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Mielas 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.
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 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 DRAUDŽIAME

KUR IR KOKIA SUMA DRAUDŽIAME

DRAUDIMO OBJEKTAS

DRAUDIMO VIETA

1. Draudžiame draudimo liudijime nurodytus gamyklinės
komplektacijos mobiliuosius įrenginius, savaeigius
mechanizmus, žemės ūkio techniką, statybines mašinas ir
kitą statybinę techniką (toliau – mobilieji įrenginiai).
Gamyklinė komplektacija – gamintojo arba jo įgaliotojo
atstovo nustatyta mobiliojo įrenginio komplektacija
išleidimo į apyvartą metu. Gamyklinė komplektacija
nustatoma pagal mobiliojo įrenginio kėbulo ar kitą
identifikacinį numerį, tikrinant įgaliotojo atstovo sistemoje
ar turto pardavimo dokumentuose. Įsigiję naudotą
mobilųjį įrenginį galite nežinoti, ar įranga sumontuota
jo išleidimo į apyvartą metu. Apdraudus tokį mobilųjį
įrenginį, nuostolius dėl papildomos įrangos sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo atlyginsime iki 1 000 Eur.
Norint, kad nuostoliai dėl ne gamyklinės įrangos (pav.
papildomai sumontuotų navigacijos sistemų) ar papildomų
padargų būtų atlyginami visa apimtimi, šią įrangą reikia
apdrausti papildomai.

4. Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jeigu draudimo liudijime nenustatyta kitaip.

KĄ GALITE APDRAUSTI PAPILDOMAI
2. Mobiliųjų įrenginių dalis, navigacines sistemas,
papildomus įrenginius, padargus, reikmenis, kurie nėra
pritvirtinti prie paties mobiliojo įrenginio.

KO NEDRAUDŽIAME
3. Jei žemiau nurodytas turtas draudimo liudijime nėra
įvardytas kaip atskiras draudimo objektas (net jei jis
įskaičiuotas į bendrą draudimo sumą), draudimo apsauga
negalioja:
3.1. sausumos transporto priemonėms, pritaikytoms
		
tik kroviniams ar žmonėms vežti;
3.2. vandens transporto priemonėms, laivams, 		
		
plūdriesiems įrenginiams;
3.3. oro transporto priemonėms, orlaiviams, 		
		
nepilotuojamoms skraidyklėms (dronams);
3.4. geležinkelio riedmenims;
3.5. po žeme naudojamoms mašinoms ir įrenginiams;
3.6. eksploatacinėms ir pagalbinėms medžiagoms 		
		
(kuras, chemikalai, tepalai, alyva, valymo 		
		
medžiagos, aušinimo skysčiai, valikliai ir pan.);
3.7. duomenų laikmenoms ir patiems duomenims;
3.8. pastoliams, liejimo formoms;
3.9. triračiams, keturračiams motociklams, bagiams,
		
sniego motociklams;
3.10. kilnojamajam turtui, kurį Jūs išnuomojote ar 		
		
kitaip perdavėte naudotis tretiesiems asmenims.
		
Tokį turtą galite apdrausti pagal papildomą 		
		
draudimo apsaugos sąlygą Nr. 313;
3.11. Jums nuosavybės teise nepriklausančiam 		
		
kilnojamajam turtui, išskyrus išperkamąja nuoma
		
įsigyjamą turtą;
3.12. pajamų / pelno sumažėjimui ar netekimui.

5. Draudimo apsauga negalioja, kai mobilieji įrenginiai
eksploatuojami vykdant hidrotechnines statybas,
vandeningose vietovėse (pelkėse, raistuose, durpynuose,
potvynio zonose, upių deltose) ar plūdriosiose aikštelėse.
Jei mobiliuosius įrenginius planuojate naudoti
vandeningose vietovėse, juos galite apdrausti pagal
papildomą draudimo apsaugos sąlygą Nr. 314.
6. Draudimo apsauga galioja transportuojant mobiliuosius
įrenginius sausumos transportu, tačiau negalioja juos
transportuojant vandens ar oro transporto priemonėmis,
jeigu draudimo liudijime nenustatyta kitaip.
DRAUDIMO SUMA, DRAUDIMO VERTĖ
7. Draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta
pinigų suma, lygi maksimaliai draudimo išmokai, kurią
mes galime išmokėti pagal draudimo sutartį už vieną
draudžiamąjį įvykį.
8. Draudimo vertės tipas gali būti:
8.1. nauja atkuriamoji vertė – tai suma, kuri 		
		
prilyginama naujo analogiško mobiliojo įrenginio
		
įsigijimo vertei (įskaitant ir atvežimo bei 		
		
montavimo išlaidas, galimus mokesčius ir muitus);
8.2. rinkos vertė – pinigų suma, už kurią būtų galima
		
įsigyti tos pačios paskirties, amžiaus, analogiškų
		
parametrų ir techninių charakteristikų naudotą
		
mobilųjį įrenginį.
9. Mobilieji įrenginiai, kurie draudimo sutarties sudarymo
dieną yra ne senesni nei 5 metų ir kurių draudimo suma,
nurodyta draudimo liudijime, yra ne mažesnė nei naujo
daikto įsigijimo vertė (įskaitant ir atvežimo bei montavimo
išlaidas, galimus mokesčius ir muitus), draudžiami nauja
atkuriamąja verte.
Mobiliojo įrenginio amžius nustatomas pagal mobiliojo
įrenginio gamybos metus arba pirmosios registracijos
metus, nurodytus oficialiuose dokumentuose.
10. Mobilieji renginiai, kurie draudimo sutarties sudarymo
dieną yra 5 metų ir senesni ar kurių draudimo suma,
nurodyta draudimo liudijime, yra mažesnė nei naujo
daikto įsigijimo vertė, draudžiami rinkos verte.
11. Jei draudimo liudijime nurodyta suma yra daugiau nei
10 procentų mažesnė nei naujo analogiško daikto įsigijimo
vertė, laikoma, kad mobilusis įrenginys yra apdraustas
rinkos verte, neatsižvelgiant į tai, koks draudimo vertės
tipas nurodytas draudimo sutartyje.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. TCPM-20191
		
