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Mielasis Kliente,

Džiaugiamės, kad priėmėte sprendimą apdrausti savo turtą draudimo bendrovėje „If“. Visas savo jėgas skirsime tam, kad 
nelaimės atveju patirtumėte kuo mažiau nepatogumų ir kuo greičiau galėtumėte atkurti Jūsų turtą ir veiklą.

Mums labai svarbu pateisinti Jūsų lūkesčius, todėl prašome susipažinti su mūsų įsipareigojimais Jums – šios draudimo 
taisyklės, kartu su Bendrosiomis draudimo sąlygomis ir draudimo liudijimu, yra pagrindiniai Jūsų draudimo sutarties 
dokumentai. Jais remiantis nustatomi draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, apskaičiuojama draudimo išmoka ir aptariami 
kiti svarbūs dalykai.

Draudimo taisyklėse nurodėme galimas pagrindines ir papildomas draudimo sutarties sąlygas. Taisykles papildo Jūsų 
individualus draudimo liudijimas, kuriame nurodyta, ką konkrečiai Jūs apdraudėte, kokias konkrečias draudimo apsaugos 
sąlygas pasirinkote, kokiu laikotarpiu galioja draudimo apsauga ir pateikiama kita svarbi informacija, susijusi su Jūsų draudimo 
sutartimi. 
 
Įmonių turto ir verslo nutrūkimo draudimo taisyklės suskirstytos į 3 pagrindines dalis:
• Įmonių turto draudimo dalis,
• Verslo nutrūkimo draudimo dalis, kuri galioja tik tada, jei su įmonių turtu apdraudėte ir verslo nutrūkimą,
• Saugumo reikalavimai.

Bendrosios draudimo sąlygos, kuriose nustatoma sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka, teisės ir pareigos, kiti mūsų 
bendradarbiavimo principai, pateiktos atskirame dokumente. Nepamirškite susipažinti ir su juo.

Būtinai perskaitykite draudimo liudijimą ir šias draudimo taisykles, kad įsitikintumėte, jog Jums bus atlyginta už tokius įvykius, 
apie kuriuos ir galvojote, o draudimo apsauga galios būtent tiems objektams, kuriuos ir ketinote apdrausti.

Norėdami tiksliau perteikti taisyklių nuostatas, pateiksime pavyzdžių, iliustruojančių dažniausiai pasitaikančias situacijas.
Jeigu kiltų klausimų, susisiekite su mumis telefonu 1620 arba elektroninio pašto adresu draudimas@if.lt.  Atkreipiame Jūsų 
dėmesį, kad ši įžanga nėra draudimo taisyklių dalis.

Jūsų „If“
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Turto draudimo dalis

Ką ir nuo ko draudžiame  

Draudimo objektas, vieta, suma

1. Draudimo apsauga galioja tik tam turtui, kuris yra 
nurodytas draudimo liudijime. Apdrausti galime tokį turtą:

Pastatai 
 1.1. pastatus ir statinius (toliau pastatus). Draudimo   
  apsauga apima ir apdrausto pastato sklype esančius  
  šiam pastatui eksploatuoti naudojamus inžinerinius  
  tinklus bei pastato viduje ir išorėje esančius 
  įrenginius, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra 
  nekilnojamieji: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos,  
  sprinklerinės sistemos, elektros, vėdinimo, dujų   
  tiekimo, oro kondicionavimo, turto ir priešgaisrinės  
  saugos, vaizdo stebėjimo kameros, žaibosaugos   
  stacionarūs įrenginiai ir įranga, stacionarios lauko  
  antenos, žemos įtampos tinklai;  
 1.2. patalpas. Draudimo apsauga apima tik patalpų vidaus  
  sienų, lubų ir grindų apdailą, vidaus duris, langus, 
  elektros, vandens, dujų, kanalizacijos, šildymo,   
  vėdinimo, dujų tiekimo, oro kondicionavimo, turto  
  ir priešgaisrinės saugos įrenginius ir sistemos dalis,  
  kurios aptarnauja tik draudžiamą patalpą;   
 1.3. investicijas į patalpų vidaus apdailą Jums nuosavybės  
  teise nepriklausančiuose pastatuose. Draudimo   
  apsauga apima tik Jūsų atliktas investicijas į patalpų  
  apdailą ar patalpas aptarnaujančias stacionarias   
  sistemas; 
 1.4. pastatų priklausinius: tvoros, užkardai, kiemo   
  aikštelės, elektros pastotės, stoginės iki 20 kv.m.,   
  rampos, žaibosaugos įrenginiai; vėliavų stovai 
  ir  pan. Jei draudžiami pastatai, šis turtas yra   
  draudžiamas automatiškai ir nuostoliai atlyginami  
  iki 10 000 Eur sumos per visą draudimo apsaugos  
  galiojimo laikotarpį. Jei pageidaujate didesnės   
  draudimo sumos – šį turtą reikia įvardyti liudijime  
  atskirai ir nustatyti didesnę draudimo sumą; 
 1.5. bendrąsias patalpas, bendrąsias konstrukcijas ar   
  bendrąją inžinerinę įrangą (būtina pasirinkti   
  papildomą draudimo sąlygą Nr. 313);

Įrenginiai 
 1.6. įrenginius patalpose – stacionarią biuro įrangą,   
  gamybinius įrenginius, įrankius, baldus, inventorių,  
  stacionarią kompiuterinę įrangą ar pan.. Draudimo  
  apsauga taip pat apima ir pagrindinę operacinę   
  sistemą kaip Windows, Linux, iOS ir (arba)   
  standartines programas kaip Microsoft Office; 
 1.7. įrenginius teritorijoje – draudimo vietoje lauke   
  esančius gamybinius įrenginius, įrankius, inventorių,  
  inžinerinius tinklus, atitvarus, lauko apšvietimą, lauko  
  laiptus, turėklus; 
 1.8. nešiojamuosius įrenginius – įrangą, kuri pritaikyta  
  nešioti ir dirbti ne konkrečioje vietoje. Tai nešiojamieji  
  kompiuteriai, planšetės, geodeziniai prietaisai,   
  statybiniai įrankiai, vaizdo projektoriai, nešiojamoji  
  medicinos įranga, mobilieji telefonai, fotoaparatai  
  ir fotoobjektyvai, vaizdo kameros ir kita nešiojamoji  
  įranga, nurodyta draudimo liudijime: 
   1.8.1. draudimo apsauga neapima didesnės rizikos   
   įrenginių/įrangos;  
   1.8.2. kai nešiojamųjų įrenginių vertė įtraukta į bendrą  
   įrenginių draudimo sumą, bet draudimo liudijime 

   jie neįvardyti kaip atskiras draudimo objektas,   
   nešiojamiems įrenginiams draudimo apsauga galioja  
   tik jiems esant draudimo vietoje  ir jie draudžiami  
   tik nuo ugnies, gamtinių jėgų, vagystės, vandens,  
   vagystės ir trečiųjų asmenų neteisėtos veikos   
   (draudimo apsaugos sąlygos Nr. 202, 203, 204, 205,  
   207); 
 1.9. didesnės rizikos įrenginius/įrangą: 
 1.9.1. reklaminius stendus, esančius draudimo vietoje ir  
   pritvirtintus prie pastato ar žemės – iškabas,   
   šviesdėžes, ant išorinių pastato langų ar durų   
   klijuojamus lipdukus ir pan.; 
 1.9.2. duomenų bazes, kompiuterines bylas, specifines ir  
   specializuotas kompiuterių programas; 
 1.9.3. unikalius produkcijos pavyzdžius, modelius,   
   prototipus, presformas; 
 1.9.4. vertybes – brangiųjų metalų, brangakmenių,   
   juvelyrinius dirbinius, antikvarinius (senesnius   
   nei 100 metų ar turinčius unikalią istorinę vertę)  
   daiktus, paveikslus, skulptūras, vienetinius meno  
   kūrinius, muziejų eksponatus ir pan.; 
 1.9.5. sprogmenis, ginklus; 
 1.9.6. muzikos instrumentus;

Atsargos 
 1.10.  atsargas patalpose – produkciją, žaliavas, medžiagas,  
   kurą, prekes, nebaigtą gamybą ir pan. Draudimo   
   apsauga neapima didesnės rizikos atsargų; 
 1.11.  atsargas teritorijoje – draudimo vietoje lauke laikomą 
   produkciją, žaliavas, medžiagas, kurą, prekes,   
   nebaigtą gamybą ir pan. Draudimo apsauga neapima  
   didesnės rizikos atsargų; 
 1.12.  didesnės rizikos atsargas:   
 1.12.1. grynuosius pinigus; 
 1.12.2. vertybes, skirtas saugojimui ar pardavimui;  
 1.12.3. elektronikos ir kompiuterines prekes, mobiliuosius  
    telefonus, fotoaparatus ir fotoobjektyvus; 
 1.12.4. sprogmenis, ginklus, fejerverkus; 
 1.12.5. visų rūšių transporto priemones, teisės aktuose  
    nustatyta tvarka registruojamas atitinkamose   
    institucijose, mobiliuosius įrenginius ir statybines  
    mašinas, savaeigius mechanizmus.

Kitas turtas 
 1.13.  liekanų šalinimą – papildomas išlaidas, tiesiogiai   
   susijusias su draudžiamojo įvykio padarinių   
   likvidavimu, skirtas draudžiamojo įvykio vietai   
   sutvarkyti ir išvalyti (pvz.: išlikusiam turtui ar jo daliai 
   nugriauti / išmontuoti, liekanoms išgabenti).   
   Liekanų šalinimo išlaidos, neviršijančios arba lygios  
   5 % turto draudimo sumos konkrečioje draudimo  
   vietoje, apdraudžiamos automatiškai; 
 1.14.  investicijas – Jūsų  numatomas investicijas į ilgalaikį  
   turtą, kurias skirsite turto būklei pagerinti,   
   remontui, naujai įrangai ar atsargoms įsigyti,   
   esamos įrangos patobulinimui draudimo sutarties  
   galiojimo laikotarpiu; 
 1.15.  papildomas išlaidas (ekonomiškai pagrįstas išlaidas,  
   skirtas turto atkūrimui paspartinti ar nuostoliui   
   sumažinti):  
 1.15.1. papildomą užmokestį už darbą viršvalandžiais; 
 1.15.2. papildomų patalpų, įrenginių nuomos išlaidas,   
    įskaitant jų pristatymą ir pritaikymą; 
 1.15.3. išlaidas laikino turto saugojimui įvykio vietoje ir už  
    jos ribų; 
 1.15.4. išlaidas ekspertams dėl nuostolio dydžio ar įvykio  
    priežasties nustatymo; 
 1.15.5. greitesnio pristatymo išlaidas; 
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1.15.6. papildomas specialistų komandiruotes; 
1.15.7. laikinų statinių statymo išlaidas; 
1.15.8. papildomas išlaidas skelbimams ir reklamai; 
1.15.9. kitas panašias tiesiogines išlaidas, iš anksto  

  suderintas su mumis; 
1.16. kitą turtą, kuris nurodytas draudimo liudijime.

Ko nedraudžiame

2. Jei toliau nurodytas turtas draudimo liudijime
nenurodytas kaip atskiras draudimo objektas (net jei jis
įskaičiuotas į draudimo sumą), draudimo apsauga negalioja:

2.1. visų rūšių transporto priemonėms, teisės aktuose 
nustatyta tvarka registruojamoms atitinkamose   
institucijose, mobiliesiems įrenginiams ir statybinėms 
mašinoms, savaeigiams mechanizmams; 

Šis turtas gali būti apdraustas, kai draudimo liudijime jis 
priskirtas atsargų grupei.   

2.2. pardavimui skirtoms naudotoms transporto 
priemonių ar kitų įrenginių detalėms; 

2.3. orlaiviams, dronams, laivams, geležinkelio 
riedmenims;  

2.4. žemės sklypams, vandens telkiniams, augalams 
(išskyrus priskiriamus atsargų grupei ir įrašytus 
draudimo liudijime), gyvūnams;  

2.5. avarinės būklės pastatams ar pastatams, kuriuos 
ruošiamasi griauti, tokiuose pastatuose esančiam 
turtui; 

2.6. neeksploatuojamiems (kuriuose jokia veikla nėra 
vykdoma 6 mėnesius ir ilgiau) pastatams ir juose 
esančiam turtui; 

2.7. pastatams, pastatytiems, renovuotiems ar 
rekonstruotiems savavališkai, be statybos leidimo, be 
suderinto statybos projekto ar kitų dokumentų, kurių  
reikia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

2.8. tentiniams, asbestcemenčio su karkasu pastatams, 
laikiniesiems pastatams, statiniams ant plaustų ar 
plūdriųjų aikštelių; 

2.9. kilnojamajam turtui, kurį Jūs išnuomojote ar kitaip 
perdavėte naudotis tretiesiems asmenims; 

 2.10. Jums nuosavybės teise nepriklausančiam ar į apskaitą 
neįtrauktam kilnojamajam turtui, išskyrus 
lizinguojamą turtą;  

Šis turtas gali būti apdraustas, kai draudimo liudijime  jis 
atskirai įvardytas. 

2.11.  nekondicinėms, pažeistoms, brokuotoms, 
 nelikvidžioms, nurašytoms ar pasibaigusio galiojimo 
 prekėms ir atsargoms; 

2.12.  pajamų / pelno sumažėjimui ar netekimui.

Kur ir kokia suma draudžiame

Draudimo vieta

3. Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime 
nurodytoje draudimo vietoje. Draudimo vieta gali būti 
pastatai, patalpos, žemės sklypai, teritorijos.

4. Draudimo vietos apribojimas netaikomas turtui, kuris buvo 
perkeltas iš draudimo vietos dėl atsitikusio arba grėsusio 
draudžiamojo įvykio, tačiau tik tuo atveju, jeigu dėl turto 
perkėlimo nepadidėja draudimo rizika (draudimo rizikos 
padidėjimo atvejai nustatyti 184.7.1-184.7.2 punktuose). Jeigu 
dėl turto perkėlimo padidėja draudimo rizika, Jūsų pareigos, 
nustatytos Bendrųjų draudimo sąlygų 25 punkte, išlieka.

Draudimo vertė

5. Draudimo vertės tipas gali būti:
5.1. draudžiant pastatus:
5.1.1.  nauja atkuriamoji vertė – tai suma, kurios reikia

 naujam tos pačios paskirties, konstrukcijų ir kokybės 
 pastatui pastatyti, įskaitant projektavimo ir statymo  
 išlaidas. Nauja atkuriamoji vertė prilyginama  
 statybinei vertei, į paveldosaugos, meninę ar  
 architektūrinę statinių vertę neatsižvelgiama.  

Kai naujo tos pačios paskirties, konstrukcijų ir kokybės 
pastato pastatyti negalima, nauja atkuriamąja verte 
laikoma suma, kurios reikia norint pastatyti naują pastatą, 
pagal funkcijas, kokybę ir technines charakteristikas kiek 
galima artimesnį iki įvykio buvusiam pastatui, įtraukiant 
projektavimo, montavimo, statymo išlaidas. Jei toks 
pastatas yra geresnės kokybės už iki įvykio buvusį pastatą 
(atsižvelgiant į jo energijos, eksploatacijos, priežiūros 
sąnaudas ir pan.), kokybės pagerinimo vertė į naują 
atkuriamąją vertę neįskaičiuojama.  
Laikoma, kad naujo tos pačios paskirties, konstrukcijų ir 
kokybės pastato pastatyti negalima, kai tai neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, dėl valstybės institucijų nustatyta tvarka 
taikomų apribojimų arba statybos išlaidos būtų nepagrįstai 
didelės, palyginti su išlaidomis įsigyjant tapačios ar panašios 
rūšies ir kokybės pastatą. 

5.1.2.  likutinė vertė – tai pastato nauja atkuriamoji 
vertė, atėmus nusidėvėjimą sutarties sudarymo 
dieną. Nusidėvėjimas nustatomas atsižvelgiant į 
pastato amžių, būklę prieš įvykį, panaudojimo   
intensyvumą, turto vertintojų išvadas.  
Draudimo sutartyje gali būti nustatytas ir  
kitas likutinės vertės nustatymo būdas. 

5.2. draudžiant įrenginius, išskyrus vertybes: 
5.2.1.  nauja atkuriamoji vertė – tai suma, kurios reikia 

norint įsigyti, pagaminti naują tos pačios  
specifikacijos, rūšies ir kokybės turtą, įskaitant 
montavimo išlaidas.  

Tais atvejais, kai naujo tos pačios rūšies ir kokybės turto 
įsigyti ar pagaminti negalima, nauja atkuriamąja verte 
laikoma suma, kurios reikia norint įsigyti ar pagaminti naują 
turtą, pagal funkcijas, kokybę ir technines charakteristikas 
kiek galima artimesnį atkuriamam turtui, įtraukiant  
montavimo išlaidas. Jei toks turtas yra geresnės kokybės 
už atkurtiną turtą (atsižvelgiant į jo našumą, energijos, 
eksploatacijos, priežiūros sąnaudas, produkcijos savikainą 
ir pan.), kokybės pagerinimo vertė į naują atkuriamąją vertę 
neįskaičiuojama; 

5.2.2.  likutinė vertė – tai turto nauja atkuriamoji 
vertė, atėmus nusidėvėjimą sutarties   
sudarymo dieną. Nusidėvėjimas nustatomas  
atsižvelgiant į turto amžių, naudojimo intensyvumą, 
turto gamintojo rekomendacijas, turto vertintojų  
išvadas. Draudimo liudijime gali būti nustatytas ir  
kitas likutinės vertės nustatymo būdas; 

5.3. draudžiant atsargas, išskyrus vertybes, nauja 
atkuriamoji vertė yra šių atsargų įsigijimo vertė arba 
savikaina; 

5.4. draudžiant duomenų bazes, kompiuterių programas, 
kompiuterines bylas nauja atkuriamoji vertė lygi turto 
įsigijimo, atkūrimo arba atgaminimo išlaidoms; 

5.5. draudžiant vertybes, nauja atkuriamoji vertė 
nustatoma pagal ekspertų išvadas.



6   Įmonių turto ir verslo nutrūkimo draudimo taisyklės Nr. TCP-20211

Draudimo suma ir nevisiškas draudimas

6. Draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta pinigų 
suma, lygi maksimaliai draudimo išmokai, kurią mes galime 
išmokėti pagal draudimo sutartį už vieną draudžiamąjį įvykį.

7. Jeigu draudimo liudijime nustatyta draudimo suma yra 
mažesnė už draudimo vertę draudžiamojo įvykio dieną, 
mes privalome atlyginti Jums arba Jūsų paskirtam  naudos 
gavėjui patirtų nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos 
ir draudimo vertės santykiui, išskyrus atvejus, kai draudimo 
liudijime nustatyta, kad tai yra draudimas pirmąja rizika.

8. Nevisiško draudimo sąlyga taikoma: 
 8.1. draudžiant pastatus – kai draudimo liudijime   
  nurodyta suma nėra pakankama pastatyti naują   
  analogišką pastatą, įskaitant projektavimo ir  statymo  
  išlaidas; 
 8.2. draudžiant įrenginius – kai apdraustų įrenginių vertė  
  pagal Jūsų buhalterinės apskaitos duomenis yra   
  didesnė nei draudimo liudijime nurodyta įrenginių  
  draudimo suma. Kai draudžiami ne visi Jums   
  nuosavybės teise priklausantys įrenginiai, draudimo  
  liudijime turi būti nurodoma, koks konkrečiai   
  įrenginys yra draudžiamas; 
 8.3. draudžiant atsargas – kai apdraustų atsargų vertė  
  pagal Jūsų buhalterinės apskaitos duomenis yra   
  didesnė nei draudimo liudijime nurodyta atsargų   
  draudimo suma; 
 8.4. draudžiant įrenginius ir atsargas – kai dėl atsargų,  
  žaliavų ar atsarginių dalių vertės kilimo per draudimo  
  laikotarpį draudimo liudijime nurodyta draudimo   
  vertė tampa didesnė nei Jūsų buhalterinėje apskaitoje  
  nurodyta įsigijimo vertė. Jūs esate atsakingi už   
  atsargų ar įrenginių vertės pokyčių įvertinimą per visą  
  draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.

