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STATYBOS/MONTAVIMO DARBŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS
(Patvirtintos UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 2016 m. birže-
lio mėn. 9 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2016 m. birželio mėn. 
10 d.)

UADB „Compensa Vienna Insurance Group“, (toliau – Draudikas), šių 
Statybos/montavimo darbų draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir (ar) 
papildomų sąlygų pagrindu, sudaro Draudimo sutartis su fiziniais, juridi-
niais asmenimis ar subjektais, neturinčiais juridinio asmens statuso (toliau 
– Draudėjai), ir įsipareigoja už Draudimo sutartyje nustatytą Draudėjo 
mokamą draudimo įmoką, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvy-
kus draudžiamajam įvykiui, išmokėti Draudimo sutartyje nustatyta tvarka 
apskaičiuotą draudimo išmoką.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta ir kito asmens naudai (Apdraustojo). 
Tokiu atveju visos sudarytos Draudimo sutarties sąlygos, kurios taikomos 
Draudėjui, galioja ir Apdraustajam, išskyrus pareigą mokėti draudimo 
įmokas, jeigu nebuvo sutarta kitaip. Taip pat šiose Taisyklėse nurodytos 
sąvokos ir draudimo sąlygos, kuriose yra vartojama sąvoka „Draudėjas“, 
turi būti aiškinamos ir taikomos analogiškai ir Apdraustajam.
Draudimo sutarties šalys raštu gali susitarti ir nustatyti papildomas arba 
skirtingas draudimo sąlygas nei nustatytos šiose Taisyklėse, t. y. susitarti 
dėl individualių sąlygų, jas įrašant ir apibrėžiant draudimo liudijime arba 
atskirame dokumente, sudaromame prie draudimo liudijimo. 
Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir papildomų drau-
dimo sąlygų, taikomos papildomų draudimo sąlygų nuostatos. Draudikas 
visais atvejais pirmiausia vadovaujasi individualiomis šalių susitartomis 
draudimo sąlygomis, dėl kurių šalys susitarė raštu.
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BENDROJI DALIS
Taisyklių Bendroji dalis apibrėžia pamatines, daugeliui draudimo produk-
tų taikytinas Draudimo sutarties sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) 
sutarties sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo nuostatas, taip pat draudi-
mo įmokos apskaičiavimo tvarką, jos sumokėjimo terminus bei būdus, 
bendrąsias sutarties šalių teises bei pareigas, bendrąsias pareigas, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, bendrąją draudimo išmokos apskaičiavimo ir mo-
kėjimo tvarką, jos mažinimo ar nemokėjimo atvejus, bei sutarties pakeiti-
mo ar nutraukimo sąlygas. Taisyklių Bendroji dalis nustato tik bendrąsias 
draudimo sąlygas, taikomas Draudimo sutarčiai, kurias papildo Taisyklių 
Specialiosios dalies sąlygos bei Papildomos draudimo sąlygos, jei jos nu-
statytos. 
Išimtiniais atvejais, nustačius prieštaravimą ar neatitikimą tarp Taisyklių 
Bendrojoje dalyje įtvirtintos nuostatos ir Specialiosios dalies, vadovauja-
masi Taisyklių Specialiojoje dalyje įtvirtinta draudimo sąlyga. 

1. BENDROSIOS DALIES SĄVOKOS
1.1. Apdraustasis – Draudimo sutartyje nurodytas Draudėjas ar kitas 
asmuo, kurio turtiniai interesai yra apdraudžiami. 
1.2. Atgręžtinio reikalavimo teisė (Subrogacija) – Draudiko teisė 
reikalauti grąžinti išmokėtą draudimo išmoką iš atsakingo už padarytą žalą 
asmens. Subrogacija yra netaikoma Draudėjo atžvilgiu, išskyrus įstatyme 
ir šiose Taisyklėse nustatytas išimtis.
1.3. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl Draudimo sutar-
ties sudarymo, arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti Draudimo sutartį, 
arba kuris sudarė Draudimo sutartį su Draudiku.
1.4. Draudikas – UADB „Compensa Vienna Insurance Group“.
1.5. Draudžiamasis įvykis – staiga ir netikėtai įvykęs nuo Draudėjo, Su 
Draudėju susijusių asmenų, Apdraustojo ar Naudos gavėjo valios nepri-
klausantis įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmo-
ką.
1.6. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas, įvykus draudžiama-
jam įvykiui, mokėti draudimo išmoką.
1.7. Draudimo įmoka – Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią 
Draudėjas Draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo 
apsaugą.
1.8. Draudimo laikotarpis –  draudimo liudijime nurodytas laiko tarpas, 
apibrėžiantis Draudimo sutarties galiojimą, jei šalys tinkamai ir laiku vyk-
do sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o ypač Draudėjo pareigą sumokėti 
nustatytą draudimo įmoka laiku ir nustatyto dydžio.
1.9. Draudimo apsaugos laikotarpis – tai laikotarpis, kai pagal Draudi-
mo sutartį yra teikiama draudimo apsauga, šis laikotarpis nebūtinai sutam-
pa su Draudimo laikotarpiu.
1.10. Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduodamas doku-
mentas, patvirtinantis Draudimo sutarties sudarymą.
1.11. Draudimo rizika – draudimo objektui tikėtinas gresiantis pavojus.
1.12. Draudimo suma – Draudimo liudijime nurodyta arba Taisyklių 
sąlygose ir (ar) Draudimo papildomose sąlygose nustatyta tvarka apskai-
čiuota pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų suma, iš-
skyrus Draudimo sutartyje numatytus atvejus.
1.13. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Drau-
dėjas. Draudėjas, sudarydamas Draudimo sutartį, įsipareigoja mokėti 
draudimo įmokas. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, įsipareigoja 
išmokėti Draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą 
Draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Draudimo sutartį sudaro šios Tai-
syklės, Draudėjo rašytinis prašymas sudaryti Draudimo sutartį (jeigu jis 
buvo pateiktas), Draudimo liudijimas (polisas), sunumeruoti Draudimo 
sutarties priedai, Draudiko ir Draudėjo raštu įforminti dokumentai, ku-
riais susitariama dėl papildomų (individualių) draudimo sąlygų.
1.14. Draudimo vertė – draudžiamojo turto ar turtinės rizikos vertė, 
išreikšta pinigais.
1.15. Dvigubas draudimas – draudimo išmokos mokėjimas Draudėjui 
dėl to paties nuostolio pagal kelias draudimo sutartis, kai Draudikas at-
lygina nuostolį proporcingai savo atsakomybės daliai. Šiuo atveju bendra 
draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
1.16. Išskaita (franšizė, besąlyginė išskaita) – suma, kurios dydžiu 
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, Draudikas besąlygiškai sumažina 
mokėtiną draudimo išmoką, jei Draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Šis 
dydis gali būti nurodomas fiksuota pinigų suma, išreikšta procentais ar nu-
rodyta apibrėžtu laikotarpiu. Jeigu Draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, 
laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
1.17. Naudos gavėjas – Draudimo sutartyje nurodytas arba Draudėjo 
paskirtas asmuo, arba kitas asmuo, turinti teisę ir teisėtą interesą gauti 
draudimo išmoką.
1.18. Nevisiškas draudimas – atvejis, kai įvykus draudžiamajam įvykiui, 
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Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Naudos gavėjui jo patirtų nuosto-
lių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui, jeigu 
nustatyta Draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę.
1.19. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
1.20. Nedraudžiamasis įvykis – Draudimo sutartyje ir (ar) teisės aktuo-
se nurodytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos 
ir neatlygina jokių patirtų nuostolių.
1.21. Pirmos rizikos draudimas – draudimas, kai Draudimo suma, ne-
taikant Nevisiško draudimo sąlygos, yra mažesnė negu Draudimo vertė. 
Draudžiamojo įvykio atveju žala atlyginama iki Draudimo sutartyje nuro-
dytos Draudimo sumos, neatsižvelgiant į Draudimo sumos ir Draudimo 
vertės santykį.
1.22. Sąlyginė išskaita – nuostolių dydis, kurį privalo padengti pats 
Draudėjas, jei nuostoliai neviršija išskaitos dydžio. Šis dydis Draudimo su-
tartyje gali būti nurodomas fiksuota pinigų suma, išreikštas procentais ar 
nurodytas apibrėžtu laikotarpiu. Nuostoliams viršijus sąlyginės išskaitos 
dydį, Draudikas visiškai atlygina Draudėjo patirtą nuostolį, neišskaičiuoda-
mas nustatytos išskaitos.
1.23. Sublimitas – Draudimo sutartyje nurodyta suma, kurios neviršyda-
mas Draudikas išmoka draudimo išmoką dėl į draudimo liudijimą įtrauktos 
papildomos ar individualios draudimo sąlygos už Draudimo sutartyje įvar-
dintą draudžiamąjį įvykį visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
1.24. Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo (Apdraustojo) darbuo-
tojai (asmenys, atliekantys darbą darbo sutarties pagrindu arba civilinės 
sutarties pagrindu, jeigu jie veikia Draudėjo nurodymu ir (ar) jo kontro-
liuojami), valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar 
kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įsta-
tymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai. Taip pat Draudėjo (Apdraustojo) 
sutuoktinis, su Draudėju kartu gyvenantys asmenys, vedantys bendrą ūkį, 
Draudėjo (Apdraustojo) ar jo sutuoktinio (ar bendrą ūkį kartu vedančio 
asmens) tėvai, įtėviai, seneliai, vaikai, įvaikiai, vaikaičiai, broliai, seserys ir 
jų vyrai bei žmonos.
1.25. Taisyklės – Draudiko parengtos standartinės Draudimo sutarties 
sąlygos, kurias sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis ir Papildomos drau-
dimo sąlygos, jei jos nustatytos.
1.26. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su Drau-
diku ir Draudėju pagal sudarytą Draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu ne-
laikomas Draudėjas ir su Draudėju susiję asmenys.
1.27. Žala – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto sunaikinimu, 
sugadinimu, praradimu, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas, ir dėl to 
patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų 
draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo papil-
domose sąlygose, atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžia-
ma kitaip. Visais atvejais į Žalos sąvoką nepatenka nuostoliai dėl negautų 
pajamų, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, jei nenurodyta kitaip.

2. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS 
IR PABAIGA
2.1. Draudimo sutartis sudaroma pagal Draudėjo pateiktą raštišką arba 
žodinį prašymą sudaryti Draudimo sutartį Draudikui.
2.2. Draudėjas, prieš sudarydamas Draudimo sutartį ar jos galiojimo 
metu, privalo pateikti Draudikui informaciją apie Draudiko nurodytas es-
mines aplinkybes ir kitas Draudėjui žinomas aplinkybes, kurios gali turėti 
įtakos vertinat draudimo riziką, draudžiamojo įvykio tikimybę bei galimos 
žalos dydį. Esminėmis aplinkybėmis, kurias Draudėjas privalo nurodyti, 
visai atvejais laikytina (neapsiribojant) visa žemiau nurodyta informacija:
2.2.1. informacija, pildoma nustatytos formos prašyme sudaryti Draudi-
mo sutartį, jei jis pildomas;
2.2.2. informacija, Draudiko paprašyta raštu (įskaitant el. paštu);
2.2.3. informacija, ar draudžiamas objektas jau yra apdraustas kitų drau-
dimo įmonių;

2.2.4. kita informacija, nurodyta Taisyklėse.
2.3. Draudėjas yra atsakingas už Draudikui pateikiamos informacijos tei-
singumą bei tikslumą.
2.4. Draudimo sutarties sudarymo ar galiojimo metu paaiškėjus, kad Drau-
dėjo pateikta informacija yra klaidinga, melaginga ar neišsami, Draudėjas 
privalo nedelsiant patikslinti šią informaciją. Priešingu atveju, tai laikoma 
esminiu Draudimo sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę nutraukti Drau-
dimo sutartį ir taikyti kitas įstatyme nustatytas priemones. Tais atvejais, 
kai Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė nurodytos informacijos, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę mažinti mokėtiną draudimo 
išmoką (proporcingai sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri 
būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs numatytą pareigą, santy-
kiui) ar atsisakyti išmokėti draudimo išmoką (jei Draudikas, žinodamas 
nepraneštas aplinkybes, nebūtų sudaręs Draudimo sutarties).
2.5. Prieš sudarant Draudimo sutartį, Draudikas turi teisę, bet neprivalo, 
apžiūrėti draudžiamą objektą ir (ar) draudžiamą riziką.
2.6. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį, nenurody-
damas asmeniui atsisakymo priežasčių.
2.7. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas patvir-
tinamas Draudimo liudijimu (polisu), išduodamu Draudiko.
2.8. Draudimo sutartis yra sudaroma Taisyklių pagrindu (pagal standarti-
nes sąlygas), išskyrus atvejus, kai šalys raštu (pasirašius bendrą dokumen-
tą) susitaria kitaip.
2.9. Draudimo sutartis sudaroma 1 (vienerių) metų laikotarpiui (draudimo 
laikotarpiui), jei rašytiniu šalių susitarimu ar draudimo liudijime nenuro-
dyta kitaip.
2.10. Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama taikyti 
tik nuo draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai draudimo įmokos 
mokėjimas išdėstytas dalimis), sumokėjimo, tačiau visais atvejais ne anks-
čiau nei nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo laikotarpio 
pradžios, išskyrus 2.11. ir 2.12. punktuose numatytus atvejus. Taisyklių 
Specialiojoje dalyje gali būti numatytos papildomos sąlygos, kurioms esant 
draudimo apsauga pradedama taikyti.
2.11. Draudimo liudijime (polise) gali būti numatyta, kad draudimo įmo-
kos ar pirmosios jos dalies (kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas 
dalimis) sumokėjimas yra atidedamas, jeigu Taisyklių Specialiojoje dalyje 
nenumatyta kitaip. Tokiu atveju, kai Draudimo sutartyje nustatyta draudi-
mo įmokos mokėjimo data yra vėlesnė nei Draudimo sutarties sudarymo 
data ar Draudimo liudijime nurodyto draudimo laikotarpio pradžia:
2.11.1. Draudėjui sutartyje nustatytu laiku sumokėjus draudimo įmoką, 
Draudimo sutartis įsigalioja tik nuo draudimo įmokos sumokėjimo mo-
mento, tačiau draudimo apsauga tokiu atveju taikoma ir draudžiamie-
siems įvykiams, įvykusiems nuo nurodyto draudimo laikotarpio pradžios 
iki Draudimo sutarties įsigaliojimo (šiuo laikotarpiu Draudėjas privalo vyk-
dyti visas jam Draudimo sutartimi nustatytas pareigas);
2.11.2. Draudėjui Draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus drau-
dimo įmokos, taikomas šio skyriaus 2.12. punktas.
2.12. Jei Draudėjas Draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumoka drau-
dimo įmokos ar pirmosios jos dalies, kai draudimo įmokos mokėjimas 
išdėstytas dalimis, tai Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga 
pradedama teikti tik nuo kitos dienos, einančios po draudimo įmokos su-
mokėjimo, jei ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį 
nuo sutartyje nustatyto termino. Tokiu atveju Draudimo sutartyje (polise) 
nurodytas Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nėra pratęsiamas. Nu-
statytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos ilgiau nei per 1 (vieną) 
mėnesį, Draudimo sutartis neįsigalioja ir automatiškai nutrūksta. Drau-
dikas neprivalo papildomai informuoti apie šį automatinį sutarties nutrū-
kimą.
2.13. Sumokėjus tik dalį draudimo įmokos arba tik dalį pirmos dalies įmo-
kos, kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis, Draudimo su-
tartis neįsigalioja ir draudimo apsauga neteikiama, o sumokėta draudimo 
įmoka per protingą terminą grąžinama Draudėjui.
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2.14. Draudėjui nustatytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos ar jos 
dalies, su kurios mokėjimu nėra siejamas Draudimo sutarties įsigaliojimas, 
Draudikas turi teisę su juo nutraukti Draudimo sutartį įstatymo nustatyta 
tvarka.
2.15. Sudarydamos Draudimo sutartį Šalys gali susitarti ir dėl kitokios 
Draudimo sutarties įsigaliojimo tvarkos ir terminų nei numatyta Taisyklė-
se.
2.16. Draudimo sutartis (draudimo apsauga) pasibaigia:
2.16.1. pasibaigus Draudimo sutartyje nustatytam draudimo laikotarpiui 
arba įvykus Draudimo sutartyje ar Specialiojoje dalyje apibrėžtam įvykiui, 
su kuriuo siejama draudimo apsaugos galiojimo pabaiga;
2.16.2. šalių susitarimu arba vienašališkai nutraukus Draudimo sutartį (nu-
trūkus draudimo sutarčiai);
2.16.3. išmokėjus visas Draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas 
arba nustatytą bendrą draudimo sumą visiems draudimo objektams, iš-
skyrus atvejus, kai draudimo objektas apdraustas atsistatančia draudimo 
suma. Šiuo atveju sutartis pasibaigia nuo įvykio, kurio pagrindu Draudikas 
išmoka visą draudimo išmoką, datos;
2.12.4. apdrausto turto nuosavybės teisė pereina kitam asmeniui, išskyrus 
atvejus, kai apdrausto turto savininku tampa Draudėjas;
2.12.5. žuvus draudimo objektui (įskaitant apdrausto draudimo objekto 
sunaikinimą, vagystę, apdrausto asmens žūtį) tiek dėl draudžiamojo įvy-
kio, tiek dėl įvykio, kuris nėra laikomas draudžiamuoju. Jei viena Drau-
dimo sutartimi yra apdraustas daugiau nei vienas draudimo objektas, tai 
Draudimo sutartis nustoja galioti tik žuvusio draudimo objekto atžvilgiu;
2.12.6. Draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas ir nėra jo teisėto 
teisių ir pareigų perėmėjo;
2.16.7. kitais įstatymų ar Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytais pagrin-
dais.