TURTO DRAUDIMO DALIS

5

IŠSKAITA
12. Išskaita nurodoma draudimo liudijime konkrečia suma
ir (arba) procentais 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 keli draudimo objektai, esantys vienoje draudimo
vietoje, yra apdrausti keliomis skirtingomis draudimo
sutartimis, išskaita taikoma kiekvienam objektui atskirai
pagal konkrečioje draudimo sutartyje nurodytą išskaitą.
15. Jei vienam įvykiui galioja kelios išskaitos (pvz., ir
procentais, ir konkrečia suma išreikšta išskaita), taikoma
tik viena, didesnė išskaita.
16. 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.
17. Visi draudžiamieji įvykiai, atsitikę dėl gaisro ar
gamtinių jėgų draudimo vietoje per nenutrūkstamą 72
valandų laikotarpį, laikomi vienu įvykiu ir jiems taikoma
viena išskaita.
18. Jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl trečiųjų asmenų
kaltės, kaltininkai yra nustatyti, pripažįsta savo kaltę
ir mes įgyjame teisę atgauti mūsų išmokėtą draudimo
išmoką (taikyti subrogaciją), mokame išmoką netaikydami
išskaitos.
19. Mokėdami draudimo išmoką dėl gaisro, ugnies ar
sprogimo, kurie kilo pačiame apdraustame turte, taikome:
		 19.1. jei draudžiamojo įvykio dieną draudimo objektas
			
senesnis nei 7 metų, bet ne senesnis nei 10
			
metų arba su juo išdirbta daugiau nei 5 000, bet
			
ne daugiau nei 10 000 moto valandų, taikome
			
20 procentų nuostolio sumos dydžio išskaitą;
		 19.2. jei draudžiamojo įvykio dieną draudimo objektas
			
senesnis nei 10 metų, bet ne senesnis nei 15
			
metų arba su juo išdirbta daugiau nei 10 000,
			
bet ne daugiau nei 15 000 moto valandų, 		
			
taikome 35 procentų nuostolio sumos dydžio
			
išskaitą;
		 19.3. jei draudžiamojo įvykio dieną draudimo objektas
			
senesnis nei 15 metų arba su juo išdirbta
			
15 000 ar daugiau moto valandų, taikome 50
			
procentų nuostolio sumos dydžio išskaitą.
Jei įrenginys naujesnis nei 7 metai, tokiu atveju
atsižvelgiame tik į išdirbtų moto valandų skaičių. Jei
įrenginys pagal metus ir išdirbtas moto valandas patenka į
skirtingus intervalus, taikysime didesnę išskaitą.
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NUO KO DRAUDŽIAME
Draudimo apsauga ir
nedraudžiamieji įvykiai
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DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS
Šios draudimo sąlygos galioja tik tuomet, kai jos yra nurodytos draudimo liudijime.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ KOMPLEKSINIS (VISŲ RIZIKŲ) DRAUDIMAS
(draudimo apsaugos sąlyga Nr. 310)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

20. Bet kokių atsitikimų, išskyrus nedraudžiamuosius
įvykius, nurodytus 21-24 punktuose.

21. pagrobimo – bet kokio neteisėto, neatlygintino
apdrausto turto paėmimo iš teisėto valdytojo, turint tikslą
juo naudotis ar disponuoti kaip savu, išskyrus vagystę
įsilaužus bei plėšimą, kaip nurodyta 32-33 punktuose;
22. turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių
jėgų poveikio. Vidaus gedimus galite apdrausti pagal
papildomą draudimo apsaugos sąlygą Nr. 311;
23. duomenų sugadinimo, dingimo ar vagystės, išskyrus
atvejus, kai duomenų laikmenos ar turtas, kuriame
laikomi duomenys, sunaikinami, sugadinami ar
prarandami dėl draudžiamojo įvykio;
24. bendrų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 60 punkte.

DRAUDŽIAMŲJŲ IR NEDRAUDŽIAMŲJŲ ĮVYKIŲ PAVYZDŽIAI
Draudžiamasis įvykis
• Pašalinis daiktas įkrito į dirbantį įrenginį ir jį sugadino.
• Traktorius atsitrenkė į sieną ir įskėlė variklio dangtį.
• Krautuvas buvo paliktas aptvertoje teritorijoje. Naktį išlaužus
tvorą krautuvą pavogė.
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Nedraudžiamasis įvykis
• Krautuvas sustojo ir nebeužsiveda (vidaus gedimas).
• Sėjamoji netiksliai dozuoja sėklas (vidaus gedimas arba 		
brokas).
• Traktorius dirbo be pakankamo kiekio tepalo ir sugadinamas
variklis (įvykis yra nuspėjamas).
• Nudyla nuolat naudojamo plūgo noragai (natūralus 		
nusidėvėjimas).
• Traktorius buvo paliktas prie ariamo lauko ir naktį pavogtas
(nėra įsilaužimo).