9. Pirmosios rizikos draudimo atveju draudimo išmoką 
mokame neatsižvelgdami į tai, kad draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, 
tačiau draudimo išmoka negali būti didesnė nei draudimo 
suma. Draudžiant pirmąja rizika, nevisiškas draudimas yra 
tuomet, kai prašyme dėl draudimo sutarties sudarymo ar 
kituose dokumentuose, pateiktuose mums draudimo sutarčiai 
sudaryti, nurodyta draudimo vertė yra mažesnė už draudimo 
vertę draudžiamojo įvykio dieną.

10.  Atsargų draudimo suma yra lygi maksimaliai atsargų 
vertei, kurią Jūs galite turėti per draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpį. Mums ir Jums susitarus, draudimo liudijime gali 
būti numatomas draudimo sumos perskaičiavimas pagal 
faktą, tuomet nevisiško draudimo sąlyga nėra taikoma.

11.  Grynieji pinigai, duomenų bazės, kompiuterių programos, 
liekanų šalinimas, investicijos ir papildomos išlaidos 
visuomet draudžiami pirmąja rizika, jeigu draudimo liudijime 
nenurodyta kitaip.

Išskaita

12.  Išskaita nurodoma draudimo liudijime konkrečia suma 
ir (arba) procentu nuo nuostolio, apskaičiuoto pagal šias 
draudimo taisykles, sumos. 

13.  Jei keli draudimo objektai, esantys vienoje draudimo 
vietoje ir apdrausti viena draudimo sutartimi, nukenčia per 
vieną draudžiamąjį įvykį, šiems objektams taikoma tik viena, 
didžiausia išskaita.

14.  Jei vienam įvykiui galioja kelios išskaitos (pvz., ir 
procentais, ir konkrečia suma išreikšta išskaita), tai taikoma 
tik viena, didesnė, išskaita.

15.  Vienu įvykiu laikomas įvykis, kai visi nuostoliai kyla tuo 
pat metu ir dėl tos pačios priežasties. Jei turto sugadinimą, 
sunaikinimą lėmė skirtingos priežastys ar įvykiai įvyko 
skirtingu metu – kiekvienam įvykiui taikoma atskira išskaita. 

16.  Visi draudžiamieji įvykiai, atsitikę dėl gaisro ar gamtinių 
jėgų draudimo vietoje per nenutrūkstantį 72 valandų 
laikotarpį, laikomi vienu įvykiu ir jiems taikoma viena išskaita.

17.  Jei keli draudimo objektai, esantys vienoje draudimo 
vietoje, yra apdrausti keliomis skirtingomis draudimo 
sutartimis, išskaita taikoma kiekvienam objektui atskirai 
pagal konkrečioje draudimo sutartyje nurodytą išskaitą.

18.  Jeigu yra nustatytas įvykio kaltininkas, įstatymuose 
nustatyta tvarka įrodyta jo kaltė ir yra reali galimybė 
iš kaltininko atgauti mūsų išmokėtą draudimo išmoką 
(užtikrinta subrogacijos teisė), draudimo išmoką išmokame 
neišskaičiavę išskaitos.

19.  Statybos darbų laikotarpiu taikoma 900 Eur dydžio 
išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui. Jei draudimo 
liudijime numatyta didesnė išskaita, taikoma draudimo 
liudijime nurodyta išskaita.
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Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

20. Bet kokių atsitikimų, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius, 
nurodytus 21-29 punktuose.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

21. Lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, žalos turtui, 
laikomam ne patalpose, išskyrus atvejus, kai šis turtas yra 
pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, stoginėse, atviruose 
priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, plastikine 
plėvele ar pan. medžiaga;

22. pagrobimo – bet kokio neteisėto, neatlygintino svetimo 
turto paėmimo iš teisėto valdytojo, turint tikslą juo naudotis 
ar disponuoti kaip savu, išskyrus vagystę įsilaužus bei plėšimą 
kaip nurodyta 56-57 punktuose; 

23. sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, iššvaistymo;

24. turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių 
jėgų poveikio; taip pat neatlyginami nuostoliai, kuriuos sukelia 
kito turto vidaus gedimai;

25. duomenų sugadinimo, dingimo ar vagystės, išskyrus 
atvejus, kai turtas, kuriame laikomi duomenys, ar duomenų 
laikmenos sunaikinami, sugadinami ar prarandami dėl 
draudžiamojo įvykio;

26. sniego slėgio, kai per ilgą laiką susikaupęs sniegas 
savo svoriu sugadina ar sunaikina apdraustus pastatus ar 
apdraustuose pastatuose esantį turtą, išskyrus atvejus, kai 
dėl stipraus snygio per 24 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 20 
mm ar daugiau kritulių ir nuostoliai turtui padaromi ne vėliau 
nei per 72 valandas nuo stipraus snygio pabaigos; 

27. didelės tikimybės potvynio, kuris konkrečioje vietovėje 
numatomas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos statistinius duomenis (įvyksta 
bent 1 kartą per 10 metų, t.y. vertinant potvynio tikimybę yra 
analizuojamas 100 metų laikotarpis ir konkrečioje vietovėje 
per tą laikotarpį įvykusių potvynių skaičius);

28. įtampos svyravimų, jei įtampos svyravimo virš leistinų 
ribų ar jos dingimo nepatvirtina elektros energijos tiekėjas 
arba kai vienareikšmiškai negalima nustatyti, jog turtą 
galėjo pažeisti tik per didelė įtampa. (t. y. vizualiai detalės 
nėra pažeistos ugnies ar labai aukštos temperatūros, nėra 
pasikeitusi jų forma ar spalva);

29. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161 punkte.

Nuo ko draudžiame 

Draudimo apsauga ir nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo apsaugos sąlygos

Šios draudimo sąlygos galioja tik tuomet, kai jos yra nurodytos draudimo liudijime.

Kompleksinis (visų rizikų) draudimas. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201

Draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių pavyzdžiai

Draudžiamasis įvykis 
• Pašalinis daiktas įkrinta į dirbantį įrenginį ir jį sugadina. 
• Krautuvas atsitrenkia į stakles ir įskelia korpusą.  
• Darbuotojas išmeta iš rankų kompiuterį ir jis sudūžta. 
• Statant automobilį nuolat nubraukiama pastato siena ar 
 kolona. Kiekvienas atsitrenkimas yra atskiras   
 draudžiamasis įvykis.

 
 
Nedraudžiamasis įvykis 
• Įrenginys sustoja ir nebeįsijungia (vidaus gedimas). 
• Spausdinimo įrenginys spausdina ne pagal numatytus  
 parametrus (vidaus gedimas arba brokas). 
• Nešildomose patalpose žiemą užšąla vanduo ir sugadina  
 vandens čiaupus (įvykis yra nuspėjamas).  
• Sutrūkinėja nuolat naudojamo konvejerio juosta   
 (natūralus nusidėvėjimas).
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Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

30. Gaisro ir dūmų – ugnies atsiradimo ne šiam tikslui 
skirtame židinyje, dūmų ar suodžių, staigiai ir netikėtai 
išsiveržusių iš gaisro vietos; taip pat atlyginame Jūsų 
nuostolius, susijusius su gaisro gesinimu;

31. žaibo trenkimo – tiesioginės žaibo iškrovos į apdraustą 
turtą, sukėlusios gaisrą ar sprogimą. Taip pat atlyginame 
nuostolius, kai dėl tiesioginio žaibo trenkimo medžiai, 
pastatai, įrenginiai ar kiti objektai ar jų dalys užvirsta ant 
apdrausto turto;

32. sprogimo – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįsto 
staigaus jėgos pasireiškimo, išskyrus 34 punkte numatytą 
išimtį; 

33. valdomų (arba dėl gedimo, avarijos, klaidingų piloto 
veiksmų ir pan. tapusių nevaldomų) skraidymo aparatų, jų 
dalių, krovinių užkritimo ar atsitrenkimo.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

34. Subatmosferinio slėgio sukelto sprogimo įrenginių vidaus 
degimo varikliuose, išskyrus atvejus, kai dėl šios priežasties 
gaisras išplito ir sugadino ar sunaikino kitą apdraustą turtą. 
Tokiu atveju atlyginame tik nuostolius, sukeltus kitiems 
apdraustiems objektams;

35. netiesioginio žaibo poveikio, kai žaibo iškrova į apdraustą 
turtą patenka iš greta esančio daikto ar objekto, į kurį trenkė 
žaibas; 

36. elektros srovės poveikio elektros įrenginiuose (žaibo 
iškrovos ar kitų šaltinių sukelti įtampos svyravimai, izoliacijos 
defektai, elektros trumpasis jungimas, gedimai), išskyrus 
atvejus, kai dėl šios priežasties kilo gaisras, kuris išplito ir 
sugadino ar sunaikino kitą apdraustą turtą. Tokiu atveju 
atlyginame tik nuostolius, sukeltus kitiems apdraustiems 
objektams; Įtampos svyravimus galima apdrausti pagal 
papildomą draudimo apsaugos sąlygą Nr. 303;

37. bet kokių kitų įvykių ar atsitikimų, neįvardytų kaip 
draudžiamųjų pagal šios draudimo apsaugos sąlygos 30-33 
punktus; 

38. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, apibrėžtų 161 punkte.

Draudimas nuo ugnies. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

39. Audros – stipraus vėjo, kai vėjo greitis 20 m/sek. ir 
didesnis;

40. potvynio – sezoninio upių, ežerų, kanalų arba tvenkinių 
vandens išsiliejimo iš krantų;

41. liūties – smarkaus lietaus, kai per 6 val. ar trumpesnį 
laiką iškrinta 14 mm ir daugiau kritulių;

42. krušos – ledo gabaliukų kritulių, kurie dažniausiai 
iškrenta šiltuoju metų laiku;

43. sniego slėgio – nebūdingo vietovei smarkaus snygio, kai 
per 24 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 20 mm ar daugiau 
kritulių, o sniego storis padidėja 20 cm ar daugiau, sniegas 
savo svoriu sugadina ar sunaikina apdraustą turtą ir 
nuostoliai turtui padaromi ne vėliau nei per 72 valandas nuo 
stipraus snygio pabaigos;

44. grunto slūgio – vietovės taško absoliučiosios altitudės 
sumažėjimo dėl karstinių reiškinių;

45. nuošliaužos – liūties ar audros sukelto uolienų masės 
atitrūkimo ir nuslinkimo šlaitu žemyn;

46. medžio užvirtimo – medžio ar jo dalių užkritimo ant 
apdrausto objekto, neatsižvelgiant į vėjo greitį įvykio metu. 

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

47. Lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, turtui, 
laikomam ne patalpose, išskyrus atvejus, kai šis turtas yra 
pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, stoginėse, atviruose 
priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais, plastikine 
plėvele ar pan. medžiaga;

48. tirpstančio ar susikaupusio sniego slėgio, kai sniegas ant 
apdrausto turto susikaupia per ilgą laiką (ilgiau nei per 48 
val.);

49. didelės tikimybės potvynio, kaip apibrėžta 27 punkte;

50. nuošliaužos ar grunto įgriuvimo, kurį sukelia vandentiekio 
arba kanalizacijos sistemų avarija ar kita žmogaus veikla;

51. atsargų atitirpimo, atšilimo, perkaitimo ar kitokio 
sugadinimo dėl temperatūros pokyčių, kuriuos sukėlė 
šaldymo / šildymo įrangos gedimas ar šios įrangos 
išsijungimas dėl audros metu nutraukto elektros ar šilumos 
energijos tiekimo; 

52. bet kokių kitų įvykių ar atsitikimų, neįvardytų kaip 
draudžiamųjų pagal šios draudimo apsaugos sąlygos 39-46 
punktus; 

53. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, apibrėžtų 161 punkte.

Draudimas nuo gamtinių jėgų. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 203

54. Kai draudimo vietoje negalima nustatyti vėjo greičio ar liūties, krušos, sniego kiekio, išvada, jog apdraustas turtas 
sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl šių gamtos jėgų, daroma tada, kai Jūs įrodote, kad šios gamtos jėgos 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.

55. Jei draudimo vietos zonoje gamtinės jėgos nepadarė panašių nuostolių geros būklės pastatams ar kitiems tokio pat 
atsparumo kaip ir apdraustas turtas daiktams arba draudimo vietos zonoje nėra panašių pastatų ar daiktų, laikoma, jog 
draudimo vietoje hidrometeorologinių reiškinių kiekiniai parametrai buvo tokie, kokie užfiksuoti artimiausioje meteorologinės 
tarnybos stotyje, esančioje tame regione.
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Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

56. Vagystės įsilaužus (kai apie tai pranešta policijai ir policija
patvirtina įsilaužimo faktą) – t. y. turto pagrobimo įsilaužus
į užrakintą patalpą, saugyklą, talpyklą, seifą ar saugomą
aptvertą teritoriją; turto pagrobimo iš užrakintos patalpos
prieš jos užrakinimą į ją įsigavus ar ten pasislėpus; turto
pagrobimo įsibrovus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpyklą,
seifą ar saugomą aptvertą teritoriją panaudojus padirbtą
raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus arba
plėšimo metu. Šiuo atveju atlyginame ir sugadintos spynos
(pastato ar patalpos lauko durų užrakto) pakeitimo išlaidas
iki  300 Eur  kiekvienam draudžiamajam įvykiui.

Ne pastato viduje saugomų įrenginių ar atsargų vagystė 
įsilaužus laikoma draudžiamuoju įvykiu, jei į teritoriją, kurioje 
saugomas apdraustas turtas, įsibrauta sugadinus tvorą ar 
vartus arba išlaužus aptvertos teritorijos užraktą. 
Pastato išorinių konstrukcijų ar dalių vagystė laikoma 
draudžiamuoju įvykiu, net jei neatitinka vagystės su įsilaužimu 
požymių.

57. plėšimo – t. y. turto pagrobimo pavartojus fizinį smurtą
ar grasinant jį pavartoti tuoj pat arba kitaip atimant galimybę
Jums ar Jūsų atstovui priešintis. Jūsų atstovais šiuo atveju
laikomi asmenys, kuriems pavedėte vežti apdraustą turtą
arba saugoti draudimo vietą ar apdraustą turtą;

58. vandalizmo įsibrovus – t. y. apdrausto turto tyčinio
sugadinimo ar sunaikinimo įsilaužus į apdraustą patalpą.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

59. Sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, 
iššvaistymo;

60. vandalizmo neįsibrovus į apdraustą patalpą;

61. trečiųjų asmenų neteisėtos veikos, nesusijusios su vagyste 
ar bandymu pavogti;

62. pagrobimo – bet kokio neteisėto, neatlygintino apdrausto 
turto paėmimo iš teisėto valdytojo turint tikslą juo naudotis ar 
disponuoti kaip savu, neįsilaužus į patalpą ar aptvertą 
saugomą teritoriją (pavyzdžiui, vagystė iš parduotuvės 
vitrinos jos darbo metu, prekės išsinešimas nesumokėjus ir 
pan.);

63. gaisro, kilusio dėl vandalizmo įsibrovus (tokius nuostolius 
atlyginame pagal draudimo apsaugos sąlygą Nr. 202);

64. bet kokių kitų įvykių ar atsitikimų, neįvardytų kaip 
draudžiamųjų pagal šios draudimo apsaugos sąlygos 56-58 
punktus;

65. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, apibrėžtų 161 punkte.

Draudimas nuo vagystės. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 204

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

66. Vandens (garų, nuotekų), staiga ir netikėtai ne
pagal paskirtį išsiveržusio dėl šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos, ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemų
avarijos (vamzdžių trūkimo, nusimovimo ar užšalimo)
arba iš įrangos, užtikrinančios pastato funkcionavimą ar 
stacionariai prijungtos prie vandentiekio (pvz., skalbyklės,
indaplovės ir pan.). Atlyginame nuostolius už dėl vandens
poveikio nukentėjusį turtą, bet ne už pačią santechninę
įrangą. Draudimo apsauga taip pat apima įvykio priežasties
nustatymo (pvz., sienų griovimo, grindų išardymo, vamzdžių
atkasimo) ir vėlesnio turto atstatymo (pvz., sienų perdažymo,
grindų sudėjimo, vamzdžių užkasimo) išlaidas. Maksimali
draudimo suma už šiuos darbus yra 1 000 Eur per draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį;

67. vandens prasiveržimo iš Jums nepriklausančių ar Jūsų
neeksploatuojamų gretimų patalpų, esančių tame pačiame
pastate, dėl tose patalpose įvykusios šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos, ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemų
avarijos arba kitokio staigaus ir netikėto vandens
prasiveržimo;

68. skysčio ištekėjimo iš automatinės gaisro gesinimo
(sprinklerinės) įrangos.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

69. Netinkamo ar nepakankamo patalpų šildymo, dėl kurio
vamzdynuose užšąla vanduo, ir todėl yra pažeidžiama
vandentiekio sistema, o išsiveržus vandeniui padaroma žala
apdraustam turtui;

70. vandens prasiveržimo dėl audros, potvynio, liūties,
krušos, sniego tirpimo ar dėl šių priežasčių kilusio
kanalizacijos / lietaus vandens nukreipimo sistemų vamzdynų
užsikišimo;

71. vandens prasiveržimo į patalpas pro pastato išorines
atitvarines konstrukcijas, šioms praleidžiant vandenį;

72. skysčio ištekėjimo iš automatinės gaisro gesinimo įrangos
per nesandarias vietas arba automatinei gaisro gesinimo
įrangai nesuveikus ar suveikus atliekant montavimo, remonto,
rekonstrukcijos darbus ar bandymus po šių darbų;

73. skysčio ištekėjimo iš stacionariosios sistemos, prieš
pradedant ją eksploatuoti;

74. šulinio ar vamzdžių užtvindymo dėl lietaus, poplūdžio ar 
potvynio;

75. bet kokių kitų įvykių ar atsitikimų, neįvardytų kaip
draudžiamųjų pagal šios draudimo apsaugos sąlygos 66-68
punktus;

76. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161 punkte.

Draudimas nuo vandens. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 205
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• Nuo vandens spaudimo sutrūksta tualeto bakelio žarnelė  
 ir vanduo sugadina parketą. Atlyginsime už parketo   
 remontą, bet neatlyginsime už pačią žarnelę. 

• Trūkus vandens tiekimo vamzdžiui, išsiveržęs vanduo  
 apgadina sienų apdailą ir biuro baldus. Atlyginsime   
 apdraustų patalpų bei baldų remonto išlaidas ir išlaidas,  
 patirtas ieškant trūkusio vamzdžio – sienos išgriovimą  
 bei atstatymą. Vamzdžio keitimo išlaidų neatlyginsime.

• Dėl nepakankamo šildymo žiemą vasarnamyje užšalo  
 ir sutrūko radiatoriai. Pavasarį, atšilus orams, iš radiatorių  
 išbėgęs skystis apgadino grindų dangą. Toks įvykis nebus  
 laikomas draudžiamuoju ir nuostolių neatlyginsime.

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

77. Apdraustų pastatų stiklinių ir kaip stiklo pakaitalai 
naudojamų plastikinių (polikarbonatų, akrilinio plastiko 
ir pan.) konstrukcijų ir pertvarų, esančių pastato viduje ir 
išorėje, ir jų tvirtinimo elementų sunaikinimo, sugadinimo ar 
praradimo dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, 
nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 82 punkte.

78. Draudimo apsauga galioja ir reklaminiams ar 
informaciniams lipdukams, užklijuotiems ant pastatų stiklinių 
konstrukcijų, kuriuos reikia pakeisti kartu su nukentėjusiu 
stiklu. Maksimali draudimo išmokos suma už šį turtą yra  
500 Eur per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

79. Nedraudžiamieji įvykiai: 
 79.1.  kai nuostoliai padaryti atliekant statybos /   
   montavimo darbus; 
 79.2.  su stiklo apdirbimu (pvz., dažymu, poliravimu,   
   tamsinimu ir pan.) susiję įvykiai; 
 79.3.  įstiklinimo darbų klaidos, nekokybiško stiklo (stiklo  
   pakaitalų) naudojimas; 
 79.4.  kai žala padaryta ne pastato konstrukcijos dalims,  
   pvz., stiklinėms vidaus durims, vitrinoms, staklių  
   monitoriui, kompiuterio ekranui. Tokius įvykius  
   galima apdrausti pagal draudimo apsaugos sąlygą  
   Nr. 201. 
 79.5.  bendrieji nedraudžiamieji įvykiai, nurodyti 161   
   punkte.