3. DRAUDIMO ĮMOKA
3.1. Draudimo įmokos dydį apskaičiuoja Draudikas pagal Draudimo su-
tarties sudarymo dieną galiojančius įmokų tarifus, Draudėjo pateiktą in-
formaciją, draudžiamą objektą, draudimo sumą, draudimo riziką bei kitas 
Draudimo sutartyje ar Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytas sąlygas.
3.2. Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai bei būdai yra nurodomi 
Draudimo sutartyje.
3.3. Draudimo įmoka ar jos dalis, kai draudimo įmokos mokėjimas išdės-
tytas dalimis, laikoma sumokėta, kai grynieji pinigai įnešami į Draudiko ar 
jo atstovo kasą ir išduodamas tai liudijantis dokumentas arba draudimo 
įmoka sumokama bankiniu pavedimu. Pastaruoju atveju, sumokėjimo data 
laikoma Draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko ar jo atstovo sąskaitą die-
na.
3.4. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimui ar ją nutraukus, Draudėjo 
pareiga mokėti draudimo įmoką už laikotarpį, kai buvo teikiama draudimo 
apsauga, išlieka. Draudikas turi teisę reikalauti Draudėjo atlyginti patirtas 
išlaidas, susijusias su skolų pagal Draudimo sutartis, išieškojimu.
3.5. Jei draudimo įmoka ar jos dalis yra nesumokama nustatytu laiku, 
Draudikas turi teisę taikyti 0,02 procento delspinigius nuo nesumokėtos 
sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.
3.6. Kitos draudimo įmokos nesumokėjimo laiku pasekmės nustatytos 
Taisyklių Bendrųjų sąlygų 2.10.-2.14. punktuose.

4. DRAUDIMO SUMA
4.1. Draudimo suma – Draudimo liudijime arba Taisyklėse nustatyta ir 
(arba) nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios negali viršyti 
draudimo išmoka ir jų suma, kurią Draudikas gali išmokėti už visus pagal 
Draudimo sutartį ir (ar) Draudėjo pasirinktą draudimo sąlygą (variantą) 
įvykusius draudžiamuosius įvykius.
4.2. Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, ir Draudikas ne-
atsako už netinkamai nustatytą sumos dydį, Draudikas turi teisę tik reko-
menduoti Draudėjui nustatytiną draudimo sumos dydį.

4.3. Draudimo sutartyje gali būti nustatyta bendra draudimo suma visiems 
draudimo objektams, kurios negali viršyti visų draudimo išmokų suma, 
mokama pagal Draudimo sutartį pagal visus draudžiamuosius įvykius ir 
visas draudimo sąlygas viso Draudimo sutarties galiojimo metu. 
4.4. Pagal šias Taisykles draudimo objektas ar dalis draudimo objektų yra 
draudžiamas atsistatančia draudimo suma, tokiu atveju draudimo suma 
nėra mažinama išmokėtų draudimo išmokų dydžiu. Jei Draudimo sutar-
tyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad nustatyta draudimo suma yra at-
sistatanti.
4.5. Draudėjo pageidavimu, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, 
Draudikas gali likusiam draudimo apsaugos laikotarpiui padidinti arba pa-
pildyti draudimo sumą.
4.6. Draudimo sutartyje šalys gali susitarti ir nustatyti individualias drau-
dimo sumas bei draudimo sumos sublimitus atskirų žalos rūšių atžvilgiu 
arba vienam draudžiamajam įvykiui. Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam 
įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką, neviršydamas atitinkamo su-
blimito dydžio. Bet kuris iš nustatytų sublimitų negali būti didesnis už nu-
statytą draudimo sumą.
4.7. Kai draudimo išmoka mokama pagal nustatytą sublimitą, kiekvieną 
kartą išmokėjus išmoką, sumažėja ir nustatytas sublimitas, ir tuo pačiu 
dydžiu sumažėja nustatyta draudimo suma. Draudimo sutartis lieka ga-
lioti tuo sublimito ir draudimo sumos dydžiu, kuris lieka atėmus išmokėtą 
draudimo išmokos dydį.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS DRAUDIMO SUTARTIES 
GALIOJIMO METU, BENDROSIOS PAREIGOS ĮVYKUS 
DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI
5.1. Draudėjas privalo dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam 
įvykiui įvykti bei imtis visų būtinų priemonių žalai išvengti bei laikytis raš-
tiškų Draudiko nurodymų.
5.2. Draudėjas privalo suteikti galimybę Draudikui ar įgaliotam Draudi-
ko atstovui apžiūrėti apdraustą objektą ir patikrinti, ar Draudėjas laikosi 
Draudimo sutartyje numatytų sąlygų bei Draudiko nurodymų. Šioje nuos-
tatoje nurodytų reikalavimų nepaisymas yra laikomas esminiu Draudimo 
sutarties pažeidimu, suteikiančiu Draudikui teisę nutraukti Draudimo su-
tartį.
5.3. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti Draudikui apie visų 
aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir/ar žalos Draudi-
mo objektui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikos 
padidėjimui ar sumažėjimui), pasikeitimus. Jei Draudėjas negalėjo protin-
gai iš anksto numatyti šių aplinkybių pasikeitimo, jis privalo pranešti apie 
draudimo rizikos padidėjimą per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių 
pasikeitimo. Jeigu Draudėjas neįvykdo šiame punkte nustatytos pareigos, 
Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, 
kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos, tačiau Draudikas neturi tei-
sės reikalauti nutraukti Draudimo sutarties, jeigu šios aplinkybės išnyko.
5.4. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai papildomai nustatyti Taisyklių 
Specialiojoje dalyje, papildomose sąlygose ir (ar) Draudimo sutartyje.
5.5. Draudikas, gavęs informaciją apie draudimo rizikos padidėjimą, turi 
teisę pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir reikalauti sumokėti papildomą 
draudimo įmoką. Sumažėjus draudimo rizikai, Draudėjas turi teisę reika-
lauti, kad Draudikas pakeistų Draudimo sutarties sąlygas arba sumažintų 
draudimo įmoką.
5.6. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie visas sudarytas ar ketina-
mas sudaryti tos pačios rizikos ir to paties draudimo objekto Draudimo 
sutartis su kitomis draudimo įmonėmis ir jų sąlygas, tiek prieš sudarant 
Draudimo sutartį, tiek Draudimo sutarties galiojimo metu.
5.7. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas (Apdraustasis, Naudos ga-
vėjas) privalo:
5.7.1. imtis visų įmanomų veiksmų ir priemonių žalai išvengti ar (ir) gali-
mos žalos dydžiui sumažinti;
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5.7.2. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, pranešti 
Draudikui apie Draudžiamojo įvykio faktą;
5.7.3. nedelsiant pranešti apie įvykį kompetentingoms institucijoms ir (ar) 
tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai, avarinei tarnybai, kreiptis į 
gydymo įstaigas ir pan.), išskyrus atvejus, kai Taisyklių Specialioje dalyje 
nustatyta teisė neinformuoti atitinkamų institucijų;
5.7.4. vykdyti Draudiko ar jo atstovų nurodymus, laikytis rekomendacijų, 
suteikti jam informaciją ir reikiamus įgaliojimus;
5.7.5. suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio 
priežastis ar aplinkybes bei nustatyti nuostolio dydį, nustatyti įvykio prie-
žastis ar aplinkybes;
5.7.6. visokeriopai padėti Draudikui ar jo atstovui bei nustatyti nuostolio 
dydį, teikti reikalaujamus su tuo susijusius dokumentus ir informaciją;
5.7.7. atlikti kitus Taisyklių Specialiojoje dalyje nurodytus veiksmus.
5.8. Draudėjas (Apdraustasis, Naudos gavėjas) turi teisę įstatymuose 
nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, 
draudžiamojo įvykio atveju gauti draudimo išmoką.
5.9. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina teisė reikalauti žalos 
atlyginimo iš atsakingo už žalą asmens (subrogacija). Draudėjas (Apdraus-
tasis, Naudos gavėjas) privalo suteikti visą žinomą informaciją, reikalingą 
Draudiko subrogacinio reikalavimo teisei įgyvendinti, taip pat suteikti ga-
limybę atlikti veiksmus, kurie yra būtini subrogacijos pagrindu atsirandan-
čiai teisei veiksmingai įgyvendinti.
5.10. Draudėjui arba Apdraustajam visiškai ar iš dalies atsisakius reikšti 
pretenzijas žalos kaltininkui dėl visiško ar dalinio žalos atlyginimo arba jei 
to padaryti neįmanoma dėl Draudėjo ar su juo susijusių asmenų kaltės, 
Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti visą draudimo išmoką arba jos dalį. 
Jeigu tokia aplinkybė paaiškėtų jau išmokėjus draudimo išmoką, Draudikas 
turi teisę pareikalauti grąžinti visą išmokėtą draudimo išmoką arba jos dalį.
5.11. Draudėjas turi teisę įstatymuose ar Draudimo sutartyje nustatytais 
atvejais prašyti nutraukti Draudimo sutartį.
5.12. Draudėjas, naudos gavėjas, Apdraustasis turi teisę susipažinti su 
Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir paprašyti ištaisyti neiš-
samius, neteisingus, netikslius asmens duomenis arba pareikšti pagrįstą ir 
teisėtą nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.13. Jeigu Draudimo sutartyje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra 
apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo) vertės, Draudėjas (Nau-
dos gavėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą 
Draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku. Tačiau šiais atvejais bendra 
draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo ver-
tės (Papildomas draudimas).

6. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS IR APSKAIČIAVIMAS
6.1. Draudimo išmoka yra mokama už draudžiamuosius įvykius, numaty-
tus Draudimo sutartyje.
6.2. Draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą žalą ir nustatytą draudimo sumą, 
atsižvelgiant į dvigubą bei nevisišką draudimą, išskaičiavus nustatytas Iš-
skaitas (franšizes). Jei dėl vieno draudžiamojo įvykio mokama draudimo 
išmoka pagal kelių Draudimo sutartyje nustatytų objektų (įvykių, draudi-
mo variantų) draudimo sąlygas, tai mokamai draudimo išmokai taikoma 
tik viena didžiausia nustatyta besąlyginė išskaita, kurios dydžiu mažinama 
mokama išmoka.
6.3. Draudikas turi teisę išmokėti draudimo išmoką, netaikydamas Drau-
dimo sutartyje nustatytos išskaitos, jei yra nustatytas aiškus įvykio kaltinin-
kas ir yra reali galimybė atgauti išmokėtas sumas iš kaltininko.
6.4. Draudimo išmoka išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą informaci-
ją, nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolių dydį. Jei 
pagal Draudimo sutarties sąlygas Draudimo išmoka mokama periodiškai, 
tai šis terminas taikomas pirmajai nustatytos draudimo išmokos daliai.

6.5. Jeigu draudžiamojo įvykio tyrimas tęsiasi ilgiau negu 30 dienų nuo 
pranešimo apie įvykusį draudžiamąjį įvykį dienos, Draudikas privalo in-
formuoti Draudėją (Apdraustąjį) apie atliekamo tyrimo eigą ir nurodyti 
priežastis, lėmusias ilgesnį tyrimą.
6.6. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos pagal Draudimo 
sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas suėjęs, 
jei tarp Draudiko ir Draudėjo nėra sutarta kitaip. Visos draudimo sumos 
išnaudojimo atveju arba draudimo objektui žuvus, t. y. kai išmokama drau-
dimo išmoka ar jų suma lygi draudimo sumai, Draudikas iš draudimo iš-
mokos išskaičiuoja visas nesumokėtas draudimo įmokas, neatsižvelgiant į 
jų mokėjimo terminus.
6.7. Kai įvykęs įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju, o Draudėjas ir 
Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavi-
mu, Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo iš-
mokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
6.8. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalį ža-
los atlyginimo tiesiogiai iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Draudikas 
turi teisę sumažinti draudimo išmoką šia iš atsakingo asmens gauta suma.
6.9. Jeigu Draudėjui (Apdraustajam, Naudos gavėjui) priklauso draudimo 
išmoka dėl tų pačių nuostolių atlyginimo pagal kelias Draudimo sutartis, 
Draudikas turi teisę sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingai 
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą Draudimo sutartį. Bet ku-
riuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekviena draudimo įmo-
nė, sumažinama proporcingai pagal kiekvieną Draudimo sutartį taip, kad 
bendra draudimo išmoka neviršytų bendros patirtų atlygintinų nuostolių 
sumos.
6.10. Jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, kad išmoka ne-
turėjo būti mokama arba turėjo būti išmokėta mažesnė, Draudikui raštu 
pareikalavus, draudimo išmoka ar permokėta suma turi būti Draudikui 
grąžinama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. 

7. DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMAS AR NEMOKĖJIMAS
7.1. Draudimo išmoka taip pat gali būti mažinama arba nemokama, jeigu:
7.1.1. Draudėjas, prieš sudarant sutartį buvo pateikęs neteisingą infor-
maciją apie Draudimo objektą bei aplinkybes, turinčias esminės reikšmės 
draudimo rizikai ir (ar) galimos žalos dydžiui įvertinti;
7.1.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas apie draudžiamąjį įvy-
kį laiku nepranešė kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms, kai tokia 
pareiga numatyta Taisyklių Specialiojoje dalyje;
7.1.3. Draudėjas, Apdraustasis sąmoningai arba dėl akivaizdaus aplaidumo 
nepranešė Draudikui apie įvykį per Taisyklėse numatytus terminus ir jei-
gu šis pažeidimas turėjo įtakos žalos padidėjimui arba atėmė iš Draudiko 
galimybę nustatyti įvykio aplinkybes ir padarinius, įskaitant tikslų patirtų 
išlaidų dydį;
7.1.4. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nevykdo visų ar dalies 
įsipareigojimų pagal Draudimo sutartį, Taisykles arba nevykdo teisiškai pa-
grįstų Draudiko reikalavimų; 
7.1.5. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalinį nuos-
tolių atlyginimą iš už žalą atsakingo asmens, jeigu įstatymuose nenustatyta 
kitaip;
7.1.6. Draudimo sutartyje ar Taisyklių Specialiojoje dalyje, taip pat atitin-
kamuose teisės aktuose numatytos kitos sąlygos.
7.2. Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
7.2.1. įvykis pripažintas nedraudžiamuoju;
7.2.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas, su Draudiku, Apdraus-
tuoju ar Naudos gavėju susiję asmenys pateikė Draudikui klaidingą in-
formaciją ar dokumentus, kurie turi esminės įtakos draudžiamojo įvykio 
faktui, priežastims, aplinkybėms ir (ar) galimam nuostolių (žalos) dydžiui 
įvertinti;
7.2.3. Draudimo sutartis buvo sudaryta Draudėjui žinant, kad draudžia-
masis įvykis neišvengiamai įvyks, t. y. apie įvykį žinoma iš anksto;
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7.2.4. Draudimo sutartyje ar atitinkamuose teisės aktuose numatyti kiti 
pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.
7.3. Atsisakius mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį, Draudikas apie tai 
raštu praneša Draudėjui arba pretenzijas pareiškusiam asmeniui, nurody-
damas atsisakymo mokėti priežastis ir teisinį pagrindą.
7.4. Draudikas taip pat turi teisę sumažinti draudimo išmokos dydį ar at-
sisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu Draudėjas arba Apdraustasis tyčia 
arba dėl didelio nerūpestingumo, nepaisydamas savo pareigos, nesiėmė 
veiksmų galinčių sumažinti padarytą žalą.
7.5. Draudėjui nesilaikant Draudimo sutartyje nustatytų saugumo reika-
lavimų ir nepašalinus Draudiko nurodytų trūkumų, arba Draudėjui tyčia 
padarant žalą, arba apgaulingai pateikus neteisingą, neišsamią informaciją 
bei neteisėtais būdais siekiant gauti draudimo išmoką, Draudikas turi teisę 
atsisakyti mokėti arba sumažinti draudimo išmoką, atsižvelgdamas į Drau-
dėjo kaltę, pažeidimo sunkumą, dėl pareigos neįvykdymo atsiradusius 
nuostolius ir kitas svarbias aplinkybes.

8. DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS
8.1. Visi Draudimo sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raš-
tu, keičiant Draudimo sutartį ir (ar) jos priedus. Pakeitimai ir papildymai 
įsigalioja nuo juose nurodytos dienos, tačiau ne anksčiau nei jie sudaromi, 
jei šalys nesusitarė kitaip.
8.2. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą Draudimo 
sutarties įsigaliojimo terminą arba jos galiojimo metu:
8.2.1. jeigu po Draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti drau-
džiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių 
su draudžiamuoju įvykiu, Draudėjui nurodžius šias aplinkybes;
8.2.2. Draudėjo rašytiniu prašymu nutraukti Draudimo sutartį, įspėjus 
prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų arba nuo kito prašyme nurodyto 
termino, bet ne trumpesnio nei po 15 kalendorinių dienų;
8.2.3. Draudiko iniciatyva nutraukus Draudimo sutartį įstatymų nustatyta 
tvarka ar Draudėjui iš esmės pažeidus Draudimo sutarties sąlygas.
8.3. Draudimo sutarties nutraukimas neatleidžia Draudėjo nuo pareigos 
sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
8.4. Draudėjui nutraukus Draudimo sutartį ar Draudikui nutraukus Drau-
dimo sutartį dėl to, kad Draudėjas pažeidė esmines sutarties sąlygas, 
draudimo įmoka už nepanaudotą draudimo apsaugos laikotarpį, esant 
Draudėjo prašymui, turi būti grąžinta, išskaičius sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidas – 30 procentų grąžintinos draudimo įmokos sumos už 
nepanaudotą draudimo terminą, kuris būtų ne ilgesnis nei vieneri metai, 
tačiau ne mažiau kaip 10 (dešimt) EUR, ir pagal Sutartį išmokėtas ir (ar) 
rezervuotas draudimo išmokas.
8.5. Nepanaudotos draudimo įmokos dydis nustatomas proporcingai ne-
panaudoto draudimo apsaugos laikotarpio trukmei, o kiekviena prasidė-
jusi diena laikoma visa diena.
8.6. Grąžintinos draudimo įmokos už nepanaudotą draudimo apsaugos 
laikotarpį grąžinimas sustabdomas, jei yra užregistruotas draudžiamasis 
įvykis, pagal kurį dar nepriimtas sprendimas dėl draudimo išmokos mo-
kėjimo (nemokėjimo).
8.7. Jeigu Draudimo sutartį nutraukia Draudikas savo iniciatyva, nesant 
Draudėjo kaltės, arba Draudėjas savo iniciatyva dėl Draudiko kaltės, 
Draudėjui grąžinamas draudimo įmokos likutis neišskaičiuojant adminis-
travimo išlaidų. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu Drau-
dimo sutartis yra nutraukiama pagal Taisyklių Bendrosios dalies 2.16.3. 
punktą.

9. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS
9.1. Draudiko teisės ir pareigos, kylančios pagal sudarytą Draudimo sutar-
tį, gali būti perleistos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal Draudimo sutartis 
perleidimu kitam ar kitiems draudikams, turi teisę nutraukti Draudimo 

sutartį joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perlei-
dimo. Pastaruoju atveju taikoma atsiskaitymo tvarka, nustatyta Taisyklių 
8.5.-8.7. punktuose.

10. KITOS NUOSTATOS
10.1. Visi šalių pranešimai ir pareiškimai, susiję su Draudimo sutartimi, turi 
būti pateikti raštu, pristatant juos el. paštu (jei galima nustatyti siuntėją), 
faksimiliniu ryšiu, įteikiant pasirašytinai arba išsiunčiant registruotu laišku 
ar paprastu paštu.
10.2. Laikoma, kad pranešimo gavimo diena yra:
10.2.1. kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo – kai siunčiama elektro-
niniu paštu arba faksu;
10.2.2. po 3 darbo dienų, kai siunčiama paštu neregistruotu laišku;
10.2.3. diena, kai įteikiamas pranešimas apie laišką, kai siunčiama regis-
truotu paštu ar per kurjerį. Jei Draudėjas neatvyksta į paštą atsiimti jam 
pristatyto registruoto laiško, laikoma, kad pranešimas gautas po 3 darbo 
dienų nuo laiško išsiuntimo.
10.3. Draudėjas įsipareigoja pranešti apie savo buveinės (adreso) pasikei-
timą. Priešingu atveju laikoma, kad Draudiko pranešimo arba pareiškimo 
įteikimo pareiga buvo įvykdyta, išsiuntus laišką paskutiniu šaliai žinomu 
adresu. Minėtu atveju šalys pripažįsta, kad teisinės pasekmės atsiranda 
praėjus protingam laikotarpiui nuo laiško išsiuntimo dienos, nors laiškas 
adresato ir nepasiekė.
10.4. Draudikas per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos privalo išnagri-
nėti skundą ir priimti sprendimą. Nepavykus tarp šalių kilusio ginčo iš-
spręsti taikiai, Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas teisės aktų 
nustatytais atvejais gali pateikti skundą Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai 
bei prašyti išnagrinėti ginčą.
10.5. Ginčai, kylantys tarp Draudiko ir Draudėjo, sprendžiami derybomis, 
o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.6. Šiose Taisyklėse ir Draudimo sutartyje nenumatyti klausimai spren-
džiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų nuostatomis.
10.7. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

II. SPECIALIOJI DALIS
Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytos draudimo sąlygos, kurios papildo 
Taisyklių Bendrąją dalį ir nustato sąlygas, susijusias su šio draudimo pro-
dukto (draudimo rūšies) objektu, draudimo apsaugos galiojimo teritorija, 
draudžiamaisiais ir nedraudžiamaisiais įvykiais, aplinkybėmis, išplečian-
čiomis ar susiaurinančiomis draudimo apsaugą, privalomus nurodymus 
Draudėjui, kurie mažina draudimo riziką, pareigas, įvykus draudžiamajam 
įvykiu, draudimo išmokos paskaičiavimo taisykles ir kitas specialias ar (ir) 
papildomas sąlygas.

1. SPECIALIOSIOS DALIES SĄVOKOS
1.1. Apdraustieji asmenys:
1.1.1. Draudėjo visi pasamdyti subrangovai, pagal pasirašytas subrangos 
sutartis su Draudėju, kai Draudėjas yra statybos rangovas arba statybos 
subrangovas;
1.1.2. visi Draudėjo pasamdyti statybos rangovai, pasirašę statybos darbų 
rangos sutartis su Draudėju bei visi subrangovai, pasirašę statybos darbų 
subrangos sutartis su statybos rangovais, kai Draudėjas yra statytojas (už-
sakovas).
1.2. Aptarnavimo darbai – rangos ir/ar kitose sutartyse numatyti dar-
bai, kurie po statybos darbų užbaigimo (kai išduotas statybos darbų užbai-
gimo aktas arba deklaracija) vykdomi draudimo objekto atžvilgiu.
1.3. Aptarnavimo rizika – Draudimo objekto sunaikinimas ar sugadini-
mas vykdant Aptarnavimo darbus.
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1.4. Bandymai – pastatų, inžinerinių tinklų, komunikacijų, sumontuotų 
įrenginių išbandymas pilnu projektiniu pajėgumu, prieš perduodant ap-
draustą objektą statytojui (užsakovui).
1.5. Darbai – visi su statomu, remontuojamu, rekonstruojamu statiniu ar 
montuojamu įrengimu susiję darbai, įskaitant Bandymus.
1.6. Darbo priemonės, įrenginiai, pagalbinė įranga ir patalpos – 
visi įrankiai ir įranga, kurie yra naudojami atliekant apdraustus statybos 
darbus, gaisro gesinimo priemonės, konvejeriai, generatoriai ir laikini 
objektai, pvz.: biuro, socialinės, sandėlių, dirbtuvių patalpos, aptvėrimai ir 
elektros, vandens tiekimo bei kiti įrenginiai.
1.7. Darbų klaidos – Draudėjo, Apdraustųjų ar susijusių asmenų su 
Draudėju ar Apdraustaisiais veika Darbų vykdymo metu, susijusi su kvali-
fikacijos, patirties stoka ir lemianti žalą draudimo objektui. 
1.8. Draudimo vieta – Draudimo sutartyje nurodyta Statybvietės teri-
torija (konkretus adresas arba teritorija), kurioje yra vykdomi apdrausti 
Darbai arba yra apdraustas turtas.
1.9. Draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis turtas – ne-
kilnojamas turtas, kuris buvo Draudimo vietoje prieš Darbų pradžią, ku-
riam Darbų vykdymo metu Draudėjas ir/ar Apdraustasis gali padaryti žalą. 
Draudimo apsauga šiam turtui galioja tik Darbų vykdymo metu.
1.10. Garantinis terminas – laikotarpis, numatytas statinio projekta-
vimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis ter-
minas skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 
(kai išduotas statybos darbų užbaigimo aktas arba deklaracija) statytojui 
(užsakovui) dienos.
1.11. Garantinio termino rizika – Draudimo objekto sugadinimas ar 
sunaikinimas per Garantinio termino laikotarpį dėl Draudėjo ir/ar Ap-
draustųjų Darbų vykdymo metu ar Aptarnavimo laikotarpiu padarytų 
Darbų klaidų.
1.12. Grunto suslūgimas – tam tikros vietovės taško absoliučios altitu-
dės sumažėjimas dėl karstinių reiškinių, dėl ko nusėda pamatai, skyla sie-
nos arba įvyksta kitoks natūralus grunto suslūgimas dėl gamtos reiškinių.
1.13. Medžiagos – statybinės medžiagos, produktai ir montuotini įrengi-
niai, kurie yra sandėliuojami Statybvietės teritorijoje.
1.14. Papildomos išlaidos – po Draudžiamojo įvykio atsiradusios pa-
pildomos išlaidos, susijusios su Darbų paspartinimu (darbas ne darbo ar 
švenčių dienomis bei savaitgaliais, greitesnis Medžiagų pristatymas, Staty-
binių mašinų ir mechanizmų nuoma, Darbo priemonių, įrenginių, pagalbi-
nės įrangos ir patalpų nuoma, laikinas remontas).
1.15. Plėšimas – turto pagrobimas iš Draudimo vietos, panaudojant ar 
grasinant nedelsiant panaudoti fizinį smurtą arba atėmus galimybes asme-
niui priešintis.
1.16. Projektavimo klaidos – statinio projektuotojo statybos techninių 
reglamentų reikalavimų pažeidimai statinio projekto (techninio ar/ir dar-
bo projekto) sprendiniuose.
1.17. Statybinės mašinos ir mechanizmai – savaeigės, Lietuvos Respu-
blikos teisės aktų nustatyta tvarka neregistruotos, priklausančios Draudė-
jui ar jo teisėtai valdomos mašinos, naudojamos apdraustų Darbų Draudi-
mo vietoje vykdymo metu.
1.18. Statybvietės teritorija – Draudimo sutartyje nurodyta vieta Lietu-
vos Respublikos teritorijoje, kurioje yra atliekami Darbai, įskaitant pagal-
binių patalpų ir priemonių užimamą teritoriją.
1.19. Vagystė su įsibrovimu – turto užvaldymas arba pasikėsinimas už-
valdyti turtą iš patalpų ar saugomos, aptvertos teritorijos arba jas atidarius 
panaudojant priemones, arba padirbtą ar pritaikytą raktą, arba originalų 
raktą, kurį kaltininkas gavo prieš tai įsibrovęs į kitas patalpas arba plėšimo 
metu, kaltininkui pasislėpus patalpoje iki jos uždarymo, jeigu yra įrodymų 
dėl kaltininko pasislėpimo patalpose fakto.
1.20. Vandalizmas – turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl trečiųjų 
asmenų tyčinės veiklos.
1.21. Žemės nuošliauža – žemės masės atitrūkimas ir slinkimas šlaitu, 
sukeltas natūralios erozijos arba vandens.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Pagal šių Taisyklių pagrindu sudaromą Draudimo sutartį gali būti drau-
džiami: 
2.1.1. Darbai;
2.1.2. Medžiagos; 
2.1.3. Statybinės mašinos; 
2.1.4. Papildomos išlaidos; 
2.1.5. Aptarnavimo rizika; 
2.1.6. Garantinio termino rizika;
2.1.7. Draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis turtas;
2.1.8. kiti papildomi draudimo objektai ir/ar išplėtimai, nurodyti Draudi-
mo liudijime. 
2.2. Draudžiami tik tie Draudimo objektai, kurie nurodyti Draudimo liu-
dijime. 
2.3. Draudimo apsauga galioja Draudimo liudijime numatytoje Draudimo 
vietoje, Lietuvos Respublikoje. 
2.4. Pagal šių Taisyklių pagrindu sudaromą Draudimo sutartį, atskirai to 
nenurodant Draudimo liudijime, Draudimo apsauga galioja ir yra atlygina-
mi liekanų pašalinimo po draudžiamojo įvykio kaštai. Maksimalus draudi-
mo išmokos limitas šiame punkte nurodytam išplėtimui – 10% nuo nuro-
dytos Draudimo liudijime Draudimo sumos dydžio kiekvienai Draudimo 
objektų grupei, bet ne daugiau nei 30.000 EUR, neviršijant Draudimo 
liudijime numatytos bendros Draudimo sumos.
2.5. Pagal šias Taisykles nedraudžiami ir draudimo apsauga netaikoma, jei 
Draudėjas ir Draudikas nesusitaria kitaip, žemiau nurodytiems objektams: 
2.5.1. keliams, viadukams, estakadoms, tiltams, tuneliams, atraminėms 
sienoms; 
2.5.2. uosto statiniams, hidrotechniniams statiniams ir statiniams vandens 
telkiniuose; 
2.5.3. energijos gamybos pastatams ir statiniams; 
2.5.4. pastatams ir statiniams, aukštesniems negu 50 metrų; 
2.5.5. naudotų mašinų ar įrenginių montavimui; 
2.5.6. geležinkeliams ir geležinkelių įrenginiams; 
2.5.7. oro uostams ir oro uosto statiniams.

