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XI. ASMENINIŲ DAIKTŲ DRAUDIMAS    
Papildoma sąlyga Nr. TTP-20181-305 prie Kasko draudimo taisyklių TTP-20181

PAPILDOMOS DRAUDIMO SĄLYGOS

KĄ DRAUDŽIAME
212. Draudžiame apdraustame automobilyje esančius 
asmeninius daiktus – kilnojamąjį turtą, kurį Jūs (ar kitas 
automobilio valdytojas) naudojate asmeniniame ūkyje savo 
ir šeimos buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. 
Mes taip pat atlyginsime nuostolius, patirtus dėl dviračių 
ar slidžių (įskaitant snieglentę) vagystės iš užrakintos 
automobilio stogo bagažinės ar užrakintų dviračių ir (ar) 
slidžių laikiklių, pritvirtintų prie automobilio.

KO NEDRAUDŽIAME
213. Nedraudžiame: 
   213.1. Jūsų verslo ar profesinei veiklai vykdyti skirtų  
      prekių, bandinių, mėginių, įrenginių, įrangos,  
      įrankių, mašinų; 
   213.2. grynųjų pinigų; mokėjimo kortelių;   
      juvelyrinių (meno) dirbinių; pašto   
      ženklų; bilietų; vertybinių popierių; 
      dokumentų, kurių negalima atkurti remiantis  
      nepriklausomų registrų arba kitų oficialių  
      šaltinių duomenimis; 
   213.3. elektroninių įrenginių: mobiliųjų telefonų,  
      e. skaityklių, planšetinių kompiuterių,   
      žaidimų kompiuterių, dronų, paspirtukų,  
      riedžių; 
   213.4. visų rūšių motorinių transporto priemonių ir 
      jų dalių, eksploatacinių ir pagalbinių   
      medžiagų (degalų, chemikalų, tepalų, alyvos,  
      aušinimo skysčių ir pan.); 
   213.5. automobilyje stacionariai sumontuotos 
      papildomos įrangos, nurodytos taisyklių 138.2  
      punkte; 
   213.6. radioaktyviųjų medžiagų, branduolinio kuro, 
      sprogstamųjų medžiagų, nustatyta tvarka  
      neįregistruotų ginklų; 
   213.7. programinės įrangos ir kitos informacijos,  
      esančios bet kokios rūšies duomenų   
      laikmenose; 
   213.8. psichotropinių medžiagų, vaistų; 
   213.9. augalų ir gyvūnų; 
  213.10. turto, apdrausto kitomis draudimo sutartimis; 
  213.11. įrankių, kurie yra standartiniai automobilio  
      priedai; 
  213.12. atsarginių automobilio dalių.

DRAUDIMO SUMA IR IŠSKAITA
214. Jūsų asmeninius daiktus draudžiame nauja 
atkuriamąja verte:

Nauja atkuriamoji vertė – tai suma, kurią reikia išleisti 
norint įsigyti ar pagaminti naują tos pačios rūšies 
ir kokybės turtą, įskaitant projektavimo, gamybos, 
montavimo išlaidas. 

Tais atvejais, kai naujo tos pačios rūšies ir kokybės 
daikto įsigyti ar pagaminti negalima, nauja atkuriamąja 
verte laikome sumą, kurią reikia išleisti norint įsigyti 
ar pagaminti naują daiktą, pagal funkcijas, kokybę ir 
techninius duomenis kiek galima artimesnį atkuriamam 
daiktui, įtraukiant projektavimo, gamybos, montavimo 
išlaidas. Jeigu toks daiktas yra geresnės kokybės už 

nukentėjusį daiktą (atsižvelgiant į jo našumą, atliekamas 
funkcijas, energijos, priežiūros sąnaudas ir kitas savybes), 
kokybės pagerinimo vertė į naują atkuriamąją vertę 
neįskaičiuojama. 

Laikome, kad naujo tos pačios rūšies ir kokybės 
daikto įsigyti ar pagaminti negalima, jeigu tokio daikto 
neįmanoma pagaminti dėl techninių priežasčių, jo 
negalima įsigyti, pagaminti dėl valstybės institucijų 
taikomų apribojimų, toks daiktas nebegaminamas, tos 
pačios rūšies ir kokybės daikto įsigijimo ar pagaminimo 
išlaidos būtų neprotingai didelės, palyginti su panašios 
rūšies ir kokybės daikto verte.