Draudimas nuo stiklo dūžio. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 206

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

80. Vandalizmo – apdrausto turto tyčinio ar neteisėto 
sugadinimo ar sunaikinimo. Turto sugadinimai įvykę skirtingu 
laiku laikomi atskirais draudžiamaisiais įvykiais.

Pavyzdys. Nakties metu buvo apipaišyta pastato siena. Kitą 
naktį siena vėl apipaišyta. Tai yra du skirtingi vandalizmo įvykiai.

81. Transporto priemonės atsitrenkimo (kai apie tai pranešta 
policijai) – apdrausto turto sunaikinimo, sugadinimo 
ar praradimo dėl trečiųjų asmenų valdomos motorinės 
transporto priemonės, skirtos važiuoti keliu ir kroviniams ar 
keleiviams vežti arba kitoms transporto priemonėms vilkti, 
užvažiavimo ar atsirėmimo į apdraustą turtą. 

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

82. Transporto priemonės atsitrenkimo, kurį padaro ne 
tretieji asmenys. Ne trečiųjų asmenų valdomos transporto 
priemonės atsitrenkimą galima apsidrausti pagal draudimo 
apsaugos sąlygą Nr. 201;

83. transporto priemonės atsitrenkimo į įvažiavimo vartus, 
pakeliamuosius vartus, įvažiavimus į pastatą, rampas, kai nėra 
nustatytas įvykio kaltininkas; 

84. kranų, keltuvų ar kitų krovinius keliančių įrenginių 
atsitrenkimo ar užvirtimo; 

85. gaisro, kilusio dėl vandalizmo. Gaisro riziką galima 
apdrausti pagal draudimo apsaugos sąlygą Nr. 202;

86. apdrausto turto apipaišymo, ištepimo, aprašinėjimo 
(grafičiai), jei tai atsitinka daugiau nei vieną kartą per 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį;

87. pastato tyčinio apgadinimo dėl trečiųjų asmenų 
neteisėtos veikos, jei pastatas yra apleistas, neprižiūrimas ar 
neeksploatuojamas daugiau nei 30 dienų;

88. bet kokių kitų įvykių ar atsitikimų, neįvardytų kaip 
draudžiamųjų pagal šios draudimo apsaugos sąlygos 80-81 
punktus; 

89. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161 punkte.

Draudimas nuo trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. 
Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 207
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Ką draudžiame

90. Pagal šią papildomą sąlygą apdraustieji yra užsakovas, 
rangovai ir subrangovai, net jeigu jie nenurodyti draudimo 
liudijime.

91. Draudimo objektas – draudimo liudijime nurodytas 
statomas / montuojamas objektas, t. y. visi su statomu, 
montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu ar 
griaunamu statiniu ar įrenginiu susiję statybos, montavimo, 
rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai (toliau – Darbai) 
ir jiems atlikti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, 
medžiagos ir montuotini įrenginiai (toliau – medžiagos), 
išskyrus turtą, nurodytą 92 punkte. 

92. Papildomai gali būti apdrausta (turi būti atskirai 
nurodyta draudimo liudijime): 
 92.1. įrenginiai, naudojami atliekant Darbus; 
 92.2. laikini statiniai; 
 92.3. draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis  
  ar jo disponuojamas turtas, išskyrus medžiagas  
  ir turtą, nurodytą 92.1. ir 92.2 punktuose (toliau –  
  Esamas turtas); 
 92.4. papildomos išlaidos – tai Darbų paspartinimo   
  išlaidos (laikinas remontas, viršvalandžiai,   
  viršvalandžiai ne darbo ir švenčių dienomis,   
  greitesnis dalių pristatymas, ekspedijavimas,   
  statybinių mašinų, mechanizmų ar įrankių nuomos  
  išlaidos); 
 92.5. priežiūros rizika – statomo / montuojamo   
  objekto sunaikinimas ar sugadinimas vykdant   
  apdrausto turto aptarnavimo darbus.   
  Draudžiamaisiais įvykiais pagal aptarnavimo riziką 
  laikomas apdrausto turto sugadinimas,   
  sunaikinimas ar praradimas apdraustame turte  
  vykdant  sutartyje numatytus aptarnavimo arba  
  derinimo darbus po to, kai apdraustas turtas ar jo  
  dalis yra priimta užsakovo; 
 92.6. išplėstinė priežiūros (garantinio termino 
  rizika – apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas  
  ar praradimas apdraustame turte vykdant 
  sutartyje numatytus aptarnavimo arba derinimo  
  darbus arba atsitikęs apdraustame turte dėl   
  reikalavimų neatitinkančių darbų, atliktų prieš  
  tai, kai apdraustas turtas ar jo dalis yra priimta  
  užsakovo, ir pasireiškęs per aptarnavimo 
  laikotarpį.      
  Draudžiamuoju įvykiu laikomas ir apdraustos 
  kokybiškos konstrukcijos arba kokybiškos   
  montuojamo įrenginio dalies sunaikinimas arba  
  sugadinimas dėl statybos laikotarpiu Jūsų ar   
  apdraustojo atliktų reikalavimus neatitinkančių  
  darbų arba statybos laikotarpiu naudotų brokuotų  
  statybinių medžiagų arba montuojamo įrenginio  
  brokuotos detalės.

93. Objektai, draudžiami pagal specialų susitarimą. Toliau 
išvardyti objektai draudžiami tik pagal specialų mūsų ir Jūsų 
susitarimą, t. y. atitinkamas draudimo objektas turi būti 
nurodytas draudimo liudijime: 
 

 93.1. hidrotechniniai statiniai (taip pat užtvankos,   
  vandens saugyklos ir pan.) ir statiniai vandens  
  telkiniuose; 
 93.2. tiltai, tuneliai; 
 93.3. statiniai šachtose; 
 93.4. uosto statiniai (taip pat prieplaukos, molai, dugno  
  gilinimo darbai, laivybos kanalai ir pan.); 
 93.5. tūriniai žemės darbai (golfo aikštelės, sąvartynai ir  
  pan.); 
 93.6. geležinkeliai, geležinkelio įrenginiai; 
 93.7. oro uostai, oro uostuose esantys statiniai; 
 93.8. energijos gamybos pastatai (taip pat elektrinės,  
  hidroelektrinės, šiluminės elektrinės, vėjo jėgainės  
  ir pan.);  
 93.9. kaminai; 
 93.10. naudotų mašinų ar įrenginių montavimas; 
 93.11. keliai, viadukai, estakados; 
 93.12. bandymai – sumontuotų techninių ar elektroninių  
  įrenginių išbandymas maksimaliu pajėgumu po  
  tokių įrenginių sumontavimo. Pastatų, nutiestų  
  inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų   
  išbandymą pagal teisės aktų reikalavimus   
  visu projektiniu pajėgumu prieš statinio   
  pripažinimą tinkamu naudoti apdraudžiame   
  automatiškai, dėl jo papildomas susitarimas   
  nereikalingas.

Kur galioja draudimo apsauga (draudimo vieta)

94. Draudimo vieta yra apdrausto draudimo objekto buvimo 
vieta kartu su jį supančia teritorija, nurodyta statybos leidime 
arba projekte. Jeigu apdraustiems Darbams pagal teisės 
aktus nereikalaujama nei statybos leidimo, nei projekto, 
draudimo vieta laikoma Darbų vykdymo vieta, nurodyta 
draudimo liudijime.

Nuo ko draudžiame

95. Statomo / montuojamo objekto ir įrenginių, naudojamų 
atliekant Darbus, draudžiamasis įvykis yra tokio objekto 
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių 
atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, nurodytus 97 
punkte.

96. Esamo turto ir laikinų statinių draudžiamasis įvykis yra 
šio turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl įvykių, 
kurių tiesioginė priežastis yra Darbai; visi kiti įvykiai, įskaitant 
nurodytus 97 punkte, laikomi nedraudžiamaisiais.

Nuo ko nedraudžiame

97. Nedraudžiamieji įvykiai – statomo / montuojamo 
objekto ar kito apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar 
praradimas dėl: 
 97.1. lietaus, sniego, kitokių kritulių ar audros, turtui,  
  laikomam ne patalpose, išskyrus atvejus, kai šis  
  turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke,  
  stoginėse, atviruose priestatuose, statiniuose,   
  dengtuose tik audiniais, plastikine plėvele   
  ar panašia medžiaga; 
 97.2. pagrobimo, išskyrus vagystę įsilaužus ir plėšimą; 

Papildomos draudimo apsaugos sąlygos

Šios draudimo sąlygos galioja tik tuomet, kai jos yra nurodytos draudimo liudijime.

Statybų ir montavimo darbų draudimas. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 301
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 97.3. sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo,  
  iššvaistymo; 
 97.4. jei draudžiami įrenginiai, naudojami atliekant   
  Darbus – šių įrenginių vidaus gedimo, sulūžimo, kai 
  žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio šiems  
  įrenginiams, taip pat aušinimo ar kito skysčio   
  užšalimo, nekokybiško tepalo naudojimo, tepalo ar  
  aušinimo skysčio ar panašių medžiagų trūkumo; 
 97.5. visiško ar dalinio Darbų nutraukimo; 
 97.6. medžiagų gamintojų reikalavimų nesilaikymo; 
 97.7. techniniame ar darbo projekte nustatytų   
  sprendinių, nesuderintų su užsakovu, o 
  normatyviniuose techniniuose dokumentuose   
  nustatytais atvejais – ir su techninio ar darbo   
  projekto autoriais, pakeitimo; 
 97.8. Esamo turto sunaikinimo, sugadinimo, sunaikinimo  
  ar praradimo dėl Darbų sukeltos vibracijos arba  
  (ir) laikančiųjų konstrukcijų pašalinimo ar   
  susilpninimo; 
 97.9. didelės tikimybės potvynio, kaip apibrėžta 27   
  punkte; 
 97.10. įvykių, atsitinkančių per aptarnavimo ar išplėstinio  
  aptarnavimo laikotarpį, kuriuos sukelia ne staiga ir 
  netikėtai atsitikęs įvykis, o laipsniškas turto   
  nusidėvėjimas ar turto eksploatacijos pažeidimai; 
 97.11. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, apibrėžtų 161  
  punkte.

Draudimo vertė

98. Darbų ir medžiagų draudimo vertė yra visų Darbų ir 
medžiagų kaina, nustatyta rangos arba kitoje sutartyje 
(Darbų ir medžiagų sąmatinė vertė).

99. Visas kitas turtas draudžiamas nauja atkuriamąja arba 
likutine verte, vadovaujantis 5 punkto sąvokomis, jeigu 
draudimo liudijime nenustatyta kitaip.

100.  Jeigu Darbų faktinė sąmata padidėja ne daugiau kaip 
5 procentus, šis vertės padidėjimas laikomas automatiškai 
apdraustu be papildomos draudimo įmokos. Jei Darbų faktinė 
sąmata padidėja daugiau kaip 5 procentus, draudimo įmoka 
perskaičiuojama proporcingai ir papildoma įmoka mokama 
pabaigus statybos / montavimo darbus.

Nuostolio nustatymas

101.  Statomo / montuojamo objekto nuostolis nustatomas 
remiantis nauja atkuriamąja verte, atsižvelgiant į tai, kad turi 
būti sugrąžinta tokia statomo / montuojamo objekto būklė, 
kokia buvo prieš pat draudžiamąjį įvykį.

102.  Maksimali draudimo išmoka negali būti didesnė nei 
statomo / montuojamo objekto faktinė vertė prieš pat 
įvykstant draudžiamajam įvykiui. Statomo / montuojamo 
objekto faktinė vertė nustatoma pagal atliktų darbų 
dokumentus.

103.  Visi kiti nuostoliai, apdrausti pagal šią papildomą 
draudimo apsaugos sąlygą, apskaičiuojami 166-174 punktuose 
nustatytais principais.

Kokių nuostolių neatlyginame

104.  Neapdraudžiame ir neatlyginame: 
 104.1. neatliktų Darbų vykdymo, netinkamai atliktų  
  Darbų taisymo, jų atlikimo iš naujo ir brokuotų  
  medžiagų keitimo išlaidų;  
 104.2. nuostolio, jei sunaikinta arba sugadinta tik   
  įrenginio detalė arba statybinė konstrukcija,  

  kuri pati ir yra nuostolio priežastis. Statybine  
  konstrukcija pagal šią draudimo apsaugos   
  sąlygą laikoma tokia statybinė konstrukcija   
  (siena, perdanga, vamzdis, grindys ir pan.),   
  kuri projektuojant ir atliekant statybinius   
  skaičiavimus traktuojama kaip vienas funkcinis 
  vienetas. Nustatant kokybišką draudimo   
  objekto dalį, atsižvelgiama į statybos   
  objekto savybes ir draudimo vietos ypatybes.  
  Jeigu statybinė konstrukcija arba 
  įrenginio detalė neatliko savo funkcijos   
  draudimo vietoje ir buvo sudėtinė draudimo  
  objekto dalis, jos traktuojamos kaip brokuota  
  įrenginio detalė arba brokuota statybinė   
  konstrukcija; 
 104.3. jeigu brokuota įrenginio detalė arba brokuota  
  statybinė konstrukcija tapo žalos, padarytos  
  kokybiškai draudimo objekto daliai, priežastimi,  
  mes atlyginame žalą, padarytą kokybiškai daliai  
  ar konstrukcijai; 
 104.4. nuostolių dėl dokumentų, brėžinių, sąskaitų,  
  aktų, planų, pinigų, apskaitos knygų, banknotų,  
  vertybinių popierių ar čekių, bet kokių duomenų  
  laikmenų sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo; 
 104.5. nuostolių dėl apdrausto turto neatitikties   
  reikalavimams (netinkamos spalvos, netinkamo  
  dydžio, neatitinka projekto ir pan.), jei žala   
  apdraustam turtui nepadaryta (apdraustas   
  turtas nėra sugriautas, sunaikintas ir pan.).

Draudimo apsaugos galiojimas

105.  Draudimo apsauga pradeda galioti  pradėjus Darbus, bet 
ne anksčiau, kaip nurodyta draudimo liudijime.

106.  Draudimo apsauga galioja iki tol, kol statomas / 
montuojamas objektas priimamas užsakovo ar pradedamas 
eksploatuoti, bet ne ilgiau, kaip nurodyta draudimo liudijime. 
Jeigu statomas / montuojamas objektas užsakovo priimamas 
dalimis ar pradedamas eksploatuoti dalimis, draudimo 
apsauga pasibaigia tik tai statomo / montuojamo objekto 
daliai, kuri yra priimta užsakovo ar pradėta eksploatuoti.

107.  Ūkio būdu statomo / montuojamo objekto draudimo 
apsauga pasibaigia tuomet, kai statomas / montuojamas 
objektas pradedamas naudoti pagal paskirtį, bet ji trunka 
ne ilgiau, kaip nurodyta draudimo liudijime. Jeigu ūkio būdu 
statomas / montuojamas objektas pradedamas naudoti pagal 
paskirtį dalimis, draudimo apsauga pasibaigia tik tai statomo 
/ montuojamo objekto daliai, kuri yra pradėta naudoti.

108.  Jeigu draudimo liudijime nustatytas aptarnavimo ar 
garantinio termino rizikos laikotarpis, draudimo apsauga 
galioja iki šio laikotarpio pabaigos. Draudžiamas statybos 
laikotarpis ir aptarnavimo laikotarpis nėra automatiškai 
pratęsiami.

109.  Draudimo apsauga statybos laikotarpiu negalioja 
tiems nuostoliams, kurie buvo nulemti Darbų, atliktų ne 
draudimo liudijime nurodytu statybos laikotarpiu. Darbams, 
atliktiems pasibaigus draudimo liudijime nurodytam statybos 
laikotarpiui, taikoma tik draudimo apsauga aptarnavimo 
laikotarpiu (jei tokia buvo numatyta draudimo liudijime).

110.  Jeigu faktiškai Darbai trunka ilgiau nei draudimo 
liudijime nurodytas statybos laikotarpis, statybos arba 
aptarnavimo laikotarpį, kuriam taikoma draudimo apsauga, 
mūsų ir Jūsų sutarimu galima pratęsti. Mes turime teisę 
reikalauti papildomų draudimo įmokų už pratęstą laikotarpį.
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Kitos sąlygos

111. Jeigu draudimo apsauga baigia galioti anksčiau, nei 
nurodyta draudimo liudijime, dėl priežasčių, nurodytų šios 
papildomos draudimo apsaugos sąlygos 106-107 punktuose, 
draudimo įmoka už likusį draudimo laikotarpį negrąžinama.

112. Jeigu šioje papildomoje draudimo apsaugos sąlygoje 
vartojamos sąvokos neapibrėžtos kitaip, laikoma, kad jos 
atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse vartojamas sąvokas.

Nekilnojamojo turto valdytojų civilinės 
atsakomybės draudimas.  
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 302

Ką draudžiame 

113. Jūsų civilinę atsakomybę, kylančią dėl Jūsų valdomų 
statinių, patalpų, teritorijos, kurių adresai nurodyti draudimo 
liudijime ir (arba) jo prieduose, eksploatacijos.

114. Jūsų civilinę atsakomybę, kylančią dėl patikėto 
nekilnojamojo turto sugadinimo (trečiojo asmens 
nekilnojamojo turto, kurį Jūs išsinuomojote, valdėte ar kitaip 
juo disponavote pagal turto patikėjimo sutartį, nuomos sutartį, 
priėmimo perdavimo aktą ar kitą aiškų rašytinį susitarimą). 
Laikoma, kad turto vertė yra lygi jo likutinei vertei.

115. Jūsų civilinę atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojamų 
reklaminių stendų, ekranų, iškabų eksploatacijos Lietuvos 
Respublikos teritorijoje.

116. Jūsų civilinę atsakomybę, susijusią su transporto 
priemonių ir savaeigių darbo mašinų valdymu, naudojimu 
draudimo liudijime nurodytais adresais, vykdant statinių, 
patalpų ir teritorijos, eksploataciją, priežiūrą.

117. Jūsų civilinę atsakomybę už kontrahentų, kuriuos 
pasitelkėte statinių, patalpų ir teritorijos, kurių adresai 
nurodyti draudimo liudijime, eksploatacijai ir priežiūrai, 
padarytą žalą, už kurią Jūs atsakote pagal teisės aktus 
(nedraudžiant pačių kontrahentų civilinės atsakomybės).

118. Jūsų civilinę atsakomybę, kylančią dėl žalos turtui 
ar žalos sveikatai, padarytos staigiu ir netikėtu aplinkos 
užteršimu. Draudimo išmokos metinis limitas pagal šią 
riziką sudaro 10% nuo vieno draudžiamojo įvykio civilinės 
atsakomybės draudimo sumos, nurodytos draudimo liudijime.

119. Jūsų civilinę atsakomybę, kylančią dėl staigaus ir 
netikėto aplinkos užteršimo išvalymo. Draudimo išmokos 
metinis limitas pagal šią riziką sudaro 10% nuo vieno 
draudžiamojo įvykio civilinės atsakomybės draudimo sumos, 
nurodytos draudimo liudijime.

Už kokią žalą mokame draudimo išmoką

120.  Žalą asmeniui.  
Atlyginame šiuos trečiųjų asmenų nuostolius, kilusius dėl jų 
kūno sužalojimo ar gyvybės atėmimo: 
 120.1. protingas ir būtinas gydymo išlaidas; 
 120.2. protingas ir būtinas išlaidas neįgalumui   
  palengvinti skirtoms priemonėms įsigyti ir   
  naudoti; 
 120.3. pajamų netekimą ar sumažėjimą dėl dalinio ar  
  visiško darbingumo sumažėjimo; 

 120.4. laidojimo išlaidas bei išlaikomų asmenų pajamų  
  netekimą, kuris nustatomas vadovaujantis   
  galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 
 120.5. finansinę žalą, kuri kyla tiesiogiai iš sveikatos  
  sužalojimo, tačiau nėra sveikatos sužalojimas ir  
  žala turtui.

121. Neturtinę žalą asmeniui. 
Atlyginame pinigine suma išreikštus fizinius skausmus, 
dvasinius išgyvenimus, nepatogumus ir kitus Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nurodytus nuostolius, kurie 
suprantami kaip neturtinė žala. Neturtinę žalą atlyginame 
tada, kai ji yra žalos asmens sveikatai pasekmė, esant visoms 
civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygoms.