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ IŠVARDYTŲ RIZIKŲ DRAUDIMAS
(draudimo apsaugos sąlyga Nr. 315)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

25. 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;

37. Subatmosferinio slėgio ir sprogimo mobiliųjų 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;

26. 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;
27. sprogimo – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįsto
staigaus jėgos pasireiškimo;
28. valdomų (arba dėl gedimo, avarijos, klaidingų piloto
veiksmų ir pan. tapusių nevaldomų) skraidymo aparatų,
jų dalių, krovinių užkritimo ar atsitrenkimo;
29. audros – stipraus vėjo, kai vėjo greitis 20 m/sek. ir
didesnis;
30. krušos – ledo gabaliukų kritulių, kurie dažniausiai
iškrenta šiltuoju metų laiku;
31. grunto slūgio – vietovės taško absoliučiosios altitudės
sumažėjimo dėl karstinių reiškinių;
32. vagystės įsilaužus (kai apie tai pranešta policijai ir
policija patvirtina įsilaužimo faktą) – turto pagrobimo
įsilaužus į užrakintą patalpą, saugyklą, talpyklą, mobiliojo
įrenginio kabiną 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, mobiliojo įrenginio
kabiną ar saugomą aptvertą teritoriją, panaudojus padirbtą
raktą ar tikrą raktą, kuris pagrobtas vagystės įsilaužus arba
plėšimo metu.
Ne pastato viduje saugomų mobiliųjų įrenginių vagystė
įsilaužus laikoma draudžiamuoju įvykiu, jei į teritoriją,
kurioje saugomas apdraustas turtas, įsibrauta sugadinus
tvorą ar vartus arba išlaužus aptvertos teritorijos užraktą;
33. plėšimo – turto pagrobimo pavartojus fizinį smurtą ar
grasinant jį pavartoti tuoj pat arba kitaip atimant galimybę
Jums ar Jūsų įgaliotam atstovui priešintis. Jūsų įgaliotais
atstovais šiuo atveju laikomi asmenys, kuriems pavedėte
valdyti ar pervežti apdraustą turtą arba saugoti draudimo
vietą ar apdraustą turtą;

38. turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių
jėgų poveikio;
39. 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, medkirtės
vagystės iš miško, traktoriaus vagystės iš dirbamų laukų,
įrenginio nuoma pasinaudojus suklastotais dokumentais ir
pan.);
40. vagystės, kai apdraustas turtas pavagiamas iš
transporto priemonės, kurioje buvo saugomas ar į kurią
buvo pakrautas vežti;
41. įrenginių stiklų, žibintų ar jų tvirtinimo elementų
sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl apdrausto turto
remonto ar montavimo darbų ar darbų, susijusių su stiklo
apdirbimu (dažymu, poliravimu, spalvinimu, tamsinimu ir
pan.);
42. apdrausto turto susidūrimo su nejudančiais objektais ar
apgadinimo, kurį sukėlė paties įrenginio vežamas krovinys,
įvažiavimo į duobę, griovį, nuvažiavimo nuo kelio. Tokius
nuostolius galite apdrausti pagal draudimo apsaugos sąlygą
Nr. 310;
43. apdrausto turto apipaišymo, ištepimo, aprašinėjimo
(grafičiai), jei tai atsitinka daugiau nei vieną kartą per
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį;
44. vandalizmo, jei turtas ilgam laikui (daugiau nei 90
dienų) buvo paliktas be priežiūros neaptvertoje nesaugomoje
teritorijoje;
45. bendrų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų 60 punkte.

34. vandalizmo (kai apie tai pranešta policijai ir
policija patvirtina vandalizmo faktą) – apdrausto turto
tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo dėl trečiųjų asmenų
neteisėtos veikos;
35. stiklo dūžio – stiklų (taip pat plastiko gaminių,
naudojamų kaip stiklo pakaitalo – polikarbonatų, akrilinio
plastiko ir pan.), esančių įrenginio viduje ir išorėje, ir
jų tvirtinimo elementų sunaikinimo, sugadinimo ar
praradimo;
36. transporto priemonės atsitrenkimo – eismo įvykio
kelyje, per kurį, dalyvaujant kitai, jums nepriklausančiai
judančiai transporto priemonei, apgadinamas ar
sunaikinamas apdraustas turtas.
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NUO KO DRAUDŽIAME

PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS
Šios draudimo sąlygos galioja tik tuomet, kai jos yra nurodytos draudimo liudijime.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMAS NUO VIDAUS GEDIMŲ
(papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 311)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

46. Vidaus gedimo – mobiliojo įrenginio gedimo ar
perdegimo, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu staiga
ir netikėtai įvykusio apdrausto turto viduje, ne dėl išorinių
jėgų poveikio.

47. Apdrausto turto sunaikinimo, sugadinimo ar
praradimo dėl netinkamo eksploatavimo, techninės ar
einamosios priežiūros, kai žalą padarėte tyčia ar apie
tai žinojote ar turėjote žinoti ir privalėjote numatyti
netinkamo eksploatavimo, techninės ar einamosios
priežiūros žalingas pasekmes (pavyzdžiui, traktorius
dirbo be pakankamo kiekio tepalo);
48. gedimų, atsiradusių dėl apdrausto turto užšalimo ar
apdrausto turto naudojimo tam nepritaikytoje aplinkoje
arba netinkamomis sąlygomis.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMAS NUO VAGYSTĖS BE ĮSILAUŽIMO
(papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 312)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

49. Vagystės be įsilaužimo, jei apdraustame įrenginyje
sumontuotos įsilaužimo aptikimo sistemos su reagavimo
funkcija ir įvykio metu jos buvo įjungtos ir veikė.