3. STATYBOS/MONTAVIMO DARBŲ DRAUDIMAS
3.1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, nepriklau-
somai nuo Draudėjo valios, draudimo liudijime numatytoje Draudimo 
vietoje draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikę įvykiai, išskyrus 
nedraudžiamuosius įvykius, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 
3.2. punkte.
3.2. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, kai:
3.2.1. žala atsirado dėl karo, invazijos, užsienio valstybės priešiškų veiks-
mų pasekmių, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar karas 
buvo paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, partizaninio 
karo, riaušių, streiko, lokauto, sabotažo, vidinių neramumų, karinio arba 
civilinio perversmo, politinių organizacijų organizuotų ar su jomis susijusių 
asmenų vykdomų netinkamų veiksmų, sąmokslo, valdžios organų įvykdy-
to sunaikinimo, sugadinimo, konfiskavimo ar arešto;
3.2.2. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės spinduliuotės 
arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netiesioginių pasekmių;
3.2.3. žala atsirado dėl teroro aktų, suprantamų kaip bet kokios rūšies 
veiksmai panaudojant jėgą, smurtą ar grasinimus, kuriuos vykdo asmuo ar 
asmenų grupė, veikianti individualiai ar bet kokios organizacijos arba val-
džios vardu, siekiant politinių, ekonominių, religinių, ideologinių ar pana-
šių tikslų, įskaitant bandymus daryti įtaką valdžiai arba įbauginti visuomenę 
ar tam tikrą jos dalį; 
3.2.4. žala atsirado dėl vabzdžių, graužikų, kitų parazitų, gyvūnų poveikio, 
korozijos, pelijimo, puvimo, grybelio, natūralaus nusidėvėjimo, tačiau įvy-
kis, įvykęs kaip šių procesų pasekmė, laikomas draudžiamuoju;
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3.2.5. žala atsirado dėl žemės nuošliaužos ar grunto suslūgimo, kuriuos 
sukelia eksploatauojamo vandentiekio ar kanalizacijos tinklų avarija arba 
žmogaus veikla, žala atsirado dėl grunto tyrimo ar projektavimo klaidų;
3.2.6. žala dėl brokuotų, nekokybiškų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengi-
mų naudojimo, remonto ar defektų pašalinimo, tačiau žala, atsiradusi kaip 
šiame punkte išvardintų procesų pasekmė ar atsiradusi dėl Darbų klaidų 
bus atlyginta;
3.2.7. žala statybos produktams, medžiagoms bei montuotiniems įren-
gimams, kurie neturėjo galiojančio ar tinkamai patvirtinto techninio liu-
dijimo ar atitikties sertifikato, nebuvo laikomasi gamintojo reikalavimo 
produktų eksploatacijai neatitiko techninių specifikacijų reikalavimų;
3.2.8. žala bet kokiam kitam turtui negu statomas/rekonstruojamas/re-
montuojamas/montuojamas objektas, kuris nukenčia dėl vykdomų eks-
ploatacinių bandymų;
3.2.9. žala prototipams, kai jie yra sugadinami/sunaikinami bandymų 
metu, tačiau draudžiamasis įvykis, įvykęs kaip šių procesų pasekmė, bus 
atlygintas;
3.2.10. žala, susijusi su techniniame ir/ar darbo projekte nustatytų spren-
dinių, nesuderintų su užsakovu ir techninio ir/ar darbo projekto autoriu-
mi, pakeitimu;
3.2.11. žalos tretiesiems asmenims, kuomet kyla Draudėjo ar Apdrausto-
jo civilinė atsakomybė;
3.2.12. negautų pajamų ir/ar netiesioginių nuostolių, įskaitant baudas;
3.2.13. žala atsirado Draudėjui vykdant Darbus, kuriems jis neturėjo li-
cencijos ar galiojančio leidimo veiklai vykdyti;
3.2.14. žala atsirado Darbams, vykdomiems be savivaldybės ar kitos įga-
liotos institucijos išduoto statybos leidimo, jeigu tokio statybos leidimo 
išdavimą reglamentuoja norminiai aktai;
3.2.15. žala buvo padaryta dėl turto paslaptingo, neišaiškinto pradingimo 
arba įprastos vagystės (vagystės be įsibrovimo arba apiplėšimo požymių), 
apgaulės, šantažo, grobstymo, pasisavinimo, sukčiavimo, iššvaistymo, tur-
to prievartavimo, turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valdžios 
institucijų nurodymu;
3.2.16. žala dėl Draudėjo ar Apdraustojo tyčios;
3.2.17. žala dėl sprogmenų, fejerverkų, amunicijos gamybos, naudojimo, 
sandėliavimo ar kitokio disponavimo šiomis medžiagomis;
3.2.18. žala, kurią sukelia Draudėjas ar Apdraustieji apsvaigę nuo alko-
holio ar narkotinių, psichotropinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai tarp 
Draudėjo ar Apdraustųjų apsvaigimo ir žalos atsiradimo priežasties nėra 
priežastinio ryšio;
3.2.19. žalos bet kokiems dokumentams, kredito kortelėms, gryniesiems 
pinigams, vertybiniams popieriams, brangakmeniams ir jų dirbiniams, tau-
riesiems metalams, juvelyriniams dirbiniams, meno, antikvariniams dir-
biniams, programinei įrangai, duomenų laikmenoms ir duomenims jose; 
taip pat neatlyginama negautos pajamos/pelnas dėl aukščiau išvardintų 
objektų;
3.2.20. bandymų metu ar Garantinio termino laikotarpyje žala atsirado 
įrengimų eksploatacinėms medžiagoms;
3.2.21. žala Statybinių mašinų eksploatacinėms medžiagoms;
3.2.22. žala tik katalizatoriams ar chemikalams, ugniai atsparioms me-
džiagoms ir/ar kitoms apsauginėms medžiagoms Bandymų metu, išskyrus 
atvejus, kai žalą sąlygoja draudžiamasis įvykis kitai draudimo objekto daliai.