122.  Žalą turtui. 
Atlyginame šiuos trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, kilusius 
dėl jų turto sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo: 
 122.1. protingas išlaidas, susijusias su sugadinto turto  
  taisymu; 
 122.2. protingas išlaidas, susijusias su sugadinto ar   
  sunaikinto turto atstatymu arba išlaidas, lygias  
  prarasto turto likutinei vertei prieš draudžiamąjį  
  įvykį; 
 122.3. dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo negautas  
  pajamas;

123.  Taip pat atlyginame Jūsų patirtas pagrįstas ir protingas 
išlaidas, susijusias su Jums pareikšto reikalavimo, kylančio iš 
šios draudimo apsaugos sąlygos, tyrimu ir nagrinėjimu. 

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

124.  Įvykį laikome draudžiamuoju ir nuostolius tretiesiems 
asmens atlyginame tuo atveju, kai įvykis yra staigus ir 
netikėtas bei atitinka visas žemiau išvardintas aplinkybes: 
 124.1. veiksmai, dėl kurių padaryti nuostoliai, buvo   
  atlikti draudimo teritorijoje ir draudimo 
  laikotarpiu;  
 124.2. žala asmeniui ar žala turtui atsirado draudimo  
  teritorijoje ir draudimo laikotarpiu; 
 124.3. pagal civilinę atsakomybę reglamentuojančius  
  teisės aktus Jūs atsakote už padarytą žalą; 
 124.4. gavę reikalavimą, Jūs apie tai mums pranešėte  
  nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 dienų; 
 124.5. apie po draudimo sutarties galiojimo pabaigos  
  trečiųjų asmenų Jums pareikštą reikalavimą, Jūs  
  mums pranešėte ne vėliau kaip per 6 mėnesius  
  nuo draudimo sutarties pasibaigimo dienos. 

Nuo ko nedraudžiame 

125.  Įvykis yra nedraudžiamasis ir nuostolių tretiesiems 
asmenims neatlyginame, kai Jums kyla atsakomybė dėl: 
 125.1. sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/netinkamo  
  vykdymo; 
 125.2. žalos Jums ar su Jumis susijusiems fiziniams   
  (tėvams, vaikams, broliams, seserims ir jų   
  vyrams bei žmonoms, taip pat asmenims,   
  vedantiems bendrą ūkų) ir juridiniams asmenims,  
  kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra 
  kontroliuojami Jūsų arba kartu su Jumis yra   
  kontroliuojami trečiosios šalies; 
 125.3. Jums patikėto nekilnojamojo turto sugadinimo,  
  kuris yra neišvengiamas naudojant turtą pagal  
  paskirtį ir kurio priežastis – nusidėvėjimas,   
  amortizacija, kiti neišvengiami natūralūs   
  procesai arba tokio turto sugadinimo, Jums jį  
  naudojant ne pagal paskirtį;
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 125.4. žalos atlyginimo, kai reikalavimus vieni kitiems  
  reiškia asmenys, kurių civilinė atsakomybė   
  apdrausta pagal tą pačią draudimo sutartį; 
 125.5. finansinės žalos, nesusijusios su žalos padarymo  
  trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei; 
 125.6. avarinės būklės ar nugriovimui skirtų statinių,  
  patalpų ar su jais susijusios teritorijos   
  eksploatacijos, nuolat nenaudojamų statinių; 
 125.7. dėl vibracijos, triukšmo, šilumos, kvapo, šviesos,  
  dūmų, suodžių, dulkių, garų ar dujų, kito panašaus

   veiksnio sukeltos žalos, kai žalą sukėlė lėtas,   
  laipsniškas arba tęstinis veiksnys; 
 125.8. žalos patikėtam kilnojamajam turtui; 
 125.9. statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų   
  sukeltos žalos; 
 125.10. dėl neturtinės žalos, kuri kyla ne dėl trečiojo   
  asmens kūno sužalojimo; 
 125.11. veiksmų (veikimo ar neveikimo), padarytų tyčia; 
 125.12. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161  
  punkte. 

Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

126.   Įtampos svyravimų – per aukštos, per žemos 
įtampos ar jos svyravimų, įžeminimo pažeidimo, nuo Jūsų 
nepriklausančių trumpalaikių (iki 5 sekundžių) elektros 
srovės dingimo, netiesioginės žaibo iškrovos. Įtampos 
svyravimą įrodyti turite Jūs. Įvykis pagal įtampos svyravimų 
riziką laikomas draudžiamuoju, kai įtampos svyravimą virš 
leistinų ribų ar jos dingimą patvirtina elektros energijos 
tiekėjas  arba kai vienareikšmiškai galima nustatyti, jog turtą 
galėjo pažeisti tik per didelė įtampa. (t. y. vizualiai detalės 
pažeistos ugnies ar labai aukštos temperatūros, pasikeitusi 
jų forma ar spalva). Visais kitais atvejais įvykis laikomas 
kilusiu dėl vidaus gedimo ir draudimo išmoką mokame 
tik apsidraudus nuo vidaus gedimų (papildoma draudimo 
apsaugos sąlyga Nr. 306).

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

127.   Netinkamo įrangos prijungimo ar sumontavimo;

128.  izoliacijos defektų, jeigu Jūs apie tai privalėjote žinoti;

129.   elektros instaliacijos projektinės apkrovos sąmoningo 
viršijimo;

130.   mechaninių pažeidimų;

131.  atsargų sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl 
įtampos svyravimų; 

132.   bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161 punkte.

Draudimas nuo įtampos svyravimų. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 303

Ši draudimo apsauga galioja tik kartu su draudimu nuo ugnies (draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202) ir išplečia draudimo apsaugą nuo 
ugnies. Apsidraudus nuo įtampos svyravimų, 35-36 punktai negalioja.

Įrangos, skirtos naudoti ne nuolatinėje 
vietoje, draudimas. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 304

Ši papildoma draudimo sąlyga suteikia platesnę draudimo 
apsaugos galiojimo teritoriją apdraustai įrangai, kuri naudojama 
ne nuolatinėje darbo vietoje.                                                             
 
Papildoma draudimo apsauga įrangai, skirtai naudoti ne 
nuolatinėje vietoje:

133. Draudimo apsauga galioja visoje geografinėje Europos 
teritorijoje, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

134. Apdraustų nešiojamųjų įrenginių pagrobimas ne plėšimo 
būdu iš transporto priemonės yra draudžiamasis įvykis, jei 
yra įvykdyti šie visi saugumo reikalavimai: 
 134.1. turtas turi būti saugomas transporto priemonių  
   stacionariuose bagažo skyriuose ar specialiose  
   tam skirtose uždarose dalyse tokiu būdu, kad į  
   saugojimo vietą nebūtų galima patekti   
   nepažeidus jos užraktų ar struktūrų. Jei   
   transporto priemonėje nėra rakinamo   
   stacionaraus bagažo skyriaus, turtas turi būti  
   laikomas taip, kad jo per transporto priemonės  
   langus negalėtų pamatyti tretieji asmenys; 
 134.2. transporto priemonėje privalo būti sumontuota ir  
   įjungta veikianti garsinė signalizacija; 
 134.3. transporto priemonė privalo būti užrakinta, visi  
   langai pilnai uždaryti. 
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Nuo ko draudžiame (draudžiamieji įvykiai)

135. gedimų ar perdegimų, staiga ir netikėtai įvykusių
apdrausto turto viduje, ne dėl išorinių jėgų poveikio.

Nuo ko nedraudžiame (nedraudžiamieji įvykiai)

136. netinkamo eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros, kai
Jūs apie tai turėjote žinoti ir privalėjote numatyti žalingas
pasekmes;

137. techniškai netvarkingo turto arba turto, kuriam būtinas
remontas,  eksploatavimo, jeigu tai yra tiesioginė nuostolio
atsiradimo ar padidėjimo priežastis;

138. nuostolių apdrausto turto dalims, kurios pagal 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, tinklai, sietai, žarnos, futeruotės,
filtrai, apsauginės dangos, guoliai, šepečiai, baterijos,
akumuliatoriai, padangos, vikšrai, trosai, vielos, grandinės,
diržai ir pan.), išskyrus atvejus, kai kartu nukenčia ir kitos
apdrausto turto dalys;

139. gedimų, atsiradusių dėl apdrausto turto užšalimo ar 
naudojant apdraustą turtą tam nepritaikytoje aplinkoje ar 
netinkamomis sąlygomis;

140. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 161 punkte.

Draudimas nuo vidaus gedimų. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 306

Ši draudimo apsauga galioja tik kartu su kompleksiniu (visų rizikų) draudimu (draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201) ir išplečia 
draudimo apsaugą. Apsidraudus šia papildoma apsaugos sąlyga, Taisyklių 24 punktas netaikomas.

Grynųjų pinigų saugojimas. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 307

Ši papildoma draudimo sąlyga galioja tik kartu su kompleksiniu 
(visų rizikų) draudimu (draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201) arba 
draudimo nuo vagystės draudimu (draudimo apsaugos sąlyga 
Nr. 204) ir nustato reikalavimus grynųjų pinigų ir vertybių 
draudimui. 

141. Grynųjų pinigų, vertybinių popierių, brangiųjų metalų ir 
brangakmenių dirbinių draudimo apsauga galioja tik laikant šį
turtą tam skirtame seife, jei draudimo liudijime nėra susitarta
kitaip.

142. Draudimo apsauga negalioja, jeigu raktai ar kitos
priemonės, skirtos seifui atrakinti, laikomi toje pačioje
patalpoje, kurioje stovi seifas.

Seifas – tai padidinto saugumo metalinė talpykla, stacionariai 
pritvirtinta prie laikančiųjų pastato konstrukcijų. Šios talpyklos 
kiekvienos sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm, 
o spyna turi būti rakinama mažiausiai 2 kryptimis. Seifų
pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 
300 kg.

Automatinis draudimo sutarties atnaujinimas.
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 309

143. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo sutartis
atnaujinama automatiškai kitam vienerių metų laikotarpiui.
Draudimo sutartis kitam laikotarpiui sudaroma mums
pasirašant draudimo liudijimą ir išsiunčiant arba įteikiant jį
Jums iki galiojančios draudimo sutarties pabaigos, o Jums
sumokant draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką ar 
pirmąją jos dalį draudimo liudijime nustatytais terminais.

144. Jei atnaujinant draudimo sutartį didėja draudimo suma,
draudimo įmoka, išskaita ar keičiasi draudimo taisyklės,
draudimo liudijimą ir pasikeitusias draudimo taisykles turime
Jums išsiųsti, įteikti ar kitaip raštu Jus informuoti ne vėliau
kaip 1 mėn. iki draudimo laikotarpio pabaigos.

145. Jūs galite atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį
pranešdamas apie tai raštu bet kada iki galiojančios
draudimo sutarties pasibaigimo.

146. Mes galime atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį
pranešdami apie tai Jums raštu ne vėliau kaip 1 mėn. iki
galiojančios draudimo sutarties pabaigos.
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Kainų padidėjimas ir investicijos. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 311

147. Nevisiško draudimo sąlyga netaikoma, jeigu liudijime 
nurodyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę dėl 
kainų padidėjimo ar Jūsų atliktų investicijų į apdraustą turtą 
per draudimo laikotarpį.

148. Jūs privalote kiek įmanoma tiksliau nustatyti 
draudžiamo turto draudimo vertę ir draudimo sumas prieš 
sudarant sutartį.

149. Mes turime teisę reikalauti, kad Jūs patikrintumėte 
draudimo vertę ir draudimo sumas kiekvienais draudimo 
metais arba patikrinti jas patys.

150. Kainų padidėjimo ar Jūsų investicijų į apdraustą turtą 
draudimo suma nurodoma draudimo liudijime.

151. Nevisiško draudimo sąlyga taikoma, jeigu apdrausto 
turto draudimo suma ir Jūsų apdrausto kainų padidėjimo ar 
investicijų į apdraustą turtą bendra suma yra mažesnė už 
draudimo vertę draudžiamojo įvykio metu. 

Laikinas perkėlimas. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 312

152. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija išplečiama 
ir galioja apdraustam turtui (išskyrus atsargas), kol jis 
laikinai perkeliamas į kitą vietą (įskaitant vežimą sausumos 
keliais į tokią kitą vietą) Lietuvos Respublikos teritorijoje 
eksponavimo, valymo, renovacijos, remonto, diagnostikos ar 
panašiais tikslais.

153. Laikinai perkeliamo apdrausto turto draudimo apsauga 
galioja pagal draudimo liudijime nurodytas draudimo 
apsaugos sąlygas. 

154. Laikinai perkeliamo turto draudimo suma nurodyta 
draudimo liudijime.

Gyvenamųjų namų bendrųjų patalpų 
draudimas. 
Papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 313

Ši papildoma draudimo apsaugos sąlyga taikoma draudžiant 
visų daugiabučio savininkų bendrąją dalinę nuosavybę. Šiam 
turtui taikomos draudimo liudijime nurodytos draudimo 
apsaugos sąlygos.             
 
Ką draudžiame

155. Draudimo objektas yra bendroji dalinė daugiabučio 
namo savininkų nuosavybė: 
 155.1.1. bendrosios patalpos – pastato dalys   
  (daugiabučio namo laiptinės, holai,   
  koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai,  
  pusrūsiai ir kitos patalpos), kurios yra visų   
  namo  savininkų bendra dalinė nuosavybė ir  
  nuosavybės teise nepriklauso atskiriems   
  patalpų savininkams; 
 155.1.2. bendrosios konstrukcijos – pagrindinės   
  daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos  
  (pamatai, išorinės pastato sienos, perdangos,  
  stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų ir   

  laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos   
  elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 
 155.1.3. bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio   
  namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, 
  elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, 
  ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos,   
  šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai,  
  televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, 
  šilumos mazgai, karšto vandens gamybos   
  įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo  
  inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo  
  patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie   
  objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų   
  ir negyvenamųjų patalpų savininkams   
  nuosavybės teise priklausančiose patalpose,  
  jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės   
  techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu nėra  
  trečiųjų asmenų nuosavybė.

Ko nedraudžiame

156. Draudimo apsauga negalioja tokioms pastato dalims, 
konstrukcijoms ir kitiems atskiriems objektams: 
 156.1. kai jie yra atskiro buto nuosavybė    
  (nelaikančiosios sienos, pertvaros, grindys,   
  vidaus apdaila, kolektyvinei šildymo sistemai  
  nepriklausantys šildytuvai, santechninė įranga  
  ir t. t.).  
 156.2. pastato dalims, kurios fiziškai nėra pastato ar  
  konstrukcinė dalis (pvz., statybinės medžiagos ar 
  dalys, kurios buvo išrinktos ar nuimtos nuo   
  pastato); 
 156.3. pastate saugomiems įrenginiams ar atsargoms,  
  kurie nėra funkcinė pastato konstrukcijos dalis 
  (pavyzdžiui bendro naudojimo žoliapjovė,   
  paveikslai bendro naudojimo patalpose, degalai  
  rezerviniame elektros generatoriuje ir pan.); 
 156.4. markizėms, reklamos iškaboms, skelbimų   
  lentoms, įmonių ženklams, prie pastato išorinių  
  sienų pritvirtintiems ženklams; 
 156.5. elektros, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo,  
  komunikacijos ir apsaugos sistemoms, esančioms 
   pastato išorėje (pvz., pastotėms,    
  transformatoriams, vamzdžiams, šaldymo   
  kompresoriams), išskyrus elementus, nejudamai  
  pritvirtintus prie pastato laikančiųjų konstrukcijų;  
 156.6. žemei ir bet kokiems gyviems organizmams   
  (augalams, gyvūnams, paukščiams, žuvims,   
  grybams); 
 156.7. prieplaukoms, molams, jūros keliams, kanalams,  
  dokams ir pan.; 
 156.8. akvariumams, jų įrangai, įrenginiams ir vandeniui;  
 156.9. plaukimo baseino vandeniui ir įrenginiams;  
       156.10. skysčiams ar dujoms pastato techninėse   
  sistemose;  
       156.11. gręžiniams (vandens gręžiniams, fontanams,   
  gręžinių įrangai ar gręžinių vandeniui); 
       156.12. bet kokiam kitam turtui, nenurodytam 155.1.1. –             
  155.1.3. punktuose.
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Draudimo apsaugos ribojimas ir bendri nedraudžiamieji įvykiai

Šioje dalyje nurodyti apribojimai ir nedraudžiamieji įvykiai galioja visoms draudimo sutartims, sudaromoms pagal šias 
taisykles.

Draudimo apsaugos ribojimas statybos laikotarpiu

157. Kol draudimo objekte arba draudimo vietoje nėra pabaigti 
statybos darbai, įskaitant apdailos, remonto, rekonstrukcijos 
darbus, draudimo apsauga galioja tik nuo ugnies ir gamtinių 
jėgų (draudimo apsaugos sąlygos Nr. 202 ir 203). 

158. Statybos darbų vykdymo laikotarpiu gamtinių jėgų 
padarytus nuostolius mes atlyginame tik tokiu atveju, kai pastato 
pagrindinės konstrukcijos (išorinės ir vidaus sienos, pertvaros, 
perdangos) yra visiškai pastatytos, uždengtos ir visiškai 
sutvarkytas stogas, tinkamai įdėti visi langai ir durys, kitos angos 
atitvarų konstrukcijose visiškai uždengtos ir užsandarintos. 

159. Jeigu įvykio metu statybos darbai buvo faktiškai 
pabaigti, šio draudimo apsaugos apribojimo netaikome. 

160. Statybos darbų laikotarpiu taikoma 900 Eur dydžio 
išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui. Jei draudimo 
liudijime numatyta didesnė išskaita, taikoma draudimo 
liudijime nurodyta išskaita.

Bendri nedraudžiamieji įvykiai

161. Jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip, mes nemokame 
draudimo išmokos už turto sunaikinimą, sugadinimą ar 
praradimą dėl šių įvykių (bendrų nedraudžiamųjų  įvykių):  
 161.1. žemės drebėjimo; 
 161.2. karo, ypatingosios padėties, ekstremaliosios   
  padėties, diversijos, masinių riaušių, streiko,   
  lokauto, piratavimo, sabotažo, radioaktyviosios  
  spinduliuotės ar kitokio branduolinės energijos  
  poveikio; 
 161.3. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su    
  užkrečiamosiomis ligomis arba užkrečiamosios  
  ligos baimėmis ar grėsmėmis (faktinėmis ar   
  suvokiamomis), neatsižvelgiant į kitas priežastis 
  ar įvykius, kurie įvyko tuo pačiu metu ar bet kokia 
  kita seka, taip pat neatlyginame jokių kitų su   
  šiuo įvykiu susijusių nuostolių, žalos, pretenzijų  
  ar išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, visas   
  užkrečiamųjų ligų kontrolės ar profilaktikos 
  išlaidas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau,   
  draudimo apsauga apima fizinę žalą turtui dėl  
  kito draudžiamojo įvykio. Fizinė žala turtui   
  reiškia fizinėmis priemonėmis materialiajam   
  turtui padarytą žalą. Fizinė žala turtui neapima  
  jokio turto sugadinimo, sunaikinimo, praradimo 
  ar prieigos  prie apdrausto turto netekimo,   
  atsirandančio dėl faktinio, galimo ar gresiančio  
  viruso, bakterijos, parazito ar kito gyvo ar negyvo  
  organizmo poveikio ar užteršimo; 
 161.4. terorizmo; 
 161.5. sprogstamojo įtaiso, Jūsų ar Jūsų pavedimu   
  veikiančio asmens naudojamo gamybos procese  
  (vykdant kasybos, statybos, remonto, griovimo,  
  išmontavimo ir pan. darbus), sprogimo; 
 161.6. neišvengiamų natūralių procesų: mikroorganizmų,  
  korozijos, rūdijimo, puvimo, natūralaus   
  nusidėvėjimo, grybelio, garavimo, svorio netekimo,  
  struktūros, spalvos ar kvapo pasikeitimo ir pan.  
  (draudimo išmokos nemokame tik už turtą,   
  sugadintą, sunaikintą ar prarastą tiesiogiai dėl šių  
  procesų);  
 161.7. nežymaus subraižymo, įlenkimo, įskėlimo,   
  ištepliojimo ir pan., t. y. kai paveikiama tik   

  apdrausto turto estetinė išvaizda, o savo funkcinių  
  savybių jis nepraranda; 
 161.8. grunto tyrimo arba projektavimo klaidų, turto  
  rekonstravimo ar remonto be pagal Lietuvos   
  Respublikos teisės aktus privalomo projekto; 
 161.9. klaidų statant, montuojant, rekonstruojant,   
  renovuojant draudžiamą turtą, išskyrus atvejus,  
  kai apdraudėte statybų ir montavimo darbus   
  (papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 301); 
       161.10. brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrenginių  
  naudojimo, jeigu Jūs apie šias aplinkybes   
  privalėjote žinoti; 
       161.11. pametimo, trūkumo, praradimo, išskyrus atvejus,  
  kai tai atsitinka dėl draudžiamojo įvykio; 
       161.12. turto projektinės apkrovos viršijimo, turto   
  eksploatavimo taisyklių ar instrukcijų pažeidimo,  
  jeigu tai yra tiesioginė apdrausto turto  
  sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo priežastis; 
       161.13. elektros energijos, dujų, skysčių, šalčio, šilumos,  
  kitų gamybai (veiklai) reikalingų elementų tiekimo  
  nutrūkimo ar nepakankamo tiekimo, išskyrus   
  atvejus, kai tai atsitinka dėl draudimo vietoje   
  įvykusio draudžiamojo įvykio, per kurį padaroma  
  nuostolių tiesiogiai apdraustam turtui; 

Pavyzdys. Neatlyginsime nuostolių dėl sugedusio maisto, gėrimų 
ar vaistų, jei prietaisai, turintys palaikyti temperatūrinį režimą 
dėl gedimo neužtikrina turto laikymui reikiamos temperatūros. 
Tačiau jei prietaisai, turintys palaikyti temperatūrinį rėžimą 
nukenčia dėl gaisro – nuostoliai atsargoms bus atlyginami.