50. Vagystės, jei turtas paliekamas neužrakintas ar palikus
mobiliojo įrenginio raktelius, signalizacijos nuotolinio
valdymo pultą, imobilizatoriaus raktelius;
51. vagystės, kai nebuvo įjungtos ar neveikė draudimo
sutartyje nurodytos apdrausto turto apsaugos priemonės;
52. vagystės, jei turtas ilgam laikui (daugiau nei 90 dienų)
buvo paliktas be priežiūros neaptvertoje nesaugomoje
teritorijoje.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMAS SUDARIUS NUOMOS SUTARTĮ
(papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 313)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

53. Apdrausto turto sunaikinimo, sugadinimo ar
praradimo, pagal trumpalaikes ar ilgalaikes sutartis jį
perdavus naudoti tretiesiems asmenims. Draudžiant
turtą pagal šią papildomą sąlygą, taisyklių 3.10 punktas
negalioja.

54. Jei turtas perduodamas eksploatuoti tretiesiems
asmenims be rašytinės sutarties;
55. jei turtas perduodamas eksploatuoti Lietuvos
Respublikoje neregistruotiems tretiesiems asmenims,
išskyrus, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMO GALIOJIMAS VANDENINGOSE VIETOVĖSE
(papildoma draudimo apsaugos sąlyga Nr. 314)
NUO KO DRAUDŽIAME (DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

NUO KO NEDRAUDŽIAME (NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI)

56. Apdrausto turto sunaikinimo, sugadinimo ar
praradimo, kai turtas nukenčia eksploatuojant
hidrotechninėse statybose, vandeningose vietovėse,
pelkėse, raistuose, užtvankose.

57. Apdrausto objekto eksploatavimo nesilaikant
vandeningoms vietovėms būtinų saugumo priemonių;
58. apdrausto objekto eksploatavimo neįsitikinus
atramoms naudojamo grunto tvirtumu ir stabilumu;
59. įrenginių naudojimo ant užšalusių vandens telkinių ar
vandeningų vietovių.
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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.

BENDRI NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
60. Jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip, mes
nemokame draudimo išmokos už turto sunaikinimą,
sugadinimą ar praradimą dėl šių įvykių (bendrų
nedraudžiamųjų įvykių):
		 60.1. žemės drebėjimo;
		 60.2. karo, ypatingosios padėties, ekstremaliosios
								 padėties, užkrečiamųjų žmonių, gyvūnų ar
								 augalų ligų, epidemijų, diversijos, masinių 		
								 riaušių, streiko, lokauto, piratavimo, sabotažo,
								 radioaktyviosios spinduliuotės ar kitokio 		
								 branduolinės energijos poveikio;
		60.3. terorizmo;
		 60.4. sprogstamojo įtaiso, Jūsų ar Jūsų pavedimu
								 veikiančio asmens naudojamo gamybos 		
								 procese (vykdant kasybos, statybos, remonto,
								 griovimo, išmontavimo ir pan. darbus), 		
								 sprogimo;
		 60.5. 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);
		 60.6. nežymaus subraižymo, įlenkimo, įskėlimo, 		
								 ištepliojimo ir pan., t. y. kai paveikiama tik
								 apdrausto turto estetinė išvaizda, o savo 		
								 funkcinių savybių jis nepraranda;
		 60.7. brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrenginių
								 naudojimo, jeigu Jūs apie šias aplinkybes 		
								 privalėjote žinoti;
		 60.8. pametimo, trūkumo, praradimo, išskyrus 		
								 atvejus, kai tai atsitinka dėl draudžiamojo 		
								 įvykio;
		 60.9. sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo,
								 iššvaistymo;

		 60.10.
								
								
		 60.11.
								
								
								
								
		 60.12.
								
		 60.13.
								
								
								
								
								
								
								
		 60.14.
								
								
								
								
								
								
								
								
								
		 60.15.
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
		 60.16.
								
		 60.17.
								
								
								
								

turto projektinės apkrovos sąmoningo viršijimo,
šiurkštaus turto eksploatavimo taisyklių ar
instrukcijų pažeidimo;
apdrausto turto eksploatavimo tuomet, kai jis
techniškai netvarkingas ir (arba) jam būtinas
remontas, jeigu tai yra tiesioginė apdrausto
turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo
priežastis;
augalų, vabzdžių, graužikų ar kitokių parazitų
tiesioginio poveikio;
įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal
garantiją Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas,
tiekėjas, rangovas, montuotojas, garantinę
ar techninę priežiūrą vykdanti įmonė 		
ar organizacija. Jeigu apdraustą turtą ar jo dalį
Jūs pagaminote patys, tai Jūs prilyginamas
šiame punkte išvardytiems asmenims;
lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar
vandens nešamų daiktų prasiskverbimo 		
ar įsiveržimo pro nesandariai ar nevisiškai
uždarytus langus, duris, vėdinimo angas, 		
kaminus ar nesandarias vietas mobiliojo
įrenginio konstrukciniuose elementuose		
(plyšius, skilimus, įtrūkimus, nepakankamą
sujungimo vietų, kėbulo, kabinos hidroizoliaciją) ar kitas angas, išskyrus atvejus, kai šios
angos atsirado dėl draudžiamojo įvykio;
apdrausto turto dalių, kurios pagal paskirtį
ir darbo pobūdį susinaudoja, sudyla ar 		
kitaip nusidėvi ir eksploatuojant 			
apdraustą turtą būna dažnai keičiamos 		
(grąžtai, peiliai, krumpliaračiai, pjūklai,
šlifavimo diskai, štampai, konvejerių juostos,
sietai, žarnos, futeruotės, filtrai, apsauginės
dangos, guoliai, šepečiai, padangos, trosai,
vielos, grandinės, diržai ir pan.), sunaikinimo,
sugadinimo ar praradimo, išskyrus atvejus, kai
kartu sugadinamos, sunaikinamos ir 		
prarandamos kitos apdrausto turto dalys;
turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo
valdžios institucijų nurodymu;
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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NUO KO DRAUDŽIAME