4. DRAUDIMO LAIKOTARPIS
4.1. Draudimo apsauga Darbų atžvilgiu prasideda:
4.1.1. užsakovui perdavus ir rangovui priėmus Statybvietės teritoriją ar,
4.1.2. pradėjus įrenginėti Draudimo vietą darbams ar,
4.1.3. pradėjus Darbus.
4.2. Draudimo apsauga Darbų atžvilgiu pasibaigia:
4.2.1. kai dėl statybos objekto darbų yra išduodamas statybos užbaigimo 
aktas ar,

4.2.2. išduodama deklaracija apie statybos užbaigimą, kai statybos užbai-
gimo aktas nėra privalomas ar,
4.2.3. pasirašomas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas, kai teisės 
aktai nenumato 4.2.1. ar 4.2.2. punktuose nurodytų dokumentų išdavimo.
4.3. Bet kokiu atveju, draudimo apsauga Darbams negalioja ilgiau nei nu-
rodyta Draudimo sutarties pabaigos data.
4.4. Aptarnavimo ir Garantinio termino rizikų galiojimo laikotarpis nuro-
domas Draudimo liudijime.
4.5. Jei draudimo apsauga Darbams baigiasi anksčiau, nei nurodyta Drau-
dimo liudijime, Aptarnavimo ir Garantinio termino rizikų laikotarpis pra-
sideda kitą dieną po Darbų draudimo apsaugos pabaigos ir galioja Draudi-
mo liudijime nurodytą laikotarpį.
4.6. Jei iki Draudimo sutarties galiojimo pabaigos nėra išduodamas ar pa-
sirašomas vienas iš Specialiosios dalies 4.2. punkte nurodytų dokumentų, 
tai Draudimo liudijime nurodyta apdrausta Aptarnavimo ar Garantinio 
termino rizika neįsigalioja, jeigu Draudimo liudijime nėra atskirai aptarta 
kitaip.

5. DRAUDIMO VERTĖ IR DRAUDIMO SUMA
5.1.  Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas apskaičiuoja žalą ir išmoka 
draudimo išmoką, remdamasis draudimo verte. Draudimo vertės tipas 
gali būti: 
5.1.1. nauja atkuriamoji vertė – vertė, atitinkanti turto atkūrimo išlaidas iki 
naujos, bet nepagerintos būklės, t. y.: 
5.1.1.1. statomo/rekonstruojamo/remontuojamo/montuojamo objekto 
atveju – vertė, atitinkanti tokio paties tipo, rūšies ir tokių pačių arba pa-
našių parametrų objekto remonto, arba naujo objekto pastatymo, įsigi-
jimo ar pagaminimo kaštus, atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo 
išlaidas. Jei neįmanoma atstatyti analogiškos paskirties, konstrukcijų ir 
kokybės turto, nauja atkuriamaja verte laikoma pinigų suma, reikalinga 
atstatyti turtą pagal funkcionalumą ir technines charakteristikas kiek gali-
ma artimesnį iki įvykio buvusiam turtui, įskaitant transportavimo, projek-
tavimo ir montavimo išlaidas. Nustatant draudimo vertę ir nuostolių dydį 
draudžiamojo įvykio atveju nėra atsižvelgiama į paveldosauginę, meninę 
ar architektūrinę vertę.  
5.2. likutinė vertė – atkuriamoji (nauja) vertė, sumažinta nusidėvėjimo dėl 
amžiaus, panaudojimo intensyvumo ir/ar turto vertintojų išvadose nuro-
dytu dydžiu.  
5.3. Pagal nutylėjimą (nebent Draudimo liudijime nurodyta kitaip), Drau-
dimo objektams taikomas vertės tipas:
5.3.1 statomas/rekonstruojamas/remontuojamas/montuojamas objek-
tas – nauja atkuriamoji verė;
5.3.2. draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis turtas – nauja at-
kuriamoji vertė;
5.3.3. statybinės mašinos ir mechanizmai – likutinė vertė.
5.4. Draudimo suma nurodoma Draudimo liudijime kiekvienai draudimo 
objektų grupei arba kiekvienam draudimo objektui atskirai. 
5.5. Draudimo suma statomam/rekonstruojamam/remontuojamam/
montuojamam objektui negali būti mažesnė nei :
5.5.1. stskiro statomo/rekonstruojamo/remontuojamo/montuojamo 
objekto atveju – visa statomo/rekonstruojamo/remontuojamo/montuo-
jamo objekto vertė, nurodyta rangos ar kitoje liudijime;
5.5.2. metinės draudimo sutarties atveju – per draudimo laikotarpį atlie-
kamų statomų/rekonstruojamų/remontuojamų/montuojamų objektų 
Darbų ir Medžiagų vertė.
5.6. Specialiosios dalies punktuose 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8. nurodyti 
draudimo objektai draudžiami pirmosios rizikos draudimu.
5.7. Jei Draudimo sutarties galiojimo metu sugadintas ar sunaikintas tur-
tas, kuris buvo draustas atstatomaja verte, yra atstatomas, Draudimo 
suma, išmokėjus draudimo išmoką, atsistato iki Draudimo liudijime nu-
rodytos Draudimo sumos, išskyrus Specialiosios dalies punktuose 2.1.3.; 
2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8. nurodytus draudimo objektus.
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5.8. Jei Draudimo liudijime nustatyta Draudimo suma draudžiamojo įvy-
kio dieną yra mažesnė už draudžiamo turto draudimo vertę, taikoma ne-
visiško draudimo sąlyga, išskyrus atvejus:
5.8.1. jeigu Draudimo liudijime nustatyta, kad draudžiama pirmos rizikos 
draudimu;
5.8.2. Apdrausto turto vertė neviršija 110% Draudimo liudijime nurody-
tos Draudimo sumos kiekvienai objektų grupei. 
5.9. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime, viršija draudimo 
vertę, draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri 
viršija draudimo vertę.
5.10. Jeigu Draudėjui priklauso draudimo išmoka už to paties draudžia-
mojo įvykio metu sukeltą žalą pagal kelias draudimo sutartis, taikoma dvi-
gubo draudimo taisyklė.  

6. DRAUDIKO IR DRAUDĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Be Taisyklių Bendrojoje dalyje įtvirtintų Draudiko ir Draudėjo teisių ir 
pareigų, taip pat galioja šioje dalyje įtvirtintos jų teisės ir pareigos. 
6.2. Draudiko teisės ir pareigos:
6.2.1. Draudėjui išreiškus pageidavimą šių Taisyklių pagrindu sudaryti 
Draudimo sutartį su Draudiku, Draudėjas tuo pačiu išreiškia savo sutiki-
mą, kad prieš pateikiant pasiūlymą, sudarant Draudimo sutartį ar išduo-
dant Draudimo liudijimą (polisą), Draudikas turi teisę kreiptis į VĮ „Re-
gistrų centras“ dėl su Draudėju susijusių duomenų, reikalingų sudaryti 
Draudimo sutartį, teisingumo patikrinimo;
6.2.2. iš anksto su Draudėju suderintu laiku apžiūrėti draudžiamus objek-
tus, patikrinti saugumo reikalavimų ar kitų įsipareigojimų pagal Draudimo 
sutartį vykdymą;
6.2.3. Draudikui nustačius, kad Draudėjas nesilaiko Draudiko nurodymų, 
Draudimo sutartyje nustatytų saugumo priemonių ir/ar nevykdo kitų įsi-
pareigojimų, Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo per protingą ter-
miną ištaisyti trūkumus, o Draudėjui jų neištaisius – vienašališkai nutraukti 
Draudimo sutartį Taisyklių Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka; 
6.2.4. Draudikas, gavęs Draudėjo pranešimą apie įvykį, privalo per 3 (tris) 
darbo dienas  atvykti į įvykio vietą arba pateikti Draudėjui rašytines ins-
trukcijas dėl tolimesnių įvykio žalos administravimo veiksmų. 
6.3. Draudėjo teisės ir pareigos:
6.3.1. Draudėjas yra atsakingas už pateikiamų duomenų teisingumą.
6.3.2. Draudėjas privalo ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių die-
nų informuoti Draudiką apie pasikeitusius kontaktinius duomenis (adresą, 
tel. numerį, faks. numerį).
6.3.3. Draudėjas privalo sudaryti Draudikui sąlygas apžiūrėti draudžiamą 
turtą, patikrinti Draudimo sutartyje nurodytų apsaugos priemonių veiki-
mą, įsitikinti, ar Draudėjas laikosi Draudimo sutartyje numatytų sąlygų, bei 
per protingą terminą pašalinti Draudiko nustatytus trūkumus; 
6.3.4. Draudėjas įsipareigoja prižiūrėti ir užtikrinti tinkamą apdrausto 
turto, pastatų/statinių konstrukcijų, juose esančių vandentiekio, šildymo, 
vėdinimo, kondicionavimo, kanalizacijos sistemų, elektros instaliacijos bū-
klę; 
6.3.5. Draudėjas privalo laikytis teisės aktuose įtvirtintų turto eksploatavi-
mo, darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitų Draudėjo veiklai keliamų 
reikalavimų. 
6.4. ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI, Draudėjas, Apdraustasis bei 
Naudos gavėjas, be Bendrojoje dalyje  įtvirtintų pareigų, privalo:
6.4.1. sudaryti sugadinto, sunaikinto ar pavogto turto detalųjį sąrašą, ku-
riame būtų nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigijimo vertė;
6.4.2. pateikti turto įsigijimo dokumentus ir/ar garantinius dokumentus 
tikslesniam žalos dydžio nustatymui;
6.4.3. pateikti Draudikui sąmatas, sąskaitas – faktūras, mokėjimo pavedi-
mus, patvirtinančius nuostolių dydį bei išlaidas apdraustam turtui gelbėti 
ar kitus Draudiko prašomus dokumentus, būtinus nuostolio dydžiui nu-
statyti;
6.4.4. pateikti Draudikui dokumentus iš priešgaisrinės tarnybos, policijos 