       161.14. nuostolių, kuriuos sukėlė įvykis, įvykęs ne   
  draudimo vietoje;

Pavyzdys. Dėl audros buvo nutraukti laidai elektros tiekėjo 
pastotėje už 2 kilometrų nuo draudimo vietos.  Dėl elektros 
tiekimo nutrūkimo atšyla šaldytos atsargos. Atsargų 
sugadinimas nėra laikomas draudžiamuoju įvykiu.

       161.15. augalų, vabzdžių, graužikų ar kitokių parazitų   
  tiesioginio poveikio; 
       161.16. trūkumų, kuriuos, pagal garantinį įsipareigojimą  
  privalo pašalinti bei išlaidų, kurias pagal garantinį  
  įsipareigojimą, privalo padengti gamintojas,   
  pardavėjas, tiekėjas, rangovas, montuotojas,   
  garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė; 
       161.17. lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens  
  nešamų daiktų prasiskverbimo ar įsiveržimo   
  pro nesandariai ar nevisiškai uždarytus langus, 
  lauko duris, orlaides, vėdinimo angas,   
  kaminus ar nesandarias vietas statinio, talpos ar  
  įrenginio konstrukciniuose elementuose (plyšius,  
  skilimus, įtrūkimus, nepakankamą sujungimo 
  vietų, pamatų, stogo ar sienų hidroizoliaciją)   
  ar kitas angas, išskyrus atvejus, kai šios angos  
  atsirado dėl draudžiamojo įvykio. Neatlyginame  
  nuostolių, padarytų langams, stoglangiams ar   
  durims, kurie buvo neuždaryti įvykio metu; 
       161.18. turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo   
  valdžios institucijų nurodymu; 
       161.19. tiesioginių ar netiesioginių kompiuterinių virusų  
  atakos, neteisėto blokavimo, trukdymo, neteisėto  
  veikimo ar bet kokio kito neteisėto programinės  
  įrangos ar informacinių sistemų panaudojimo,  
  duomenų vagystės. 
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Įvykus įvykiui 
Kaip nustatome ir atlyginame nuostolius

Ką jums daryti atsitikus įvykiui

162. Jūs įsipareigojate: 
 162.1. imtis Jums prieinamų protingų priemonių   
  sumažinti galimą žalą (gelbėti apdraustą   
  turtą, užkirsti kelią žalos didėjimui) ir laikytis  
  mūsų duotų nurodymų dėl žalos mažinimo, jei  
  mes juos teikiame. Mes atlyginsime būtinas   
  ir protingas išlaidas, Jūsų patirtas mažinant žalą,  
  net jei atitinkamos priemonės nedavė teigiamo  
  rezultato; 
 162.2. apie įvykį iškart pranešti atitinkamai gelbėjimo  
  tarnybai (valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo  
  tarnybai, policijai, avarinei tarnybai ir pan.,   
  atsižvelgiant į įvykio pobūdį). Jeigu apie dingusį  
  turtą nedelsdami nepranešėte policijai, mes   
  turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką  
  už šį turtą; 
 162.3. atlikti visus būtinus veiksmus, siekiant nustatyti  
  įvykio aplinkybes ir už žalą atsakingus asmenis, 
  pateikti mums visą Jūsų turimą būtiną   
  informaciją ir bendradarbiauti, kad mes galėtume  
  tinkamai įgyvendinti mums perėjusią reikalavimo  
  teisę. Jei nepateikėte ar atsisakėte skundo,   
  pareiškimo ar reikalavimo, pagal kurį būtų galima  
  pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įvykio aplinkybių 
  ir kaltininkų nustatymo, mes turime teisę   
  atsisakyti mokėti draudimo išmoką; 
 162.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  
  nuo tada, kai sužinojote apie įvykį, pranešti apie jį  
  mums; 
 162.5. išsaugoti po įvykio likusį turtą ar jo liekanas, jei  
  to prašome, kol atvyks mūsų atstovas, prireikus  
  parodyti jam sugadintą turtą arba jo liekanas.  
  Saugojimo išlaidos įtraukiamos į nuostolio sumą; 
 162.6. pateikti mums sunaikinto, sugadinto ar prarasto  
  apdrausto turto sąrašą, jame nurodyti to turto  
  draudimo vertę, buvusią prieš pat įvykį. Mes   
  turime teisę dalyvauti sudarant šį sąrašą;  
 162.7. suteikti mums ar mūsų įgaliotam atstovui   
  galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis ir   
  aplinkybes, nuostolių dydį (taip pat patikrinti  
  turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir  
  kitus dokumentus, nurodytus 163 ir 210   
  punktuose); 
 162.8. suderinti su mumis, kokia įmonė ar organizacija  
  nustatys nukentėjusio turto pažeidimų priežastis  
  ir apimtį, atliks remontą, atstatymą ar tiekimą. Jei  
  šio įsipareigojimo nesilaikysite – neatlyginsime  
  išlaidų dalies, kuri viršys mūsų rekomenduotos  
  įmonės turto atkūrimo sąmatą.

163. Draudimo išmokai gauti Jūs turite pateikti šiuos 
dokumentus, jei juos turite arba galite gauti pagal galiojančius 
teisės aktus: 
 163.1. dokumentus, pagrindžiančius nuostolio dydį –  
  statybų (remonto) sąmatas, atliktų darbų   
  priėmimo aktus, sąskaitas ir kt.,  
 163.2. turto gelbėjimo, liekanų sutvarkymo, sąmatų   
  parengimo ir kitas išlaidas, už kurias mokama  
  draudimo išmoka; 
 163.3. buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės   
  duomenis apie turto vertę prieš pat draudžiamąjį  
  įvykį;  

 163.4. kai turtas sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl  
  vagystės, apiplėšimo ar vandalizmo – šį įvykį   
  patvirtinančius dokumentus iš policijos ir turto  
  apsaugos sutartis (jei tokios buvo sudarytos); 
 163.5. kitus mūsų prašomus dokumentus, jei jų reikia  
  įvykio aplinkybėms ar nuostolio dydžiui nustatyti. 

Ką mes darysime atsitikus įvykiui

164. Mes įsipareigojame: 
 164.1. Gavę pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per 5  
  darbo dienas atvykti apžiūrėti įvykio vietos, jei tai  
  būtina; 
 164.2. Išmokėti draudimo išmoką kuo greičiau, bet   
  ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai   
  gausime visą informaciją, reikšmingą nustatant  
  draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes  
  ir nuostolių dydį.

165. Mes turime teisę: 
 165.1. Vietoje draudimo išmokos mokėjimo pinigais  
  pasirinkti pastatyti, suremontuoti ar nupirkti  
  kitą turtą, analogišką dėl draudžiamojo įvykio  
  sugadintam, sunaikintam ar prarastam turtui. 
 165.2. Apskaičiuojant draudimo išmoką, į jos dydį   
  neįtraukti nuostolių dalies, susijusios su   
  paveldosaugos, architektūrine ar kitokia 
  ypatinga pastato verte, išskyrus kai dėl to   
  susitarta draudimo liudijime. 
 165.3. Išmokėdami draudimo išmoką reikalauti perleisti  
  mums nuosavybės teisę ir perduoti mums turtą,  
  už kurį mokama draudimo išmoka. Jei, mums 
  pareikalavus, Jūs šio turto, detalių ar dalių   
  neperleidžiate ar neperduodate, draudimo   
  išmoką mažiname nesugrąžinto turto, detalių  
  ar dalių įsigijimo kainos dydžiu. Jei draudimo 
  išmoką jau išmokėjome, Jūs privalote ją ar   
  atitinkamą jos dalį mums grąžinti.

Kaip nustatome nuostolio dydį

166. Nuostoliu laikoma: 
 166.1. kai turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte ir  
  dėl draudžiamojo įvykio sugadintas – turto   
  remonto kaina, bet ne daugiau kaip turto nauja  
  atkuriamoji vertė nuostolio skaičiavimo dieną;  
 166.2. kai pastatai apdrausti nauja atkuriamąja verte  
  ir dėl draudžiamojo įvykio yra sunaikinti –   
  analogiško pastato pastatymo toje vietovėje   
  kaina, įtraukiant projektavimo ir statymo išlaidas  
  nuostolio skaičiavimo dieną, tačiau ne daugiau  
  nei sunaikinto pastato draudimo suma;  
 166.3. kai įrenginiai apdrausti nauja atkuriamąja   
  verte ir dėl draudžiamojo įvykio yra sunaikinti  
  ar prarasti – analogiško naujo turto įsigijimo,  
  pagaminimo draudimo vietoje kaina, įtraukiant 
  montavimo išlaidas, tačiau ne daugiau nei   
  sunaikinto ar prarasto įrenginio draudimo suma;  
 166.4. kai turtas apdraustas likutine verte ir dėl   
  draudžiamojo įvykio sugadintas – turto remonto  
  kaina dalimi, lygia santykiui tarp turto likutinės  
  vertės prieš pat draudžiamąjį įvykį ir naujos   
  atkuriamosios vertės. Turto remonto kaina negali  
  viršyti turto likutinės vertės nuostolio skaičiavimo  
  dieną;  
 166.5. kai turtas apdraustas likutine verte ir dėl   
  draudžiamojo įvykio yra sunaikintas ar prarastas  
  – turto likutinė vertė prieš draudžiamąjį įvykį,  
  bet neviršijant kito analogiško turto įsigijimo,  
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  pagaminimo ar pastatymo kainos nuostolio   
  skaičiavimo dieną;  
 166.6. kai sugadintos, sunaikintos ar prarastos atsargos  
  – atsargų savikaina ar įsigijimo vertė, bet ne   
  daugiau nei analogiškų atsargų vidutinė   
  pardavimo (rinkos) kaina įvykio dieną.

167. Kai sugadinta, sunaikinta, prarasta kompiuterinė 
ir elektroninė įranga (kompiuteriai, mobilieji telefonai, 
fotoaparatai ir pan.), kuriai analogiška jau nebegaminama ar 
nepardavinėjama, tuomet nuostolį apskaičiuojame taikydami 
20 % metinį nusidėvėjimą nuo praeitų metų likutinės vertės 
(apskaičiuotos pagal šį 167 punktą), pradedant skaičiuoti nuo 
antrųjų metų. Pirmaisiais nusidėvėjimo skaičiavimo metais 
nusidėvėjimą skaičiuojame nuo turto įsigijimo vertės.

168. Kai tokio pačio turto, išskyrus kompiuterinę ir elektroninę 
įrangą, nėra galimybės įsigyti ar atkurti (pvz., toks turtas nėra 
gaminamas, skiriasi atspalvis ar pan.), nuostolius atlyginame 
pagal kitą turtą, kuris savo funkcijomis, kokybe ir techninėmis 
charakteristikomis yra artimiausias iki įvykio buvusiam turtui. 

169. Jei atskiro daikto likutinė vertė prieš pat draudžiamąjį 
įvykį mažesnė nei 50 % jo naujos atkuriamosios vertės, tokio 
turto nuostolį apskaičiuojame remdamiesi likutine verte, nebent 
draudimo liudijime būtų nustatyta, kad ši sąlyga negalioja.

170. Jei įrenginiai buvo įsigyti nenauji arba jei įvykio dieną 
buvo senesni nei 10 metų, nuostolį apskaičiuojame remdamiesi 
likutine verte, t. y. išskaičiuodami nusidėvėjimą, nepriklausomai 
nuo to ar draudimo liudijime nurodyta, kad įrenginiai 
draudžiami nauja atkuriamąja, ar likutine verte. Nusidėvėjimo 
netaikome, jei draudimo liudijime  nurodėme, kad ši sąlyga 
negalioja.

171. Į nuostolio sumą įtraukiame visas protingas ir 
ekonomiškai pagrįstas išlaidas, padarytas siekiant užkirsti 
kelią numatomiems nuostoliams arba po įvykio juos 
sumažinti; saugoti turtą; draudžiamojo įvykio priežastims 
ir nuostolio dydžiui nustatyti reikalingas išlaidas; išlaidas, 
patirtas vykdant mūsų nurodymus; liekanų šalinimo išlaidas 
(pagal 1.13. punktą); išlaidas, atsirandančias dėl to, kad dėl 
apdrausto turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo reikia 
perkelti, pakeisti arba saugoti kitą apdraustą turtą. Bet kokiu 
atveju draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.

172. Į nuostolio sumą taip pat įtraukiame papildomas 
išlaidas, reikalingas draudimo objekto atkūrimui, atsiradusias 
dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimų. Maksimali draudimo 
suma vienam įvykiui pagal šią sąlygą yra 10 000 Eur.

Pavyzdžiai. Pagal naujus pastatų statybos standartus, 
atstatant pastatą, vietoj įprastų durų turi būti sumontuotos 
priešgaisrinės durys. Atstatant saugomą pastatą, 
asbestcemenčio dangos stogas turi būti pakeistas skardinės 
dangos stogu.

173. Jei turtas sunaikintas, išmoką skaičiuojame iš nuostolio 
sumos atimdami  po draudžiamojo įvykio išlikusią turto vertę 
(liekanų vertę).

174. Pridėtinės vertės mokestį, kurį sumokėjote už atliktus 
darbus, įsigytas medžiagas ar panašias išlaidas, susijusias su 
draudžiamuoju įvykiu, į nuostolio sumą įtraukiame tik tada, 
kai jis yra įtrauktas į turto draudimo vertę sudarant draudimo 
sutartį ir negali būti sugrąžintas iš biudžeto, o Jūs nurodote, 
kokiais Lietuvos Respublikos teisės aktais remiantis tai negali 
būti padaryta.

Kaip apskaičiuojame ir mokame draudimo išmoką

175. Draudimo išmoka yra nuostolio, apskaičiuoto šiose 
draudimo taisyklėse ar draudimo liudijime nurodyta tvarka, 
suma, įvertinus išskaitą, dvigubą draudimą, draudimą 
padidintomis sumomis, nevisišką draudimą ir kitus draudimo 
išmokos mažinimo pagrindus, nustatytus šiose draudimo 
taisyklėse ir draudimo liudijime.

176. Jeigu turtas apdraustas nauja atkuriamąja verte, 
draudimo išmoką mokame remdamiesi turto nauja atkuriamąja 
verte tik tuomet, kai Jūs ar naudos gavėjas mums dokumentais 
patvirtinate, kad gautą išmoką panaudosite sugadinto turto 
remontui ar analogiškam (arba geresnės kokybės ar geresnių 
techninių charakteristikų) turtui pastatyti, įsigyti, pagaminti 
toje pačioje vietoje, arba gaunate iš mūsų raštišką sutikimą 
vietoje per draudžiamąjį įvykį nukentėjusio turto pastatyti, 
įsigyti, pagaminti kitos rūšies ir kokybės turtą toje pačioje ar 
kitoje vietoje. Neįvykdžius šios sąlygos, nuostolį apskaičiuojame 
ir draudimo išmoką mokame remdamiesi turto likutine verte 
(pagal 166.4. – 166.5. punktus).

177. Jeigu turtą atgavote ar atsakingas už žalą asmuo 
nuostolius atlygino jau po to, kai už jį buvo išmokėta 
draudimo išmoka: 
 177.1. Jūs privalote mus apie tai informuoti ir ne   
  vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo turto  
  atgavimo ar nuostolių atlyginimo dienos grąžinti  
  mums draudimo išmoką; 
 177.2. jeigu atgautas turtas yra sugadintas, mes   
  privalome atlyginti remonto išlaidas pagal   
  draudimo sutarties sąlygas; 
 177.3. jei draudimo išmoka nėra grąžinama, mums   
  pareikalavus Jūs privalote perduoti atgautą turtą  
  mums.

178. Draudimo išmoką mokame pavedimu į Jūsų ar kitą 
Jūsų nurodytą sąskaitą banke, išskyrus atvejus, nurodytus 
165.1. punkte. Jei draudimo liudijime nurodytas naudos 
gavėjas, draudimo išmoką mokame naudos gavėjui arba 
kitam jo nurodytam asmeniui. Mes galime nuspręsti išmoką 
mokėti tiesiogiai statybos, remonto ir kitoms įmonėms bei 
organizacijoms už turto atstatymą, remontą, gelbėjimą, 
nuostolių mažinimą, įvykio tyrimą ir pan.

179. Turime teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą: 
 179.1. kol pagrįsite nuostolio dydį ir pateiksite   
  draudžiamąjį įvykį pagrindžiančius dokumentus,  
  nurodytus 163 ir (arba) 210 punkte;  
 179.2. jei dėl draudžiamojo įvykio yra pradėtas   
  ikiteisminis tyrimas ar teismo procesas – iki   
  ikiteisminio tyrimo ar teismo proceso pabaigos,  
  jeigu tyrimo ar teismo proceso sprendimas gali  
  turėti reikšmę nustatant, ar įvykis yra   
  draudžiamasis, ir (arba) nuostolių dydį.

180. Jeigu įvykis yra draudžiamasis, bet nesutariame dėl 
draudimo išmokos dydžio, Jūsų pageidavimu privalome 
išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei 
tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 (tris) 
mėnesius.

181. Jeigu atsakingas už padarytą žalą asmuo atlygino 
nuostolį ar jo dalį, draudimo išmoka mokama atskaičius sumą, 
kurią gavote iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

182. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiu lieka nepakitusi tik tuo 
atveju, jeigu Jūs įsigyjate ar atkuriate per draudžiamąjį įvykį 
sunaikintą, sugadintą ar prarastą turtą.
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Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas

183. Draudimo išmokos nemokame, jeigu: 
 183.1. Jūs ar su Jumis susiję asmenys, bandote mus 
  suklaidinti klastodami faktus, pateikdami   
  neteisingus duomenis, kurie turi įtakos   
  draudžiamojo įvykio priežastims arba (ir)   
  draudimo išmokos dydžiui nustatyti. Jei tokiu  
  atveju draudimo išmoka jau yra išmokėta, Jūs 
  privalote grąžinti šią draudimo išmoką ar   
  atitinkamą jos dalį;  
 183.2. įvykis yra nedraudžiamasis; 
 183.3. įvykis nėra atsitikęs staiga ir netikėtai arba jį buvo  
  galima numatyti.

