartą į dieną turi būti daroma tą dieną keistų bylų atsarginė kopija (angl. backup copy). Ši 

kopija turi būti saugoma ne mažiau kaip vieną savaitę. Ne darbo dieną, jei bylos nėra 

keičiamos, kopijos daryti neprivaloma. 

Ne rečiau kaip kartą per savaitę turi būti daromos dvi pilnos visų bylų atsarginės kopijos 

(angl. backup copies). 

Tiek kasdieninės, tiek viena iš savaitės kopijų turi būti saugomos atskirai nuo originalių bylų 

rakinamoje patalpoje taip, kad, kilus gaisrui ne kopijų laikymo patalpoje, kopijos nebūtų 

sugadintos, sunaikintos ar prarastos. Jei kopijos saugomos tame pačiame pastate, jos turi būti 

saugomos patalpoje, kuri taip atskirta nuo patalpų, kuriose yra originalios bylos, kad, kilus 

gaisrui ne kopijų laikymo patalpoje, patalpa nuo karščio būtų apsaugota bent 120 minučių, 

t. y. temperatūra pakils ne aukščiau 55°C, drėgmė ne daugiau 85%. 

Kopijos turi būti daromos į tokias duomenų laikmenas ir tokiu formatu, kad jas galėtų 

nuskaityti draudėjo turima įranga. 