ĮVYKUS ĮVYKIUI
Kaip nustatome ir atlyginame
nuostolius

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS  12
NUO KO, KĄ IR KOKIA SUMA APDRAUDŽIAME

KĄ JUMS DARYTI ATSITIKUS ĮVYKIUI
61. Jūs įsipareigojate:
61.1. imtis Jums prieinamų protingų priemonių
		
sumažinti 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;
61.2. apie įvykį iškart pranešti atitinkamai gelbėjimo
		
tarnybai (valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo
		
tarnybai, policijai, avarinei tarnybai ir pan., 		
		
atsižvelgiant į įvykio pobūdį). Jeigu apie dingusį
		
ar trečiųjų asmenų apgadintą turtą nepranešėte
		
policijai, mes turime teisę atsisakyti mokėti 		
		
draudimo išmoką už šį turtą;
61.3. 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;
61.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
		
nuo tada, kai sužinojote apie įvykį, pranešti apie
		
jį mums;
61.5. išsaugoti po įvykio likusį turtą ar jo liekanas,
		
jei to prašome, kol atvyks mūsų atstovas, 		
		
prireikus parodyti sugadintą turtą arba 		
		
jo liekanas. Saugojimo išlaidos įtraukiamos į
		
nuostolio sumą;
61.6. pateikti mums sunaikinto, sugadinto ar prarasto
		
apdrausto turto sąrašą, jame nurodyti turto 		
		
draudimo vertę, buvusią prieš pat įvykį. Mes
		
turime teisę dalyvauti sudarant šį sąrašą;
61.7. 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 62 punkte);
61.8. suderinti su mumis, kas 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 sumą.
62. Draudimo išmokai gauti Jūs turite pateikti šiuos
dokumentus:
62.1. dokumentus, pagrindžiančius nuostolio dydį –
		
įsigijimo dokumentus, statybų (remonto) 		
		
sąmatas, turto perdavimo aktus, atliktų darbų
		
priėmimo aktus, sąskaitas ir kt.;
62.2. turto gelbėjimo, liekanų sutvarkymo, sąmatų
		
parengimo ir kitas išlaidas, už kurias mokama
		
draudimo išmoka;
62.3. buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės 		
		
duomenis apie turto vertę prieš draudžiamąjį
		 įvykį;
62.4. kai turtas sunaikintas, sugadintas ar 		
		
prarastas dėl vagystės, plėšimo ar vandalizmo –
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62.5.
		

šį įvykį patvirtinančius dokumentus iš policijos,
taip pat turto apsaugos sutartis (jei tokios buvo
sudarytos);
kitus mūsų prašomus dokumentus, jei jų reikia
įvykio aplinkybėms ar nuostolio dydžiui nustatyti.

KĄ MES DARYSIME ATSITIKUS ĮVYKIUI
63. Mes įsipareigojame:
63.1. gavę pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per 5
		
darbo dienas atvykti apžiūrėti įvykio vietos ir
		
nukentėjusio turto, jei tai būtina;
63.2. 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.
64. Mes turime teisę:
64.1. vietoje draudimo išmokos mokėjimo pinigais
		
pasirinkti atkurti, suremontuoti ar nupirkti kitą
		
turtą, analogišką dėl draudžiamojo įvykio 		
		
sugadintam, sunaikintam ar prarastam turtui;
64.2. apskaičiuojant draudimo išmoką, į jos dydį 		
		
neįtraukti nuostolių dalies, susijusios su 		
		
archyvine, istorine ar kitokia ypatinga mobilaus
		
įrenginio verte, išskyrus, kai dėl to susitarta 		
		
draudimo liudijime;
64.3. išmokėdami draudimo išmoką reikalauti 		
		
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
65. Nuostoliu laikoma:
65.1. jei dėl draudžiamojo įvykio sugadinamas 		
		
mobilusis įrenginys, apdraustas nauja
		
atkuriamąja verte, ir remontas yra ekonomiškai
		
tikslingas (t. y. remonto sąnaudos neviršija
		
75 procentų tokio mobiliojo įrenginio naujos
		
atkuriamosios vertės), keičiant sugadintas 		
		
mobiliojo įrenginio detales naujomis 		
		
nusidėvėjimo neskaičiuojame;
65.2. jei dėl draudžiamojo įvykio mobilusis įrenginys,
		
apdraustas rinkos verte, sugadinamas 		
		
ir remontuojamas, nuostolis už keičiamas 		
		
naujas mobiliojo įrenginio detales, agregatus
		
ir kitus reikmenis apskaičiuojamas atsižvelgiant
		
į tokio mobiliojo įrenginio nusidėvėjimą, 		
		
kaip nurodyta 1 lentelėje. Kai sugadintos 		
		
ar sunaikintos mobiliojo įrenginio detalės
		
keičiamos naudotomis detalėmis, nusidėvėjimo
		
neskaičiuojame, tačiau draudimo išmoka už
		
naudotas detales negali viršyti 70 proc. naujų
		
detalių vertės;
65.3. jeigu mobilusis įrenginys dėl draudžiamojo
		
įvykio visiškai sunaikinamas ar prarandamas,
		
nuostolis atlyginamas įsigyjant tos pačios
		
paskirties, amžiaus, analogiškų parametrų 		
		
ir techninių charakteristikų naudotą mobilųjį
		 įrenginį.