184. Turime teisę mažinti draudimo išmoką arba jos 
nemokėti: 
 184.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų,   
  apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios;  
 184.2. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų,   
  apdraustojo ar naudos gavėjo didelio   
  neatsargumo, jei tai atskirai aptarta draudimo  
  liudijime;  
 184.3. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų ar   
  apdraustojo veiksmų, kuriuos Jūs ar su jumis   
  susijęs asmuo padarė apsvaigęs nuo alkoholio,  
  narkotinių, toksinių, psichotropinių ar kitokių  
  svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;  
 184.4. jeigu Jūs ar su jumis susijęs asmuo naudojo   
  statybines mašinas ir (arba) mechanizmus, su  
  kuriais neturėjo teisės dirbti, ir dėl to padarė žalą;  
 184.5. jeigu tyčia pateikėte klaidingą informaciją, kuri  
  galėjo nulemti mūsų  apsisprendimą sudaryti  
  draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas;  
 184.6. jeigu laiku mums nepranešėte apie draudžiamąjį  
  įvykį; jeigu apie gaisrą nedelsdami nepranešėte  
  valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,   
  apie vagystę ar vandalizmą – policijai, apie   
  sprogimą, avariją – avarinei tarnybai, taip 
  pat kai nurodytos kompetentingos institucijos  
  nepatvirtina įvykio;  
 184.7. jeigu nepranešėte apie draudimo rizikos   
  padidėjimą ir nuostolio ar jo padidėjimo priežastis  
  yra mums nepraneštos aplinkybės, padidinusios  
  draudimo riziką. Draudimo rizikos padidėjimu   
  laikoma:  
 184.7.1. Jūsų veiklos draudimo vietoje pasikeitimas   
   ar nutraukimas / sustabdymas 15    
   (penkiolika) dienų ar ilgiau; degių, sprogiųjų  
   medžiagų, apie kurias nežinojome sudarydami  
   draudimo sutartį, naudojimas ar sandėliavimas  
   draudimo vietoje; statybos, remonto,   
   rekonstrukcijos ir panašių darbų, kuriuos reikia 
   suderinti statybos inspekcijoje, vykdymas   
   draudimo vietoje; 
 184.7.2. apsaugos ar priešgaisrinės saugos būklės 
   pablogėjimas draudimo vietoje. Draudžiamo  
   objekto apsaugos ar priešgaisrinės saugos   
   būklės pablogėjimu laikoma, jei neveikia,   
   netaikomos ar nenaudojamos priešgaisrinės ar 
   apsaugos priemonės, kurias mums nurodėte  
   kaip įrengtas, veikiančias ir naudojamas   
   pateikdami informaciją prieš sudarant draudimo  
   sutartį;  
 184.7.3. statybos darbai, kai keičiamos, renovuojamos,  
   rekonstruojamos ir remontuojamos šildymo,  
   vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo,   
   kondicionavimo, elektros instaliacijos sistemos;  

 184.7.4. apdraustų atsargų ar įrangos kiekio padidėjimas, 
   t.y. jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu  
   įsigyjate papildomų atsargų ar įrangos ir   
   draudimo vertė padidėja daugiau nei 10 proc., 
   lyginant su draudimo verte prieš sudarant   
   draudimo sutartį.  
 184.8. jeigu atsisakėte savo reikalavimo teisės arba jos  
  įgyvendinti negalima dėl Jūsų kaltės. Tokiais   
  atvejais mes iš dalies arba visiškai nemokame  
  draudimo išmokos ir turime teisę reikalauti   
  grąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką;  
 184.9. jeigu žala atsirado dėl to, kad sąmoningai   
  nesiėmėte Jums prieinamų protingų priemonių ją  
  sumažinti arba jos išvengti, kaip nustatyta 162.1.  
  punkte;  
      184.10. jeigu nevykdote pareigų, nustatytų šių taisyklių  
  162 punkte ir Bendrųjų draudimo sąlygų 25   
  punkte.  
       184.11. jei nesilaikote 228-286 punktuose pateiktų   
  Saugumo reikalavimų. Mažindami draudimo   
  išmoką šiuo pagrindu privalome atsižvelgti į   
  pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su įvykiu.  
  Pavyzdžiui jei draudžiamojo įvykio metu   
  nesilaikėte 248 punkto reikalavimų, draudimo  
  išmoka gali būti mažinama tik dėl nuostolių,   
  kuriuos padarė vanduo ar kiti skysčiai;  
      184.12. jei draudžiamojo įvykio metu netinkamai veikė,  
  neveikė ar nebuvo įjungtos draudimo liudijime  
  ar prašyme dėl draudimo sutarties sudarymo  
  nurodytos konkrečios apsaugos priemonės, jeigu  
  apie šias aplinkybes žinojote ar privalėjote žinoti;  
      184.13. jei  remontuojate ar atstatote sugadintą turtą be 
  išankstinio remonto apimčių ir sąmatų   
  suderinimo su mumis;  
      184.14. kitais draudimo sutartyje arba (ir) Lietuvos   
  Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
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Verslo nutrūkimo draudimas
Verslo nutrūkimo draudimo sutartis (toliau tekste – draudimo 
sutartis) gali būti sudaroma ir galioja tik tuo atveju, jeigu 
pagal šias taisykles yra sudaryta ir galiojanti turto draudimo 
sutartis (toliau tekste – susijusi turto draudimo sutartis). Jei 
susijusi turto draudimo sutartis nutraukiama ar baigia galioti, 
nustoja galioti ir verslo nutrūkimo draudimo sutartis.

Ką draudžiame (draudimo objektas)
185. Apdraudžiame jūsų finansinius nuostolius, atsiradusius 
dėl verslo nutrūkimo, kurį tiesiogiai sukėlė susijusioje turto 
draudimo sutartyje nurodytas draudžiamasis įvykis, įvykęs 
draudimo vietoje ir draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Verslo nutrūkimas – staigus, netikėtas ir nenumatytas 
apdraustos veiklos nutrūkimas ar apimties sumažėjimas dėl šiai 
veiklai naudojamo turto, kuris yra apdraustas susijusia turto 
draudimo sutartimi, sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo, 
tiesiogiai nulemto draudžiamųjų įvykių, nurodytų minėtoje turto 
draudimo sutartyje. 

Draudžiamieji įvykiai

186. Atlyginame jums draudimo liudijime nurodytus 
finansinius nuostolius, jei turėjote nutraukti apdraustą veiklą 
ar sumažinti apdraustos veiklos apimtis, dėl: 
 186.1. Jūsų turto, esančio draudimo liudijime nurodytoje  
  draudimo vietoje, sunaikinimo, sugadinimo,   
  ar praradimo, nulemto draudžiamųjų įvykių,   
  nurodytų galiojančioje susijusioje turto draudimo  
  sutartyje; 
 186.2. Kitų individualiai sutartų ir draudimo liudijime  
  nurodytų draudžiamųjų įvykių ar papildomo   
  draudimo išplėtimo.

187. Draudimo apsauga galioja tik tiems jūsų finansiniams 
nuostoliams, kurie nurodyti jūsų draudimo liudijime. 
Apdrausti galime tokius finansinius nuostolius:

Bendrasis pelnas 
  187.1. Apdraudžiame bendrąjį pelną, kuris gali būti  
  apskaičiuojamas dviem būdais: 
       187.1.1. Bendrasis pelnas – pajamos iš apdraustos veiklos  
  (apyvarta), atėmus iš jų kintamus kaštus.

Kintami kaštai – kaštai, kurie kinta ir yra tiesiogiai priklausomi 
nuo vykdomos apdraustos veiklos apimties: 
- Išlaidos žaliavoms, pagrindinėms ir pagalbinėms   
 medžiagoms, prekėms, komplektuojamiesiems gaminiams ar  
 atsargoms; 
- Išlaidos ryšiams, energijai, šilumai, vandeniui, jei tai nėra  
 pastovūs kaštai, skirti minimaliems įmonės poreikiams   
 tenkinti; 
- Akcizai, muitai, pridėtinės vertės ir kiti mokesčiai už 
 parduodamas prekes ar suteikiamas paslaugas,   
 priklausantys nuo apyvartos; 
- Išsiunčiamų prekių gabenimo išlaidos (frachtas), jei jūs   
 nesate sutarę dėl pastovių mokėjimų; 
- Nuo apyvartos priklausančios draudimo įmokos; 
- Pajamos ir išlaidos, nesusijusios su draudžiama veikla; 
- Nuo apyvartos ar gamybos apimties priklausantis darbo  
 užmokestis (kaip nurodyta 187.4. Punkte), jeigu dėl to   
 atskirai susitarėme ir tai nurodyta draudimo liudijime.

       187.1.2. Bendrasis pelnas – grynojo pelno ir pastovių   
  kaštų suma.

Grynasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų dalis, liekanti atėmus 
finansines veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus ir 
sumokėtus mokesčius.

Pastovūs kaštai – kaštai, kurių jūs negalite išvengti ir kurie 
išlieka atsitikus draudžiamajam įvykiui (pvz., Pastovi atlyginimų 
dalis, pastovūs mokėjimai finansinėms institucijoms, nuomos 
išlaidos, amortizacija ir pan.). Jų dydis yra pastovus ir 
nepriklauso nuo gaminamos produkcijos kiekio ar vykdomos 
veiklos apimties.

Negautos nuomos pajamos 
 187.2. Negautos nuomos pajamos – tai pinigų suma,  
  kurią jūs gautumėte už išnuomojamą turtą 
  (pastatus arba pastatus su įrenginiais)   
  iš nuomininkų, jei šis jūsų turtas nebūtų   
  sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl   
  susijusioje turto draudimo sutartyje numatyto  
  draudžiamojo įvykio. Į negautas pajamas   
  neįskaičiuojami šio objekto priežiūros kintami  
  kaštai – elektra, valymo išlaidos ir pan.

Papildomos išlaidos 
 187.3. Papildomos išlaidos – mūsų ir jūsų susitarimu  
   suderintos išlaidos, skirtos verslo nutrūkimui  
   išvengti ar sumažinti arba būtinos jūsų veiklos  
   palaikymui, pavyzdžiui: 
  • Papildomas užmokestis už darbą viršvalandžiais; 
  • Papildomų patalpų, įrenginių nuoma; 
  • Greitesnis pristatymas; 
  • Papildomos specialistų komandiruotės; 
  • Laikinų statinių statymas; 
  • Papildomos išlaidos skelbimams ir reklamai; 
  • Kitos panašios tiesioginės išlaidos, kurių jūs   
   nebūtumėte patyrę, jei nebūtų įvykęs   
   draudžiamasis įvykis.

Kintamasis darbo užmokestis 
 187.4. Kintamasis darbo užmokestis – darbo   
  užmokestis, kuris priklauso nuo apyvartos.  
  Tai gali būti: 
         • Gamyboje dirbančių darbuotojų darbo   
  užmokestis (įtraukiant mokesčius); 
         • Prekyboje ar paslaugų sferoje dirbančių   
  darbuotojų komisiniai atlyginimai (įtraukiant   
  mokesčius). 
Jei draudimo sutartimi draudžiamas kintamasis darbo 
užmokestis, tai jis neįtraukiamas į bendrąjį pelną.

Draudžiama veikla, draudimo vieta 
188. Apdraudžiama veikla – gamyba, prekyba ar paslaugos, 
kuriems taikoma draudimo sutartyje nustatyta draudimo 
apsauga. Apdraudžiama veikla nurodoma draudimo liudijime.

189. Draudimo vieta – pastatai, patalpos, vieta, teritorija, 
kurioje vykdoma apdraudžiama veikla. Draudimo vieta 
nurodoma draudimo liudijime.  

Ko nedraudžiame
190. Draudimo objektu nelaikome ir nedraudžiame: 
 190.1. Verslo nutrūkimo, jei sunaikinamos ar 
  sugadinamos transporto priemonės,   
  eksploatuojamos viešojo naudojimo keliuose,  
  geležinkelio transporto priemonės, orlaiviai,   
  laivai, žemės sklypai, vandens telkiniai, nebent  
  draudimo liudijime nurodyta kitaip; 
 190.2. Pelno ir išlaidų, nesusijusių su apdraudžiama   
  veikla; 
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190.3. Pajamų ar išlaidų, susijusių su finansine ar 
investicine veikla, finansinių priemonių,  
vertybinių popierių ar nekilnojamojo turto 
sandoriais; 

190.4. Baudų, netesybų, skolų, delspinigių, pradelstų 
mokėjimų, kitų bet kokio pobūdžio sankcijų dėl  
sutarčių, užsakymų ar susitarimų su klientais ar  
tiekėjais nevykdymo ar netinkamo vykdymo arba  
kylančių kitais pagrindais nei sutartiniai santykiai; 

190.5. Kintamų kaštų, priklausančių nuo apdraustos 
veiklos apimties, išskyrus kintamąjį darbo  
užmokestį, jei jis yra apdraustas ir tai nurodyta 
draudimo liudijime; 

190.6. Nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) pailgėjus 
apdraustos veiklos atstatymo laikotarpiui ar   
padidėjus jūsų kaštams dėl to, kad siekiate   
išplėsti, patobulinti, pagerinti verslo procesus,  
lyginant su buvusiais prieš verslo nutrūkimą,   
nebent papildomai susitarėme dėl šių papildomų 
kaštų atlyginimo ir nurodėme tai draudimo   
liudijime; 

190.7. Nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) pasibaigus 
atsakomybės laikotarpiui, jeigu per draudimo 
liudijime nurodytą atsakomybės laikotarpį jūs  
nespėjate atkurti apdraustos veiklos apyvartos iki 
tokio lygio, kuris būtų buvęs, jei nebūtų turto  
žalos bei verslo nutrūkimo; 

190.8. Nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) dėl 
aplaidaus finansinės apskaitos vykdymo, pagal 
teisės aktų reikalavimus privalomų finansinių 
ataskaitų audito neatlikimo ar finansinės  
apskaitos dokumentų neatitikimo teisės aktų  
reikalavimams; 

190.9. Nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) dėl to, 
kad mes sustabdėme įvykio, kuris gali būti 
pripažintas draudžiamuoju, priežasčių, aplinkybių 
ir pasekmių tyrimą bei nuostolio dydžio  
nustatymą (kaip nurodyta 215 punkte) arba   
atidėjome draudimo išmokos mokėjimą (kaip  
nurodyta 179 punkte); 

 190.10. Nuostolių, kiek jie patiriami (padidėja) dėl jūsų 
kaltės ar aplinkybių, kurias privalėjote  
kontroliuoti, arba dėl kurių atsakomybė tenka 
jums; 

 190.11. Nuostolių dėl prastovų, darbų nevykdymo dėl 
to, kad jūs ar turto savininkas laiku neskiria 
pakankamų lėšų sunaikintam, sugadintam ar   
prarastam turtui įsigyti ar atkurti ir šis turtas ar 
jo dalis yra nedraustas pagal susijusią turto   
draudimo sutartį, draustas nevisiškai, draustas  
pas kitą draudiką, draustas ne nuo tų įvykių, dėl 
kurių įvyko verslo nutrūkimas; 

 190.12. Nuostolių, kurie atsiranda todėl, kad įranga, 
analogiška sugadintai, negaminama ar  
nebegaminamos jai tinkamos atsarginės dalys  
ar nėra įmanoma ją tinkamai aptarnauti, nebent 
draudimo liudijime nurodyta  kitaip.

Nuo ko nedraudžiame  
(nedraudžiamieji įvykiai)
191. Neatlyginame jums draudimo liudijime nurodytų
finansinių nuostolių, jei:

191.1. Nėra mokama draudimo išmoka pagal susijusią 
turto draudimo sutartį (dėl to, kad apdraustas 
turtas nenukentėjo, įvykis pripažintas  
nedraudžiamuoju arba kitais pagrindais); 

191.2. Įvykis pripažintas draudžiamuoju pagal susijusią 
turto draudimo sutartį, tačiau šis įvykis  
nedraudžiamasis pagal verslo nutrūkimo 
draudimo sutartį;  

191.3. Verslo nutrūkimo metu neturite su mumis 
sudarytos galiojančios susijusios turto draudimo 
sutarties, pagal kurią būtų apdraustas turtas,  
dėl kurio sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo  
nutrūksta ar sutrinka apdrausta veikla, išskyrus  
jei dėl to atskirai susitarėme verslo nutrūkimo  
draudimo liudijime; 

191.4. Jūsų veikla uždraudžiama, apribojama ar 
sustabdoma teisėsaugos, valstybės ar 
savivaldybės institucijų sprendimais; 

191.5. Verslo nutrūkimas yra įmonės bankroto, 
pertvarkymo, restruktūrizavimo ar likvidavimo 
pasekmė;  

191.6. Nuostoliai kilo dėl bet kokių kitų įvykių ar 
priežasčių, susijusioje turto draudimo sutartyje 
ar verslo nutrūkimo draudimo sutartyje  
neįvardytų kaip draudžiamieji įvykiai; 

191.7. Kitais atvejais, kai mes turime teisę atsisakyti 
išmokėti draudimo išmoką.

Kur, kada, kokia suma draudžiame

Nuostolių apskaičiavimo laikotarpis, atsakomybės 
laikotarpis

192. Finansiniai nuostoliai pradedami skaičiuoti nuo to 
momento, kai dėl draudžiamojo įvykio nutrūksta apdrausta 
veikla ar sumažėja iš jos gaunamos pajamos, ir skaičiuojami 
tol, kol pasiekiama veiklos apimtis, kuri būtų buvusi, jei nebūtų 
įvykęs įvykis (toliau tekste – nuostolių apskaičiavimo 
laikotarpis), tačiau ne ilgiau nei baigiasi draudimo liudijime 
nurodytas atsakomybės laikotarpis.

193. Kai apdraustos negautos nuomos pajamos (kaip 
nurodyta 187.2. punkte), nuostolių apskaičiavimo laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai dėl draudžiamojo 
įvykio nutrūksta apdraudžiama veikla ar sumažėja iš jos 
gaunamos pajamos, ir skaičiuojami tol, kol fiziškai atkuriamas 
turtas (kaip nurodyta 219.4. punkte), tačiau ne ilgiau
nei baigiasi draudimo liudijime nurodytas atsakomybės 
laikotarpis.

194. Į nuostolių apskaičiavimo laikotarpį neįtraukiami 
finansiniai nuostoliai nuo to momento, kai mes sustabdėme 
įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, priežasčių, 
aplinkybių ir pasekmių tyrimą bei nuostolio dydžio nustatymą 
(kaip nurodyta 215 punkte) arba atidėjome draudimo išmokos 
mokėjimą (kaip nurodyta 179 punkte)
iki tol, kol įsiteisėja teismo sprendimas ar nuosprendis, 
įsiteisėja procesinis sprendimas, kuriuo panaikinami įtarimai, 
nutraukiama arba sustabdoma baudžiamoji byla.

195. Į nuostolių apskaičiavimo laikotarpį neįtraukiami 
finansiniai nuostoliai už laikotarpį, per kurį apdrausta
veikla nebuvo atstatyta dėl jūsų kaltės ar aplinkybių, kurias 
privalėjote kontroliuoti, arba dėl kurių atsakomybė tenka 
jums.

196. Atsakomybės laikotarpis – draudimo liudijime 
nurodomas maksimalus laikotarpis, per kurį skaičiuojami 
susidarę finansiniai nuostoliai ir už juos mokame draudimo 
išmoką. Jis prasideda, kai sunaikinamas, sugadinamas, 
prarandamas susijusia turto draudimo sutartimi apdraustas 
turtas, tiesiogiai lemiantis verslo nutrūkimą.
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Apskaitos tvarkymas

197. Jūs privalote teisės aktų nustatyta tvarka vesti 
buhalterinę apskaitą ir tvarkyti finansinės atskaitomybės 
dokumentus. Pastarųjų 3 metų inventorizacijos duomenys, 
finansinės atskaitomybės dokumentai, duomenų bazių 
kopijos, išorinės duomenų laikmenos, apskaitos registrai 
ir kiti finansiniai dokumentai turi būti saugomi teisės aktų 
nustatyta tvarka, patvirtintos jų kopijos turi būti saugomos 
atskirai nuo originalų taip, kad nebūtų sunaikintos dėl to 
paties įvykio (pavyzdžiui gaisro). Jei įvykio metu sunaikinami 
originalūs finansiniai dokumentai ar jų kopijos, nedelsiant 
turi būti padaryta nauja finansinių dokumentų kopija, kuri 
turi būti teisės aktų nustatyta tvarka saugoma atskirai nuo 
originalių finansinių dokumentų ar jų kopijos. Šios sąlygos 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis draudimo 
sutarties pažeidimas, dėl kurio galime nemokėti draudimo 
išmokos ir nutraukti verslo nutrūkimo draudimo sutartį. 

