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Kokia šio draudimo rūšis?
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šio draudimo tikslas - atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, 
kuris nukentėjo dėl jūsų netinkamai suprojektuoto statinio 

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su 
draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems 
asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių 
nustatytu laikotarpiu, dėl draudimo sutarties galiojimo metu 
netinkamai suprojektuoto statinio

Pagrindinio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis 
draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę

neturtinę, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip

dėl draudėjo ar kitų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo pagal 
sutartį ar įstatymą

dėl draudėjo ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų siekiant neteisėtai 
gauti draudimo išmoką

dėl veiklos, nesusijusios su statinio projekto rengėjo ir (ar) statinio 
projekto dalies rengėjo veikla

atsiradusią iš veiklos, kai draudėjas veikia kaip statybos rangovas, 
subrangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, gamintojas ar 
tiekėjas

finansinę, nesusijusią su žalos padarymu turtui, asmens sveikatai, 
gyvybei ir (ar) neatsirandančią kaip žalos turtui, asmens sveikatai, 
gyvybei pasekmė

dėl praleisto projektavimo sutarties įvykdymo termino ir viršytos 
išlaidų sąmatos

finansinę, atsirandančią dėl technologinio įrenginio, kitos 
technologinės ir (ar) inžinerinės įrangos pajėgumo, našumo, 
veiksmingumo arba gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) 
kokybės, kiekio, taip pat dėl negalėjimo naudotis įranga ar 
įrenginiais ir netekus pelno

dėl projektavimo trūkumų taisymo

dėl sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, jeigu sutartyje 
nustatyta draudėjo civilinė atsakomybė viršija Lietuvos Respublikos 
įstatymuose nustatytą

padarytą draudėjo tyčine veika, išskyrus socialiai vertingus tyčinius 
veiksmus

dėl oro, vandens, žemės užteršimo, išskyrus, kai tai atsitinka dėl 
staigaus ir netikėto įvykio

kai reikalavimus dėl žalos turtui reiškia su draudėju susiję asmenys, 
jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip

kitais Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo taisyklėse numatytais atvejais

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Draudimo objektas nėra susijęs su draudėjo civiline atsakomybe už 
statinio projektavimo metu padarytą žalą jo paties ar jo darbuotojų 
turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei bei už žalą jo ar jo darbuotojų šeimos 
narių turtui. Draudimo objektas taip pat nėra susijęs su draudėjo 
civiline atsakomybe už bet kokią kitą jo veiklą, nesusijusią su 
statinio projektavimu

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Šis dokumentas 
neatspindi konkrečios Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, 
publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Apdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė pagal pasirinktą 
draudimo apsaugos apimtį už žalą tretiesiems asmenims, kuri 
atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą:

• dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai suprojektuoto     
   statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio   
   projektą

   arba

• dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys     

   buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo   
   laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo  
   pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės  
   privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo  
   sutartis sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės atliktų  
   projektavimo darbų mastą per metus

Nuo ko draudžiama?

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos 

Minimali draudimo suma draudžiant draudėjo civilinę 
atsakomybę už vieno statinio projektą turi būti ne mažesnė 
kaip 43 400 EUR

Minimali draudimo suma draudžiant atsižvelgus į projektavimo 
įmonės projektavimo darbų mastą per metus turi būti ne mažesnė 
kaip 289 600 EUR

Draudikas ir draudėjas savo susitarimu gali nustatyti besąlyginę 
išskaitą, kuri negali būti didesnė kaip 2 900 EUR ir privalo būti 
nurodyta draudimo liudijime

Nedraudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti šią žalą 
(nuostolius) pateikimas:

Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu ir nurodoma 
draudimo liudijime:



Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Šalių susitarimu draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba mokama dalimis

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo šalių susitarimu nustatytos datos, kuri turi būti nurodyta draudimo liudijime, jei visa arba pirma draudimo įmoka sumokama iki 
draudimo liudijime nurodyto termino

Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime

Kai draudimo sutartis sudaroma dėl atskiro statinio projekto, draudimo sutartis sudaroma nuo statinio projektavimo pradžios iki statinio projektavimo pabaigos 
arba statinio projekto įgyvendinimo priežiūros pabaigos, jeigu su draudėju statytojas (užsakovas) sudaro atitinkamą sutartį, o draudimo apsaugos terminas turi 
apimti laikotarpį nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos

Kai draudimo sutartis sudaroma atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus, ji sudaroma vieniems metams, o draudimo apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino 
pabaigos - draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu perduotų užsakovams statinio projektų ar jų dalių, kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo 
pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis nutraukiama ir keičiama teisės aktų nustatyta tvarka

�    Suteikti žinomą ir reikšmingą draudimo rizikai įvertinti bei draudimo sutarčiai sudaryti informaciją, kurią draudikas prašo nurodyti rašytiniame prašyme arba 
       dėl kurios papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikšmingus draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai
       sudaryti

�    Sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį

�    Jei draudimo rizika padidėja po draudimo sutarties sudarymo dienos, informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą

�    Įvykus draudžiamajam įvykiui imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikantis draudiko nurodymų

�    Nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, draudikui raštu pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą

�    Raštu nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, pranešti draudikui apie kiekvieną reikalavimą atlyginti žalą, kuris yra susijęs arba 
      gali būti susijęs su statinio projektavimu, atliktu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. 

Draudimo apsauga galioja dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio statinio ir (ar) jo dalies projektavimo

Jeigu draudėjas raštu nepraneša draudikui arba jo atstovui apie galimą 
draudžiamąjį įvykį per 7 darbo dienas, draudikas turi teisę atsisakyti 
išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar 
draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus, 
kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku, arba 
kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko 
pareigai išmokėti draudimo išmoką

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Draudimo apsauga pasibaigia: 
Pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui
 
Šalių susitarimu arba nutraukus draudimo sutartį (nutrūkus draudimo sutarčiai)

Išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas

Jei draudimo sutartis pasibaigė anksčiau, negu nustatyta Taisyklių 27 punkte, draudėjas per 10 dienų privalo sudaryti naują draudimo sutartį ir užtikrinti, 
kad kiekvienam iš atliekamų projektavimo darbų būtų taikoma draudimo apsauga

Kitais teisės aktų numatytais atvejais