1 lentelė
Mobiliojo įrenginio amžius metais

Iki metų

1

2

3

4

5

6

7

Nusidėvėjimas, %

-

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Mobiliojo įrenginio amžius metais

8

9

10

11

12

13

14

15 ir daugiau

Nusidėvėjimas, %

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Mobiliojo įrenginio amžius metais

Iki metų

1

2

3

4

5

6

7

Nusidėvėjimas, %

0,0

0,0

30,0

38,0

45,0

52,0

59,0

66,0

Mobiliojo įrenginio amžius metais

8

9

10

11

12

13

14

15 ir daugiau

Nusidėvėjimas, %

72,5

77,5

81,5

84,0

86,0

87,5

89,0

90,0

2 lentelė

		
		
		
		
		
		
65.4.
		
		
		
		

Jei analogiško įrenginio rinkoje įsigyti 		
nėra galimybių, nuostolis apskaičiuojamas 		
iš naujos atkuriamosios vertės atimant 		
nusidėvėjimo procentą, kuris pateiktas 2 		
lentelėje ir priklauso nuo mobiliojo įrenginio
amžiaus;
jeigu pažeistos mobiliojo įrenginio dalys 		
keičiamos, nors jas galima remontuoti 		
nepažeidžiant saugios eksploatacijos taisyklių,
nuostoliu laikome tik tas išlaidas, kurių reikėtų
sugadintam mobiliajam įrenginiui remontuoti.

66. Į nuostolio sumą įtraukiame ir atlyginame visas
protingas ir ekonomiškai pagrįstas išlaidas, padarytas
siekiant užkirsti kelią nuostoliams ir (arba) juos
sumažinti. Taip pat iki 2 procentų konkretaus apdrausto
mobiliojo įrenginio draudimo sumos atlyginame:
66.1. išlaidas, skirtas apsaugoti turtą ar jo liekanas po
		
draudžiamojo įvykio;
66.2. išlaidas, kurių prireikia draudžiamojo įvykio
		
priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti;
66.3. išlaidas, patirtas vykdant mūsų nurodymus;
66.4. išlaidas skirtas apdrausto turto transportavimui
		
iš įvykio vietos iki artimiausios saugojimo/		
		
remonto vietos;
66.5. liekanų šalinimo ar utilizavimo išlaidas;
66.6. išlaidas, atsiradusias dėl to, kad dėl apdrausto
		
turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo bei
		
jo atkūrimo po draudžiamojo įvykio reikia 		
		
perkelti, pakeisti arba saugoti kitą apdraustą
		 turtą.
67. Į nuostolio sumą taip pat įtraukiame draudimo objekto
atkūrimui reikalingas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl
teisės aktų reikalavimų pasikeitimų. Maksimali draudimo
suma vienam įvykiui pagal šią sąlygą yra 10 000 Eur.
Pavyzdys. Pagal naujus teisės aktų reikalavimus reikia
sumontuoti papildomą išmetamųjų dujų valymo filtrą.
68. Jei turtas sunaikintas, išmoką skaičiuojame iš
nuostolio sumos atimdami po draudžiamojo įvykio
išlikusią turto (liekanų) vertę.

69. Pridėtinės vertės mokestį, kurį sumokėjote už atliktus
darbus, įsigytas medžiagas ar kitas 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
vadovaujantis tai negali būti padaryta.

KAIP APSKAIČIUOJAME IR MOKAME DRAUDIMO IŠMOKĄ
70. 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. Draudimo
išmoka negali viršyti draudimo sumos ir turto rinkos vertės
įvykio dieną, išskyrus atvejus, kai draudimo suma viršijama
dėl išlaidų, numatytų 66 punkte.
71. 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 įsigyti, pagaminti kitos rūšies ir kokybės
turtą. Neįvykdžius šios sąlygos, nuostolį apskaičiuojame ir
draudimo išmoką mokame pagal 65.3. punktą.
72. Jeigu turtą atgavote ar atsakingas už žalą asmuo
nuostolius atlygino jau po to, kai už jį buvo išmokėta
draudimo išmoka:
72.1. 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;
72.2. jeigu atgautas turtas yra sugadintas, mes 		
		
privalome atlyginti remonto išlaidas 		
		
pagal draudimo sutarties sąlygas;
72.3. jei draudimo išmoka nėra grąžinama, mums
		
pareikalavus, Jūs privalote perduoti atgautą 		
		
turtą mums.
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73. Draudimo išmoką mokame pavedimu į Jūsų ar kitą
Jūsų nurodytą sąskaitą banke, išskyrus atvejus, nurodytus
64.1. 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 atkūrimą, remontą,
gelbėjimą, nuostolių mažinimą, įvykio tyrimą ir pan.
74. Turime teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:
74.1. kol pagrįsite nuostolio dydį ir pateiksite 		
		
draudžiamąjį įvykį pagrindžiančius dokumentus,
		
nurodytus 62 punkte;
74.2. 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.
75. Jeigu įvykis yra draudžiamasis, bet nesutariame dėl
draudimo išmokos dydžio, Jūsų pageidavimu privalome
išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai
(avansinę draudimo išmoką), jei tikslus žalos dydžio
nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
76. Jeigu atsakingas už padarytą žalą asmuo atlygino
nuostolį ar jo dalį, draudimo išmoka mokama išskaičiavus
sumą, kurią gavote iš atsakingo už padarytą žalą asmens.
77. 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.

DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMAS IR MAŽINIMAS
78. Draudimo išmokos nemokame, jeigu:
78.1. Jūs ar su Jumis susiję asmenys, bandote mus
		
suklaidinti klastodami faktus, pateikdami 		
		
neteisingus duomenis, kurie turi įtakos 		
		
draudžiamojo įvykio priežastims ir (arba) drau		
dimo išmokos dydžiui nustatyti. Jei draudimo
		
išmoka jau yra išmokėta, Jūs privalote grąžinti
		
šią draudimo išmoką ar atitinkamą jos dalį;
78.2. įvykis yra nedraudžiamasis;
78.3. įvykis nėra atsitikęs staiga ir netikėtai arba jį
		
buvo galima numatyti.
79. Turime teisę mažinti draudimo išmoką arba jos
nemokėti:
79.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų, 		
		
apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios;
79.2. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų, 		
		
apdraustojo ar naudos gavėjo didelio 		
		
neatsargumo, jei tai atskirai aptarta draudimo
		 liudijime;
79.3. 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
		
ar buvo vengiama neblaivumo ar apsvaigimo
		 patikrinimo;
79.4. jeigu Jūs ar su jumis susijęs asmuo naudojo
		
statybines mašinas ir (arba) mechanizmus, su
		
kuriais neturėjo teisės dirbti, ir dėl to padarė
		 žalą;
79.5. jeigu tyčia pateikėte klaidingą informaciją, kuri
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galėjo nulemti mūsų apsisprendimą sudaryti
		
draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas;
79.6. jeigu laiku mums nepranešėte apie draudžiamąjį
		
įvykį; jeigu apie gaisrą nedelsdami nepranešėte
		
valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,
		
apie vagystę ar vandalizmą – policijai, apie 		
		
sprogimą – avarinei tarnybai, taip pat 		
		
kai nurodytos kompetentingos institucijos 		
		
nepatvirtina įvykio;
79.7. jeigu nepranešėte apie draudimo rizikos 		
		
padidėjimą ir nuostolio ar jo padidėjimo 		
		
priežastis yra mums nepraneštos aplinkybės,
		
padidinusios draudimo riziką.
Draudimo rizikos padidėjimu laikoma:
79.7.1. apdrausto turto naudojimo paskirties 		
			 pasikeitimas. Pavyzdžiui, jei žemės ūkio
			 veikloje naudojamą traktorių ėmėte naudoti
			 miško darbams, medienos pervežimui;
79.7.2. degių, sprogiųjų medžiagų, apie kurias 		
			 nežinojome sudarydami draudimo sutartį,
			 naudojimas ar sandėliavimas apdrausto 		
			 mobilaus įrenginio laikymo vietoje;
79.7.3. apsaugos ar priešgaisrinės saugos būklės 		
			 pablogėjimas apdrausto mobilaus įrenginio
			 laikymo vietoje. Draudžiamo objekto apsaugos
			 ar priešgaisrinės saugos būklės pablogėjimu
			 laikoma, jei neveikia, netinkamai veikia, 		
			 netaikomos ar nenaudojamos priešgaisrinės ar
			 apsaugos priemonės, kurias mums nurodėte
			 kaip įrengtas, veikiančias ir naudojamas, 		
			 pateikdami informaciją prieš sudarant 		
			 draudimo sutartį;
79.7.4. mobilaus įrenginio sekimo ar buvimo vietos
			 nustatymo apsaugos sistemos būklės 		
			 pablogėjimas, t. y. jei neveikia, netinkamai
			 veikia, netaikomos ar nenaudojamos apsaugos
			 priemonės, kurias mums nurodėte kaip 		
			 įrengtas, veikiančias ir naudojamas, 		
			 pateikdami informaciją prieš sudarant 		
			 draudimo sutartį;
79.8. 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;
79.9. jeigu žala atsirado dėl to, kad sąmoningai 		
		
nesiėmėte Jums prieinamų protingų priemonių
		
ją sumažinti arba jos išvengti, kaip nustatyta
		
61.1. punkte;
79.10. jeigu nevykdote pareigų, nustatytų šių taisyklių
			 61 punkte ir Bendrųjų draudimo sąlygų 25
			punkte.
79.11. 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;
79.12. jei remontuojate ar atstatote sugadintą turtą
			 be išankstinio remonto apimčių ir sąmatų
			 suderinimo su mumis;
79.13. jei apdraustą turtą naudojate nesilaikydami
			 darbo rėžimo, darbo saugos, turto gamintojų
			 reikalavimų ar 80-116 punktuose nustatytų
			 saugumo reikalavimų;
79.14. kitais draudimo sutartyje ir (arba) Lietuvos
			 Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