Draudimo vertė ir draudimo suma. Draudimas 
padidinta suma. Draudimas pirmąja rizika

198. Draudimo vertė – pinigais išreikšta finansinių nuostolių 
suma, kurią jūs patirtumėte per atsakomybės laikotarpį, 
jei įvyktų verslo nutrūkimas. Draudimo vertė nustatoma 
įvertinus faktinius paskutinių finansinių metų duomenis, 
faktinį finansinių rezultatų pokytį (augimą ar mažėjimą) 
einamaisiais metais iki draudimo sutarties sudarymo, pagal 
jūsų verslo planus planuojamą (įvykusį) finansinių rezultatų 
pokytį būsimuoju draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

199. Jūs pateikiate mums draudimo vertę prieš sudarant 
draudimo sutartį ir atsakote už draudimo vertės dydžio 
teisingumą bei atitikimą draudimo vertės dydžiui 
visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Atsitikus 
draudžiamajam įvykiui, draudimo vertę apskaičiuojame 
mes. Draudimo vertę apskaičiuojame remdamiesi faktiniais 
finansiniais duomenimis prieš pat atsitinkant draudžiamajam 
įvykiui ir įvertinę planuotus apdraustos veiklos finansinius 
pokyčius nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu.

200. Draudimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į jūsų 
pateiktą draudimo vertę. Draudimo suma kiekvienai 
draudžiamai finansinių nuostolių grupei nustatoma atskirai. 

201. Kai jūsų nurodyta draudimo suma yra mažesnė už 
draudimo vertę, buvusią prieš pat atsitinkant draudžiamajam 
įvykiui (įvertinus finansinių rezultatų pokytį nuostolių 
apskaičiavimo laikotarpiu), daugiau kaip 10 %, tai 
apskaičiuojant draudimo išmoką taikoma nevisiško draudimo 
sąlyga. Nevisiško draudimo sąlyga taikoma ir tuo atveju, 
jei  neplanuotai gaunamas didesnis bendrasis pelnas nei 
prognozuota prieš sudarant draudimo sutartį. Nevisiško 
draudimo sąlyga netaikoma, kai draudimo liudijime yra 
nurodyta, kad tai pirmosios rizikos draudimas.

202. Jeigu draudimo įmokos mokamos periodiškai ir, 
nustačius, kad yra draudimas padidinta suma, o  draudimo 
įmoka dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo 
įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo sumos 
sumažinimo dydžiui.

203. Papildomos išlaidos visada draudžiamos pirmosios 
rizikos draudimu.

Išskaita (franšizė)

204. Išskaita nurodoma draudimo liudijime kaip: 
 204.1. Pinigų  suma; 
 204.2. Laikotarpis, išreikštas dienomis arba valandomis. 

  Jei draudimo liudijime nenurodyta, kad   
  draudžiama kalendorinėmis dienomis, išskaitos  
  laikotarpis skaičiuojamas darbo dienomis arba  
  darbo valandomis; 
 204.3. Laikotarpio ir pinigų sumos derinys.

205. Išskaita, išreikšta laikotarpiu, pradedama skaičiuoti 
nuo to momento, kai jūs pradedate patirti finansinius 
nuostolius. Mes neatlyginame finansinių nuostolių, patirtų 
šio išskaitos laikotarpio metu. Verslo nutrūkimo laikotarpiui 
viršijus draudimo sutartyje nurodytą išskaitos laikotarpį, mes 
atlyginame jūsų patirtus apdraustus finansinius nuostolius 
atsakomybės laikotarpiu, išskaičiavę išskaitos laikotarpio 
metu patirtus finansinius nuostolius.

Atsitikus įvykiui

Ką turite daryti atsitikus įvykiui:

206. Nedelsdami, vėliausiai per 5 darbo dienas nuo tada, kai 
sužinote apie verslo nutrūkimo įvykį, praneškite apie jį mums. 
Net jei jau pranešėte apie turto draudimo įvykį pagal susijusią 
turto draudimo sutartį, apie verslo nutrūkimą turite pranešti 
atskirai.

207. Padėkite mums, mūsų įgaliotam asmeniui ar ekspertams 
ištirti įvykio priežastis ir aplinkybes bei nustatyti nuostolių 
dydį.

208. Kaip galima greičiau, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
po pranešimo apie įvykį, pateikite mums preliminarų veiklos 
atkūrimo planą.

209. Pateikite mums jūsų turimą informaciją, dokumentus 
ir įrodymus, reikalingus nustatant atsakingus už įvykį 
asmenis ar teikiant reikalavimą dėl padaryto nuostolio įvykio 
kaltininkui.

Kokių dokumentų reikia draudimo išmokai 
apskaičiuoti ir gauti

210. Verslo nutrūkimo draudimo išmokai gauti jūs turite 
pateikti: 
 210.1. Prašymą išmokėti draudimo išmoką, kuriame  
  būtų nurodyta įvykio data, pranešimo apie įvykį  
  mums data ir įvykio priežastis; 
 210.2. Jūsų buhalterinės apskaitos ir veiklos informaciją:  
  bendrą informaciją apie buhalterinės apskaitos 
  politiką ir apskaitos tvarkymą, nurodant   
  informaciją ir dokumentus, kuriuos jūs galite   
  pateikti; bendrą pastovių ir kintamų kaštų   
  klasifikaciją, naudojamą įmonėje; detalią įvykio  
  metu pažeistos veiklos pastovių ir kintamų   
  kaštų klasifikaciją; įvykio metu pažeistos veiklos  
  apyvartą ir pelningumą; informaciją apie tai,   
  kokią dalį pelnas iš įvykio metu nukentėjusios  
  veiklos sudaro bendrame įmonės pelne; 
 210.3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansą,  
  pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų   
  ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą,  
  aiškinamąjį raštą) už praėjusius 3 metus,   
  einamųjų metų tarpinių finansinių ataskaitų   
  rinkinius. Pateikti turite audituotas finansines  
  ataskaitas, kai auditas yra privalomas pagal teisės 
  aktus, arba jos buvo audituotos dėl kitų   
  priežasčių; 
 210.4. Prekių judėjimo iš sandėlio ataskaitą kas mėnesį  
  už paskutinius 12  mėnesių;
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 210.5. Inventorizacijos dokumentus už einamuosius ir  
  praėjusius 3 metus;   
 210.6. Sutartis, galinčias turėti įtakos bendrajam pelnui,  
  jeigu nebūtų įvykęs įvykis (pvz., Sutartis su   
  pirkėjais ir tiekėjais, nuomos sutartis);  
 210.7. Informaciją apie klientų užsakymus, kurie buvo  
  neįvykdyti dėl įvykio (jeigu tokie buvo), ir tai   
  patvirtinančius dokumentus. 

211. Aukščiau nurodytas dokumentų sąrašas yra 
preliminarus. Mes turime teisę reikalauti kitų dokumentų, 
nenurodytų sąraše, jei tai reikalinga įvykio aplinkybėms ar 
nuostolio dydžiui nustatyti, tačiau galime reikalauti tik tokių 
dokumentų, kuriuos  turite ir galite gauti pagal galiojančius 
teisės aktus, bei kurie yra susiję su draudžiamojo įvykio 
reguliavimu.

Mūsų teisės atsitikus įvykiui

Mes turime teisę:

212. Gavę pranešimą apie įvykį, pateikti jums nurodymus dėl 
priemonių žalai sumažinti;

213. Tiesiogiai derėtis su įmonėmis ar asmenimis, galinčiais 
atkurti sunaikintą, sugadintą, prarastą turtą, su įrenginių ar jų 
dalių tiekėjais dėl atkūrimo, pristatymo, montavimo terminų, 
siekiant sumažinti nuostolius;

214. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, dalyvauti tiesioginėse 
jūsų derybose su kreditoriais dėl kreditavimo sąlygų 
pakeitimo, paskolų restruktūrizavimo ir pan.;

215. Sustabdyti įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, priežasčių, aplinkybių ir pasekmių tyrimą 
bei nuostolio dydžio nustatymą, jeigu jums dėl šio įvykio 
pateikiami įtarimai, reiškiamas civilinis ieškinys, keliama 
baudžiamoji byla ar pradėtas teismo procesas – iki tol, 
kol įsiteisėja teismo sprendimas ar nuosprendis, įsiteisėja 
procesinis sprendimas, kuriuo panaikinami įtarimai ar 
nutraukiama arba sustabdoma baudžiamoji byla;

Kaip nustatome nuostolį 

216. Nuostoliu dėl verslo nutrūkimo laikoma: 
 216.1. Bendrajam pelnui: per nuostolių apskaičiavimo  
  laikotarpį susidaręs skirtumas tarp planuoto   
  bendrojo pelno, kuris būtų gautas, jei nebūtų  
  įvykęs draudžiamasis įvykis, ir tarp faktiškai   
  gauto bendrojo pelno; 
 216.2. Negautoms nuomos pajamoms: per nuostolių  
  apskaičiavimo laikotarpį susidaręs skirtumas tarp  
  pagal nuomos sutartis planuotų pajamų, kurios  
  būtų gautos, jei nebūtų įvykęs draudžiamasis  
  įvykis, ir jūsų faktiškai gautų nuomos pajamų; 
 216.3. Kintamajam darbo užmokesčiui: skirtumas   
  tarp apdrausto kintamojo darbo užmokesčio,  
  kuris būtų sumokėtas per nuostolių apskaičiavimo 
  laikotarpį, jei nebūtų įvykęs draudžiamasis įvykis, 
  ir kintamo darbo užmokesčio, apskaičiuoto po  
  draudžiamojo įvykio;  
 216.4. Papildomoms išlaidoms: ekonomiškai pagrįstos  
  papildomos išlaidos, patirtos dėl verslo   
  nutrūkimo.

217. Apskaičiuodami verslo nutrūkimo finansinius nuostolius 
atsižvelgiame į: 
 217.1. Apdrausto verslo pokyčius (augimą ar mažėjimą)  
  bei įprastinius veiklos stabdymus (techninei   
  profilaktikai, aptarnavimui, įrenginių derinimui ir  
  pan.) Iki draudžiamojo įvykio dienos; 

 217.2. Jūsų faktiškai sudarytas naujas ar nutrauktas  
  galiojusias sutartis dėl produkcijos pardavimo ar 
  paslaugų suteikimo iki draudžiamojo įvykio   
  dienos; 
 217.3. Pokyčius rinkoje, veikiančius apdraustą veiklą; 
 217.4. Teisines, ekonomines ir politines sąlygas ir   
  aplinkybes, kurios būtų lėmusios veiklos pokyčius 
  ar rezultatus, jei nebūtų atsitikęs verslo   
  nutrūkimas.

218. Nuostolius jūsų bendrajam pelnui apskaičiuojame 
remdamiesi šiais principais: 
 218.1. Negautas bendrasis pelnas apskaičiuojamas   
  skirtumą tarp planuotos apyvartos ir faktinės  
  apyvartos padauginus iš bendrojo pelno normos;

Planuota apyvarta – laikotarpio, kuris prasideda prieš 12 
mėnesių iki draudžiamojo įvykio dienos ir kurio trukmė 
atitinka nuostolių apskaičiavimo laikotarpio trukmę, apyvarta, 
patikslinta koeficientu, atspindinčiu verslo tendencijas iki verslo 
nutrūkimo bei veiksnių, kurie būtų darę poveikį apdraustam 
verslui nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu, jei draudžiamasis 
įvykis nebūtų įvykęs, įtaką. Jeigu atsakomybės ir nuostolių 
apskaičiavimo laikotarpiai yra ilgesni negu 12 mėnesių, planuota 
apyvarta laikoma metinė apyvarta, padidinta proporcingai 
atsakomybės laikotarpio trukmės ir 12 mėnesių laikotarpio 
trukmės santykiui.

Metinė apyvarta - tai 12 mėnesių laikotarpio, esančio iškart 
prieš draudžiamojo įvykio dieną, apyvarta, patikslinta 
koeficientu, atspindinčiu verslo tendencijas iki draudžiamojo 
įvykio bei veiksnių, kurie būtų darę poveikį apdraustam verslui 
atsakomybės laikotarpiu, jei draudžiamasis įvykis nebūtų įvykęs, 
įtaką.

Faktinė apyvarta – jūsų pasiekta reali apyvarta, jeigu nuostolių 
apskaičiavimo laikotarpiu apdrausta veikla iš dalies yra 
vykdoma.

Bendrojo pelno norma –santykis tarp apdrausto bendrojo 
pelno ir paskutinių pasibaigusių finansinių metų, esančių prieš 
draudžiamojo įvykio dieną, apyvartos.

 218.2. Jeigu per nuostolių apskaičiavimo laikotarpį jūs  
  arba kitas asmuo jūsų pavedimu apdraustą veiklą  
  vykdėte ne draudžiamojo įvykio vietoje, pajamos  
  gautos iš šios veiklos įskaičiuojamos į jūsų faktinę  
  apyvartą; 
 218.3. Iš apskaičiuoto negauto bendrojo pelno atimamos 
  jūsų sąnaudos ar jų dalis (sutaupymai), kurių   
  buvo išvengta arba kurių buvo galima išvengti  
  nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu; 
 218.4. Jeigu į nuostolio atlyginimo sumą įeina   
  amortizaciniai atskaitymai (nusidėvėjimas), tai  
  sunaikinto ar sugadinto turto daliai tenkanti   
  nusidėvėjimo suma išskaičiuojama iš apskaičiuoto  
  nuostolio sumos; 
 218.5. Jei veikloje naudojamas turtas laikinai yra   
  neeksploatuojamas ir jūs turite galimybę   
  sustabdyti turto nusidėvėjimo skaičiavimą,   
  nusidėvėjimo suma yra išskaičiuojama iš   
  draudimo nuostolio sumos; 
 218.6. Nevisiško draudimo atveju, kai bendrojo pelno  
  draudimo vertė gaunama didesnė už bendrojo  
  pelno draudimo sumą, draudimo nuostoliai   
  mažinami proporcingai draudimo sumos   
  ir draudimo vertės santykiui nuostolių   
  apskaičiavimo laikotarpiu.
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219. Nuostolius dėl negautų nuomos pajamų apskaičiuojame 
remdamiesi šiais principais: 
 219.1. Negautos nuomos pajamos apskaičiuojamos   
  pagal jūsų dokumentais pagrįstas negautas   
  pajamas, kurių  negavote dėl išnuomotose   
  patalpose ar pastatuose įvykusio draudžiamojo  
  įvykio pagal susijusią turto draudimo sutartį,   
  neviršijant draudimo liudijime nurodytos negautų  
  nuomos pajamų draudimo sumos; 
 219.2. Į negautas nuomos pajamas neįtraukiami   
  kintami kaštai išnuomotos patalpos ar pastato  
  priežiūrai, nepriklausomai nuo to, ar šiuos kaštus  
  jūs įvertinote nustatydami negautų nuomos   
  pajamų draudimo sumą;   
 219.3. Nevisiško draudimo atveju, kai draudimo vertė, 
  įvertinus realias nuomos pajamas per   
  atsakomybės laikotarpį, gaunama didesnė   
  už nuomos pajamų draudimo sumą, draudimo  
  nuostoliai mažinami proporcingai draudimo   
  sumos ir draudimo vertės santykiui; 
 219.4. Nuostolių apskaičiavimo laikotarpis skaičiuojamas 
  ne ilgiau nei 1 mėnuo po nuomojamų patalpų  
  ar pastatų fizinio atstatymo, kai šis turtas yra 
  tinkamas išnuomavimui (techninis veiklos   
  atkūrimas, pridedant dar 1 mėnesį po atkūrimo) 
  ir ne ilgiau nei atsakomybės laikotarpis. 

220. Nuostolius dėl kintamo darbo užmokesčio 
apskaičiuojame remdamiesi šiais principais: 
 220.1. Tokie nuostoliai nustatomi pagal jūsų   
  dokumentais pagrįstas kintamo darbo   
  užmokesčio sąnaudas, apskaičiuojamas pagal  
  atitinkamo laikotarpio istorinius duomenis,   
  įvertinus 217 punkte nurodytus veiksnius; 
 220.2. Kintamo darbo užmokesčio nuostolio suma   
  apskaičiuojama pagal realiai jūsų patirtas   
  kintamojo darbo užmokesčio sąnaudas; 
 220.3. Nevisiško draudimo atveju, kai draudimo vertė,  
  įvertinus realias kintamo darbo užmokesčio   
  sąnaudas per atsakomybės laikotarpį, gaunama  
  didesnė už kintamo darbo užmokesčio draudimo 
  sumą, apskaičiuoti nuostoliai mažinami   
  proporcingai draudimo sumos ir draudimo vertės  
  santykiui.

221. Jeigu įvykis pagal draudimo sutartį yra draudžiamasis, 
tačiau verslo nutrūkimo nuostoliai ar tam tikra jų dalis 
susidarė dėl to, kad įvykio metu taip pat buvo sugadintas, 
sunaikintas ar prarastas turtas, kuris įvykio dieną nebuvo 
apdraustas pagal susijusią turto draudimo sutartį, atlyginame 
tik tuos verslo nutrūkimo finansinius nuostolius, kurie 
susidarė per laikotarpį, reikalingą atkurti tam jūsų turtui, 
kuris yra apdraustas pagal susijusią turto draudimo sutartį.

222. Jei įvykis pripažįstamas draudžiamuoju, tačiau 
dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo jūsų, turtas nėra 
atkuriamas, verslo nutrūkimo atsakomybės laikotarpis yra 
lygus laiko tarpui, per kurį protingais terminais turtą būtų 
galima atkurti arba suremontuoti, bet ne daugiau kaip 
atsakomybės laikotarpis, nurodytas draudimo liudijime.

223. Jei po draudžiamojo įvykio jūs nepageidaujate atkurti 
pagal draudimo sutartį draustos veiklos, nors veiklos 
atkūrimas yra ekonomiškai tikslingas ir įmanomas, verslo 
nutrūkimo nuostolių neatlyginame.  

Draudimo išmoka

224. Draudimo išmoką pagal verslo nutrūkimą pradedame 
mokėti per 15 dienų po to, kai gauname visus dokumentus, 
reikalingus pagrįsti draudžiamojo įvykio priežastis bei 
aplinkybes ir apskaičiuoti nuostolio dydį.

225. Draudimo išmoką mokame periodiniais mokėjimais kas 
mėnesį už nuostolius, patirtus per praėjusį mėnesį, nebent 
susitartume kitaip.

Kada draudimo išmokos nemokame arba ją 
mažiname

226. Neturime teisės mokėti draudimo išmoką, jeigu: 
 226.1. Jūs patiriate finansinių nuostolių, kurie pagal šias 
  taisykles nelaikomi draudimo objektu ir   
  nedraudžiami (kaip nurodyta 187 ir 190   
  punktuose); 
 226.2. Įvykis yra nedraudžiamasis (kaip nurodyta 191  
  punkte); 
 226.3. Jei jūs sąmoningai pateikėte neteisingą, netikslią 
  ar neišsamią informaciją apie aplinkybes,   
  galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai,  
  t. y. Draudžiamojo įvykio tikimybei ir galimų   
  nuostolių dydžiui, įvertinti. 