215. Draudimo suma – tai maksimali suma, kurios 
neviršydami mes atlyginame draudžiamojo įvykio sukeltus 
nuostolius. Asmeninių daiktų draudimo suma nurodyta 
Jūsų draudimo liudijime, o jei nenurodyta – lygi 600 Eur.

216. Apskaičiuodami draudimo išmoką neatsižvelgiame 
į tai, ar draudimo suma nėra mažesnė už apdraustų 
daiktų vertę, ir dėl šios priežasties draudimo išmokos 
nemažiname. 

217. Apskaičiuodami draudimo išmoką, iš nuostolio 
sumos išskaičiuojame 10 procentų nuostolio sumos 
išskaitą.

NUO KO DRAUDŽIAME
218. Atlyginsime asmeninių daiktų įsigijimo arba taisymo 
išlaidas, kai jie sunaikinti, sugadinti ar prarasti, jei per 
draudžiamąjį įvykį sugadintas ir Jūsų automobilis.

NUO KO NEDRAUDŽIAME
219. Asmeninių daiktų draudimui galioja tie patys 
nedraudžiamieji įvykiai kaip ir Jūsų apdraustam 
automobiliui.

220. Asmeniniai daiktai nelaikomi apdraustais nuo 
sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo, jei: 
   220.1. jie buvo palikti neužrakintame automobilyje,  
      automobilyje atvirais langais ar atidarytu   
      stoglangiu, automobilyje su neįjungtomis   
      apsaugos sistemomis; 
   220.2. jie buvo palikti automobilyje nudengtu stogu  
      arba sulankstomuoju viršumi, išskyrus 
      atvejus, kai turtas buvo užrakintoje 
      bagažinėje arba užrakintoje daiktadėžėje; 
   220.3. buvo pavogta arba bandyta pavogti   
      nešiojamąją palydovinės navigacijos   
      įrangą, kompiuterį, paliktus neužrakintoje  
      bagažinėje arba neužrakintoje daiktadėžėje.

KAIP NUSTATOME NUOSTOLIŲ DYDĮ IR MOKAME DRAUDIMO 
IŠMOKĄ
221. Įvykus įvykiui Jūs privalote sudaryti sunaikintų, 
sugadintų arba prarastų daiktų aprašą, kuriame kaip 
galima tiksliau būtų nurodytas daikto pavadinimas, 
įsigijimo metai, vertė. Taip pat turite pateikti turimas 
daiktų nuotraukas, naudojimo instrukcijas, įsigijimo ir 
kitokius dokumentus, kurie padėtų kuo tiksliau nustatyti 
nuostolio sumą.
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222. Jeigu daiktas dėl draudžiamojo įvykio sugadintas, 
tai nuostolio suma yra daikto remonto kaina, jeigu 
sunaikintas – analogiško naujo daikto įsigijimo kaina.

223. Daiktą laikome sugadintu, jei jį įmanoma 
suremontuoti. Jeigu daikto neįmanoma suremontuoti 
arba jo remonto kaina viršija tokio pat naujo daikto 
įsigijimo kainą, daiktą laikome sunaikintu. Daiktą laikome 
prarastu, jeigu po draudžiamojo įvykio nėra išlikę jo 
liekanų.

224. Remonto išlaidomis nelaikome išlaidų, kurios būtų 
patirtos ir tuomet, jei nebūtų buvę draudžiamojo įvykio,  
t. y. išlaidų už daikto priežiūrą, einamąjį, eilinį remontą.

225. Net ir tuo atveju, jeigu vietoj sunaikinto, prarasto 
daikto nėra įsigyjamas naujas, o sugadintas daiktas 
neremontuojamas, draudimo išmoką mokame nauja 
atkuriamąja verte. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta 
kitaip, maksimali draudimo išmoka už asmeninių daiktų 
sugadinimą, sunaikinimą, praradimą yra 600 Eur vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui.