SAUGUMO
reikalavimai

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. TCPM-20191
		

16

80. Jūs privalote laikytis šių saugumo reikalavimų,
nurodymų dėl draudimo rizikos mažinimo, nustatytų
draudimo sutartyje.
81. 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 52 punkte nustatyta
tvarka.
82. 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
83. Žinodami arba turėdami pareigą žinoti, kad gali būti
padaryta žala apdraustam turtui, imkitės apdrausto turto
apsaugos ir gelbėjimo veiksmų (pvz., perkelkite į saugią
vietą mobilius įrenginius, jeigu jiems gresia audra, kruša,
vandens lygio pakilimas).
84. Kilus gaisrui, užkirskite kelią ugnies plitimui,
uždarykite duris, langus, ugniai atsparias duris ir liukus,
patraukite mobilius įrenginius, esančius netoli gaisro
vietos, jei tai įmanoma padaryti nerizikuojant Jūsų ar Jūsų
atstovo sveikata ar gyvybe.
DARBAI DRAUDIMO VIETOJE
85. 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.
86. 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.
87. Asmenys, vykdantys suvirimo darbus, turi būti
kvalifikuoti ir atestuoti, turintys leidimą vykdyti
suvirinimo darbus. Suvirinimo aikštelė turi būti 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
88. 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.
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89. Jūsų darbuotojai turi mokėti naudotis pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis.
SANDĖLIAVIMAS
90. Jei draudžiamas turtas yra laikomas aptvertoje
teritorijoje, 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.
91. Greta apdrausto turto laikymo vietos negalima
sandėliuoti degių medžiagų, atliekų, mašinų arba
įrenginių, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja
galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
92. Medžiagas, skysčius arba dujas galima naudoti ir
sandėliuoti pagal gamintojo instrukcijas ir laikantis
nustatytų saugumo reikalavimų bei kiekio apribojimų.
ATLIEKOS
93. Tepaluotos, riebaluotos ar degiu skysčiu sumirkytos
priemonės turi būti laikomos nedegiose talpyklose
sandariai užsidarančiais dangčiais ir atskirai nuo darbo
drabužių.
94. Pelenus, kuriuose gali būti žarijų, reikia laikyti
pelenams skirtose urnose, atskirai nuo kitų atliekų.
ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS
95. Eksploatuojant įrenginius turi būti laikomasi
gamintojo ar pardavėjo nurodymų. Reikia saugoti, kad
įrenginiai nebūtų perkrauti. Draudžiama įrenginius
naudoti ne pagal tiesioginę paskirtį.
96. Pneumatinių ir keliamųjų įrenginių techninę
priežiūrą turi atlikti kompetentingos institucijos Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
97. Naudojant turtą 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.
98. Elektrinių įrenginių akumuliatorių įkrovimo vieta
turi būti atskiroje patalpoje. 2 metrų atstumu nuo
akumuliatoriaus įkrovimo vietos negali būti jokių degių
medžiagų.
SAUGUMO REIKALAVIMAI NAUDOJANT DUJAS
99. Pakeitus dujų balioną reikia patikrinti, ar neprateka
dujos ir nėra galimybės susidaryti sprogiems dujų
mišiniams.
100. Dujinių įrenginių, kurie neskirti nuolat dirbti,
baliono arba vamzdžio sklendė (kranelis, čiaupas), kai
įrenginys nedirba, turi būti užsukta.
101. 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.

102. 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.

111. Gaisro aptikimo ir signalizavimo (toliau –
priešgaisrinės signalizacijos) sistema turi būti įrengta taip,
kad, kilus gaisrui, signalizacija suveiktų ir būtų perduotas
signalas.

RAKTŲ, ĮĖJIMO KORTELIŲ, PULTŲ IR KODŲ LAIKYMAS

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

103. Raktai, asmeninės kortelės ir signalizacijos bei įėjimo
kodai turi būti laikomi tokioje vietoje ir tokiu būdu, kuris
neleistų jais pasinaudoti tretiesiems asmenims.
104. 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.
105. Atleidžiant iš darbo asmenį, turėjusį teisę patekti
į draudžiamo turto laikymo 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
106. Patalpos, kurioje saugomas apdraustas turtas, langai
ir kitos angos, pro kurias galima patekti į patalpą, taip
pat mobiliojo įrenginio kabina, turi būti uždaroma ir
užrakinama taip, kad nebūtų įmanoma patekti vidun
nesulaužius spynų, konstrukcijų arba nepavartojus
prievartos.
107. 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.
108. 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.
109. Apsauginės signalizacijos klaviatūra turi būti įrengta
taip apsaugotoje vietoje, kad pašaliniai negalėtų pamatyti,
kaip tokios signalizacijos vartotojas įveda kodą.
110. Apsauginės signalizacijos daviklio veikimo zona
negali būti ribojama (pavyzdžiui prieš daviklį nestatykite
lentynos arba spintos, nekraukite prekių taip, kad daviklio
veikimas neaprėptų visos patalpos).

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.

113. 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.
114. 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
115. 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
116. Suveikus apsauginei ar priešgaisrinei signalizacijai
arba gavus pranešimą apie elektros tiekimo sutrikimą ar
ryšio nutrūkimą, Jūs arba Jūsų įgaliotas atstovas privalo
nedelsiant atvykti į draudimo vietą, kruopščiai apžiūrėti
visą draudimo vietą, kurioje yra apdraustas turtas, iš
išorės ir iš vidaus (net jei išorinių pažeidimų nepastebėta),
ir užtikrinti tolesnę apdrausto turto apsaugą. Pastebėję
įsilaužimo ar gaisro požymius, nedelsiant iškvieskite
atitinkamas tarnybas (kaip nurodyta 61.2. punkte).
Nuodugnus turto laikymo 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.

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

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. TCPM-20191
		
SAUGUMO REIKALAVIMAI

18

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. TCPM-20191
		

19