227.  Turime teisę mažinti draudimo išmoką dėl verslo 
nutrūkimo nuostolių arba jos nemokėti: 
 227.1. Dėl 183-184 punktuose nurodytų priežasčių; 
 227.2. Jei neinformavote mus apie rizikos padidėjimo  
  atvejus: 
      227.2.1. Draudimo liudijime nurodytos draudžiamos   
  veiklos pasikeitimas (padidėjimas, sumažėjimas,  
  išplėtimas, kitokios veiklos vykdymas); 
      227.2.2. Gamyboje naudojamų technologijų pasikeitimas; 
      227.2.3. Finansinės būklės pablogėjimas, bankroto arba  
  restruktūrizavimo bylos iškėlimas, pradėtas   
  reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo   
  procesas; 
      227.2.4. Bet koks rizikos padidėjimo atvejis pagal susijusią  
  turto draudimo sutartį, kaip nurodyta 184.7.   
  Punkte; 
 227.3. Jei nuostoliai kilo ar padidėjo dėl to, kad   
  nevykdėte šių taisyklių 206-209 punktuose   
  nurodytų pareigų, arba dėl šių pareigų   
  nevykdymo mes negalime nustatyti draudžiamojo  
  įvykio priežasčių, aplinkybių, pasekmių ar   
  nuostolio dydžio; 
 227.4. Jei padarote esminius draudimo sutarties   
  pažeidimus, kuriais laikomi: 
      227.4.1. Jei atsisakote savo reikalavimo asmeniui,   
  atsakingam už padarytą žalą, teisės arba jeigu  
  šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl jūsų kaltės; 
      227.4.2. Nevykdote buhalterinės apskaitos vykdomo   
  reikalavimų, kaip nurodyta 197 punkte;  
 227.5. Kitais draudimo sutarties ar teisės aktų   
  nustatytais atvejais, suteikiančias mums teisę  
  nemokėti ar mažinti draudimo išmoką; 
 227.6. Kitais atvejais, jei draudimo išmokos nemokame  
  ar mažiname pagal susijusią turto draudimo   
  sutartį. Šiai atvejais draudimo išmoką pagal   
  verslo nutrūkimo draudimo sutartį mažiname ne  
  mažesniu dydžiu nei draudimo išmoką pagal   
  susijusią turto draudimo sutartį.
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Saugumo reikalavimai
228. Jūs privalote laikytis šių draudimo riziką mažinančių 
saugumo reikalavimų, nurodymų dėl draudimo rizikos 
mažinimo ir saugumo priemonių, nustatytų draudimo 
sutartyje ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi draudimo vietoje.

229. Jeigu apžiūrint apdraustą turtą bus nustatyta, kad 
nesilaikote mūsų nurodymų, draudimo sutartyje nustatytų 
saugumo priemonių, priešgaisrinės apsaugos, turto saugojimo 
ir eksploatacijos taisyklių, gamybos technologijos, darbo 
saugos reikalavimų, mes turime teisę, pranešdami apie 
tai raštu, nurodyti protingą terminą, per kurį nustatytus 
trūkumus turite pašalinti. Jei per šį laiką trūkumų 
nepašalinsite, tai bus esminis draudimo sutarties pažeidimas 
ir mes turėsime teisę nutraukti draudimo sutartį Bendrųjų 
draudimo sąlygų 33 punkte nustatyta tvarka.

230. Turtu turi būti naudojamasi pagal tiesioginę paskirtį, 
laikantis turto naudojimo instrukcijų, Lietuvos Respublikos 
teisės aktų ir (arba) vidaus norminių aktų reikalavimų.

Jūsų veiksmai kilus pavojui 
231. Žinodami arba turėdami pareigą žinoti, kad gali būti 
padaryta žala apdraustam turtui, imkitės apdrausto turto 
apsaugos ir gelbėjimo veiksmų (pvz., perkelkite į saugią vietą 
atsargas arba apsaugokite pastatą, įrenginius, jeigu jiems 
gresia audra, kruša, vandens lygio pakilimas).

232. Kilus gaisrui, užkirskite kelią ugnies plitimui, uždarykite 
duris, langus, ugniai atsparias duris ir liukus, jei tai įmanoma 
padaryti nerizikuojant Jūsų ar Jūsų atstovo sveikata ar 
gyvybe.

233. Iškritus daug sniego ar dėl stipraus snygio kelias dienas 
iš eilės ant stogo susikaupus didesniam sniego sluoksniui, 
kuris gali kelti pavojų pastato ar jo dalių stabilumui, imkitės 
priemonių sniegą nuo stogo nuvalyti.

Darbai draudimo vietoje  
234. Privažiavimo keliai, pravažiavimo vietos ir prieigos 
prie draudimo vietos, skirtos gaisro gesinimo ir gelbėjimo 
transportui bei personalui, taip pat vieta, iš kurios imamas 
vanduo gaisrui gesinti, turi būti neužstatyti ir užtikrinta 
galimybė jais naudotis ištisus metus.

235. Prieš pradedant griovimo darbus draudimo vietoje ar 
greta jos būtina užtikrinti, kad griaunamas objektas būtų 
atjungtas nuo visų galimų elektros, dujų, vandens ir kitų 
tinklų. Tokiems griovimo darbams privaloma gauti atitinkamų 
kompetentingų institucijų leidimus, jei tokių leidimų 
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

236. Dirbant su itin degiomis arba sprogiomis medžiagomis, 
vykdant sprogdinimo darbus, vykdant darbus su ugnimi 
(tokius kaip suvirinimas, pjovimas, kaitinimas, šlifavimas, 
litavimas ir pan.) reikia laikytis Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytų darbo su jomis reikalavimų ir naudojimosi 
instrukcijų.

237. Asmenys, vykdantys suvirimo darbus turi būti 
kvalifikuoti ir atestuoti, turintys leidimą vykdyti suvirinimo 
darbus. Suvirinimo aikštelė būtų tinkamai paruošta, 
pašalintos degios medžiagos, aplink suvirinimo vietą pastatyti 
nedegios medžiagos atitvėrimai, suvirinimo vietoje turi 
būti bent du gesintuvai. Pertraukų tarp suvirinimo metu, 
suvirinimo aikštelėje turi likti bent vienas žmogus, o kai 
suvirinimo darbai baigti, suvirinimo aikštelė išmontuojama, 
bent kelias valandas po suvirinimo darbų aplinka, kurioje 
buvo virinama, stebima.

Pirminės priešgaisrinės apsaugos priemonės 
238. Draudimo vietoje privalo būti pirminės priešgaisrinės 
saugos priemonės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimus. Pirminės priešgaisrinės saugos 
priemonės turi būti tinkamos naudoti, laikomos matomoje 
ir prieinamoje vietoje, patikrintos ir pagal reikalavimus 
prižiūrimos.

239. Jūsų darbuotojai turi mokėti naudotis pirminėmis gaisro 
gesinimo priemonėmis.

Rūkymas 
240. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose. Rūkymo 
vietoje turi būti įrengtos nedegios peleninės. Jos turi būti 
reguliariai ištuštinamos.

Sandėliavimas 
241. Jei draudžiamas turtas yra aptvertas tvora, ši tvora turi 
būti pakankamai tvirta, kad nenaudodami specialių įrankių 
pašaliniai asmenys negalėtų atidaryti vartų arba išgabenti 
apdrausto turto iš aptvertos teritorijos. Vartai ne darbo metu 
turi būti užrakinti. 

242. Sandėliuojant atsargas teritorijoje, būtina atsižvelgti į jų 
degumą ir saugius sandėliavimo atstumus, siekiant apriboti 
galimybę plisti gaisrui. 

243. Greta pastato sienų negalima sandėliuoti degių 
medžiagų, atliekų, mašinų arba įrenginių, išskyrus atvejus, kai 
tai neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės 
aktams. 

244. Medžiagas, skysčius arba dujas galima naudoti ir 
sandėliuoti pagal gamintojo instrukcijas ir laikantis nustatytų 
saugumo reikalavimų bei kiekio apribojimų. 

245. Jei gamyboje naudojamos ar sandėliuojamos sprogios 
medžiagos, kurias naudojant gali išsiskirti sprogios 
dulkės arba dujos, siekiant išvengti gaisro arba sprogimo 
pavojaus, turi būti taikomos ypatingos apsaugos priemonės 
(ventiliacija, draudimas dirbti su atvira ugnimi). 

246. Drėgmei jautrios atsargos turi būti sandėliuojamos taip, 
kad būtų apsaugotos nuo klimato poveikio ir nuo žemės 
paviršiaus kylančios drėgmės. 

247. Ne patalpose sandėliuojamų medžiagų apdangalas turi 
būti atsparus krituliams ir pritvirtintas taip, kad užtikrintų 
vandens nutekėjimą ir atlaikytų iki 20 m/sek. vėją. 

248. Patalpose sandėliuojamos atsargos turi būti pakeltos 
mažiausiai 12 cm virš grindų dangos. Šis reikalavimas 
yra skirtas minimizuoti galimus nuostolius atsargoms dėl 
neigiamo vandens ar kitų skysčių poveikio.

Atliekos 
249. Degios atliekos turi būti šalinamos iš gamybinių patalpų 
kiekvieną dieną pasibaigus darbo dienai arba pamainai. 

250. Degios atliekos ir atliekų konteineriai turi būti laikomi 
saugiu atstumu (bent 3 metrai) nuo pastatų. 

251. Tepaluotos, riebaluotos ar degiu skysčiu sumirkytos 
priemonės turi būti laikomos nedegiose talpyklose sandariai 
užsidarančiais dangčiais ir atskirai nuo darbo drabužių.

252. Pelenus, kuriuose gali būti žarijų, reikia laikyti pelenams 
skirtose urnose atskirai nuo kitų atliekų.

Įrenginių eksploatavimas 
253. Eksploatuojant įrenginius turi būti laikomasi gamintojo 
ar pardavėjo nurodymų. Reikia saugoti, kad įrenginiai nebūtų 
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perkrauti. Draudžiama įrenginius naudoti ne pagal tiesioginę 
paskirtį. 

254. Gamyboje ir statyboje naudojamų pneumatinių 
ir keliamųjų įrenginių techninę priežiūrą turi atlikti 
kompetentingos institucijos Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatyta tvarka. 

255. Jeigu įrenginių darbo pertraukimas, nutrūkus elektros 
tiekimui, gali padaryti žalos apdraustam turtui (pvz., 
apledėjimas, gedimas, vandens pakilimas), įrenginiai turi būti 
aprūpinti sistemomis, užtikrinančiomis įrenginių darbą, kol 
bus atkurtas elektros tiekimas.

256. Patalpose, kuriose yra didesnis gaisro ar sprogimo 
pavojus (A, B ir C kategorijos), negalima naudoti žiežirbas 
skleidžiančių įrenginių, mašinų arba instrumentų arba tokiuose 
įrenginiuose turi būti sumontuotos žiežirbų gaudyklės arba 
naudojant tokį įrenginį turi būti imamasi prieinamų apsaugos 
priemonių, užtikrinančių saugų darbą su įrenginiu.

Saugumo reikalavimai naudojant dujas 
257. Rūsiuose ir kitose patalpose, kur yra blogesnė natūrali 
ventiliacija, negalima be dirbtinės ventiliacijos naudoti dujas 
arba dujas išskiriančias medžiagas.

258. Pakeitus dujų balioną reikia patikrinti, ar neprateka 
dujos ir nėra galimybės susidaryti sprogiems dujų mišiniams.

259. Dujinių įrenginių, kurie neskirti nuolat dirbti, baliono 
arba vamzdžio sklendė (kranelis, čiaupas), kai įrenginys 
nedirba, turi būti užsukta.

260. Esant bent menkiausiam dujų nuotėkiui, negalima 
dirbti su ugnimi, kibirkščiuojančiais prietaisais ir elektros 
įrenginiais. Reikia iškart nustatyti nuotėkio vietą, ją 
susandarinti ir kruopščiai išvėdinti patalpas. 

261. Atsarginiai ir nenaudojami dujų balionai turi būti laikomi 
atskiroje dujų balionams laikyti skirtoje ugniai atsparioje 
sekcijoje arba mažiausiai 15 metrų atstumu nuo darbo zonos 
arba ne pastate, jeigu darbai yra užbaigti.

Elektros instaliacija 
262. Elektros instaliaciją gali įrengti ir prižiūrėti tik 
atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys.

263. Elektros instaliacija turi būti saugiai įrengta ir apsaugota 
nuo galimo pažeidimo (atitverta sienelėmis arba apsaugota 
smūgiui atspariais vamzdžiais ir pan.).

264. Jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu išmokėjome 
draudimo išmoką dėl įtampos svyravimų, viršįtampiui ar 
įtampos kritimui jautrūs elektros prietaisai turi būti įžeminti 
ir apsaugoti prietaisais, apsaugančiais nuo elektros srovės 
svyravimų pagal įrenginių gamintojo reikalavimus bei jų 
eksploatavimo taisykles. Jei šio reikalavimo nesilaikysite, 
mes negalėsime pasikartojusių įvykių dėl įtampos svyravimų 
laikyti netikėtais, todėl draudimo išmokų už tokius įvykius 
nemokėsime.

Šildymo ir kanalizacijos sistemos 
265. Naudodami laikiną šildymo įrangą, laikykitės jos 
naudojimo instrukcijų ir saugumo reikalavimų.

266. Elektrinės viryklės, orapūtės ir kaitinimo spiralės gali 
būti naudojamos tik esant nuolatinei priežiūrai.

267. Turite užtikrinti šilumą perduodančių laidininkų 
saugumą vamzdžiuose atitinkamai juos izoliuojant, dengiant 
apsauginiais tinklais arba kitokia danga, siekiant išvengti 
degių medžiagų užsidegimo.

268. Kaminai ir dūmtraukiai turi būti valomi ne rečiau kaip 
vieną kartą per metus. 

269. Apdraustų pastatų ar pastatų, kuriuose laikomas 
apdraustas turtas, kanalizacijos vamzdynai turi būti 
reguliariai prižiūrimi. Jei draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu yra buvę nuostolių dėl kanalizacijos lygio pakilimo 
ar yra pasikartojantys kanalizacijos lygio kilimo atvejai, 
vamzdynuose būtina įrengti atbulinius vožtuvus.

Raktų, įėjimo kortelių, pultų ir kodų laikymas 
270. Raktai, asmeninės kortelės ir signalizacijos bei įėjimo 
kodai turi būti laikomi tokioje vietoje ir tokiu būdu, kuris 
neleistų jais pasinaudoti tretiesiems asmenims. 

271. Jeigu raktas arba asmeninė kortelė dingo arba atiteko 
pašaliniam asmeniui, iškart turite pakeisti arba perkoduoti 
signalizaciją arba įėjimo kodą ir pakeisti asmeninės kortelės 
kodą. Pašalinis asmuo – tai asmuo, neturintis teisės turėti 
rakto arba asmeninės kortelės.

272. Atleidžiant asmenį, turėjusį teisę patekti į draudimo 
vietą (pastatą, patalpą ar teritoriją) arba jam šias teises 
apribojus, iš tokio asmens turi būti paimtos arba pakeistos 
priemonės, leidžiančios patekti į draudimo vietą. 

Apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija 
273. Patalpos langai ir kitos angos, pro kurias galima patekti 
vidun, išeinant turi būti uždaromos ir užrakinamos taip, 
kad nebūtų įmanoma patekti vidun nesulaužius spynų, 
konstrukcijų arba nepavartojus prievartos. 

274. Įsilaužimo aptikimo ir signalizavimo (toliau – apsauginės 
signalizacijos) sistema turi būti naudojama taip, kad asmeniui 
neteisėtai patekus į patalpą, suveiktų signalizacija ir būtų 
perduotas pavojaus signalas. 

275. Užtikrinkite, kad įdiegta apsauginės signalizacijos įranga 
būtų tinkama eksploatuoti (t. y. kad kilus pavojui ji suveiktų 
ir pavojaus signalas būtų perduotas saugos bendrovei arba 
kitam visą parą budinčiam postui) ir būtų įjungiama išeinant 
iš turto draudimo vietos. 

276. Apsauginės signalizacijos klaviatūra turi būti įrengta taip 
apsaugotoje vietoje, kad pašaliniai negalėtų pamatyti, kaip 
tokios signalizacijos vartotojas įveda kodą. 

277. Apsauginės signalizacijos daviklio veikimo zona negali 
būti ribojama (pvz., prieš daviklį nestatykite lentynos 
arba spintos, nekraukite prekių taip, kad daviklio veikimas 
neaprėptų visos patalpos). 

278. Gaisro aptikimo ir signalizavimo (toliau - priešgaisrinės 
signalizacijos) sistema turi būti išvedžiota taip, kad kilus 
gaisrui nebūtų sugadinta instaliacija prieš perduodant signalą 
apie gaisrą. 

279. Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos akumuliatoriai 
arba kiti maitinimo elementai turi būti tikrinami 
vadovaujantis jų gamintojo arba pardavėjo instrukcijomis. 

280. Reguliariai atlikite apsauginės ir priešgaisrinės 
signalizacijos įrangos techninę priežiūrą pagal gamintojo 
arba pardavėjo instrukcijas, signalizacijų valdymo pultuose 
rodomus sistemos ar atskirų zonų gedimus nedelsiant 
šalinkite. Asmuo, atliekantis apsauginės ir priešgaisrinės 
signalizacijos įrangos techninę priežiūrą, privalo turėti 
tinkamą kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus.
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281. Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, kurios yra 
pajungtos į mobiliuosius telefonus, privalo siųsti pranešimus 
apie signalizacijų suveikimą bent į du mobiliuosius telefonus.

Draudimo vietos patikrinimas pasibaigus darbo laikui 
282. Pasibaigus darbo laikui, draudimo vietą būtina patikrinti 
ir įsitikinti, kad iš jos išėję visi pašaliniai asmenys, langai 
ir kitos angos, pro kurias galima patekti vidun, uždaryti, 
visos spynos užrakintos, įjungta apsauginė ir priešgaisrinė 
signalizacija (jei tokia yra), nustatyta tvarka pašalintos 
atliekos.

Veiksmai įsijungus signalizacijai 
283. Suveikus apsauginei ar priešgaisrinei signalizacijai 
arba gavus pranešimą apie elektros tiekimo sutrikimą ar 
ryšio nutrūkimą, Jūs arba Jūsų įgaliotas asmuo privalo 
nedelsiant atvykti į draudimo vietą, kruopščiai apžiūrėti 
visą draudimo vietą iš išorės, visas patalpas ar teritoriją, 
kuriose yra apdraustas turtas, iš vidaus (net jei išorinių 
pažeidimų nepastebėta) ir užtikrinti tolesnę apdrausto turto 
apsaugą. Pastebėję įsilaužimo ar gaisro požymius, nedelsiant 
iškvieskite atitinkamas tarnybas (kaip nurodyta 162.2. 
punkte). Nuodugnus turto draudimo vietos patikrinimas 
būtinas tam, kad būtų galima aptikti užslėptus gaisro šaltinius 
arba pasislėpusius įtartinus asmenis, kurie, Jums ar apsaugos 
bendrovės darbuotojams išvykus, galėtų įvykdyti suplanuotą 
vagystę.

Papildomi saugumo reikalavimai draudžiant programas ir 
duomenų bazes 
Draudimo išmoką už duomenų bazes, kompiuterines bylas, 
kompiuterių programas, jei jos yra draudžiamos ir atskirai 
įvardytos draudimo liudijime, mokame tik jas atkūrus, todėl 
imkitės šių saugumo priemonių:

284. Kartą per darbo dieną turi būti daroma tą dieną 
redaguotų kompiuterinių bylų atsarginė kopija (angl. backup 
copy), o kartą per savaitę – dvi visų (ir neredaguotų) 
kompiuterinių bylų atsarginės kopijos. Šias kopijas turite 
saugoti ne mažiau kaip vieną savaitę. 

285. Kasdienės kompiuterinės bylos kopijos ir viena iš 
savaitės kompiuterinių bylų 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 kompiuterinių 
bylų kopijos saugomos tame pačiame pastate, jos turi būti 
patalpoje, atskirtoje nuo patalpų, kuriose yra originalios 
kompiuterinės bylos, kad, kilus gaisrui ne kopijų laikymo 
patalpoje, patalpa nuo karščio būtų apsaugota bent 120 
minučių, t. y. temperatūra pakiltų ne aukščiau kaip iki 
55 laipsnių Celsijaus, o drėgmė būtų ne didesnė kaip 85 
procentai. 

286. Kompiuterinės bylos turi būti kopijuojamos į tokias 
duomenų laikmenas ir tokiu formatu, kad jas galėtų nuskaityti 
Jūsų turima įranga.

Dėkojame, kad perskaitėte taisykles. Tikimės, kad 
nuodugniai susipažinote su draudimo sąlygomis ir radote 
Jus dominančią informaciją apie draudimo apsaugą. 
Jei turėtumėte klausimų, parašykite el. pašto adresu 
draudimas@if.lt arba paskambinkite telefonu 1620 –  
mums bus malonu Jums padėti.

If P&C Insurance AS filialas 
Filialo Lietuvoje direktorė 
Žaneta Stankevičienė