ar kitos kompetentingos institucijos, patvirtinančius draudžiamojo įvykio 
faktą ir aplinkybes; 
6.4.5. leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti sugadintą turtą 
ar jo liekanas;
6.4.6. išsaugoti po Draudžiamojo įvykio likusias liekanas ar sugadintą tur-
tą, kol jas apžiūrės Draudikas ar jo atstovas bei nepradėti remonto, re-
konstrukcijos ar statybos (įskaitant liekanų šalinimą) darbų be Draudiko 
ar jo atstovo sutikimo;
6.4.7. iš anksto suderinti su Draudiku projektavimo, statybos, remonto, 
gamybos darbus, įsigijimo kaštus, kurie bus skirti sugadintam ar sunaikin-
tam turtui atstatyti; 
6.4.8. visomis įmanomomis priemonėmis padėti Draudikui nustatyti nuos-
tolių dydį, įvykio priežastis ar aplinkybes, atsakingus už žalos padarymą 
asmenis, teikti reikalaujamus su tuo susijusius dokumentus, kad Draudikas 
galėtų tinkamai įgyvendinti jam perėjusią reikalavimo teisę. 
6.5. Draudimo sutartyje nustatytas Draudėjo pareigas taip pat gali atlikti 
Draudėjo darbuotojai arba kiti susiję asmenys. Draudėjui skirti nurodymai 
yra privalomi ir Draudėjo darbuotojams ar kitiems susijusiems asmenims, 
todėl jiems pažeidus iš Draudimo sutarties kylančias pareigas, už Draudi-
mo sutarties pažeidimą atsakingu bus laikomas Draudėjas. 
6.6. Sudarius Draudimo sutartį kito asmens naudai, Taisyklėse nurodytas 
pareigas privalo vykdyti ir Apdraustasis/Naudos Gavėjas, išskyrus atvejus, 
kai jis nežinojo apie jo naudai sudarytą Draudimo sutartį.

7. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS
7.1. Draudėjas šių Taisyklių Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka privalo in-
formuoti Draudiką apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizi-
kos padidėjimui.
7.2. Draudimo rizikos padidėjimu šios draudimo rūšies atveju laikoma:
7.2.1. Statybvietės teritorijos apsaugos ar objekte reikalingos priešgaisri-
nės saugos elementų pabloginimas, panaikinimas, neveikimas iš dalies ar 
visiškai, atjungimas;
7.2.2. remiantis statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto atstovo rašytiniu doku-
mentu statomame/rekonstruojamame/remontuojamame/montuojama-
me objekte pradėtų vykdyti Darbų sustabdymas ar nutraukimas ilgesniam 
kaip 60 (šešiasdešmt) dienų laikotarpiui, kai tai nėra numatyta rangos ar 
kitos sutarties darbų vykdymo grafike;
7.2.3. darbų vykdymo eigoje projektuotojų parengtame techniniame ir/ar 
darbo projekte numatytų Darbų technologijos procesų keitimas pavojin-
gesniais ir/ar numatytų, naudojamų Medžiagų pakeitimas pavojingesnėmis 
degimui arba sprogimui;
7.2.4. pasikeičia informacija, nurodyta prašyme sudaryti draudimo sutartį, 
turinti įtakos Draudžiamojo įvykio įvykimui ir/ar žalos dydžiui.

8. DRAUDIMO IŠMOKOS SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS
8.1. Jei apdraustas turtas yra sugadintas, tai atlygintina nuostolio suma yra 
apdrausto turto remonto kaštai iki būklės prieš Draudžiamąjį įvykį.
8.2. Jei apdraustas turtas yra sunaikintas (turto remontas neįmanomas ar 
ekonomiškai netikslingas), tai atlygintina nuostolio suma yra naujo, tokių 
pačių parametrų apdrausto turto atstatymo kaštai iki būklės prieš drau-
džiamąjį įvykį ar įsigijimo kaina.
8.3. Jeigu Draudžiamas objektas yra apdraudžiamas likutine verte, drau-
dimo išmoka yra išmokama išskaičiuojant Draudžiamo objekto nusidė-
vėjimą.  
8.4. Nuostolių dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis Draudimo su-
tarties sąlygomis bei dokumentais, pagrindžiančiais nuostolio faktą bei jo 
dydį. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) į nuostolių sumą įskaičiuojamas 
tik tais atvejais, kai PVM buvo įtrauktas į draudimo sumą, Draudžiamas 
objektas faktiškai suremontuojamas ir šis mokestis sumokamas, o Drau-
dėjas nėra užregistruotas, kaip šio mokesčio mokėtojas. Kitu atveju, PVM 
dydis į mokėtiną draudimo išmoką neįskaičiuojamas.
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8.5. Liekanų po draudžiamojo įvykio pašalinimas apdraudžiamas tik pir-
mosios rizikos draudimu.
8.6. Papildomos išlaidos, kaip Draudimo objekto papildymas, patobulini-
mas, planinis remontas, laikinas remontas, reikalingas užtikrinti draudimo 
objekto laikiną funkcionavimą, neatlyginamos.
8.7. Darbų paspartinimo po draudžiamojo įvykio išlaidos, kaip darbas 
švenčių ar poilsio dienomis, nakties metu, viršvalandžiai, pagreitintas kro-
vinio pristatymas atlyginamos tik tuomet, jei jos yra nurodytos draudimo 
liudijime.  
8.8. Bendra draudimo išmokos suma kiekvienam Draudimo objektui ats-
kirai, įskaitant liekanų pašalinimą, negali viršyti Draudimo liudijime (polise) 
nurodytos šio turto draudimo sumos.
8.9. Jeigu dėl vagystės su įsibrovimu Draudėjas nepranešė policijai apie 
Draudžiamoji įvykio metu dingusius daiktus, Draudimo išmoka už juos 
nėra mokama.
8.10. Draudikas ir Draudėjas turi teisę kreiptis į ekspertus dėl nuostolio 
dydžio bei priežasties nustatymo bei remtis jų išvadomis. Jeigu Draudikas 
ir Draudėjas nesusitaria kitaip, ekspertais negali būti skiriami asmenys, 
kurie yra Draudėjo ar Apdraustojo konkurentai, turi su jais verslo ryšių, 
dirba pas konkurentus ar verslo partnerius ir pan. Išlaidas, susijusias su 
eksperto samdymu, apmoka ta šalis, kuri į jį kreipėsi.
8.11. Jeigu Draudėjas ar Apdraustasis atgauna prarastą turtą, kai už jį jau 
būna išmokėta draudimo išmoka, tai per 15 (penkiolika) kalendorinių die-
nų jis privalo apie tai informuoti Draudiką ir jam grąžinti išmokėtą draudi-
mo išmoką. Jei atgautas turtas yra sugadintas, Draudikas privalo atlyginti 
tik to turto remonto kaštus pagal Draudimo sutarties sąlygas.
8.12. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, išmoka draudimo išmoką 
ir jų sumą, neviršydamas Draudimo liudijime nustatytų draudimo sumų 
ribų. Jei nustatytos draudimo sumos nepakanka visiems nuostoliams atly-
ginti, likusią nuostolių dalį padengia pats Draudėjas/Naudos gavėjas.

III. PAPILDOMOS SĄLYGOS
Šalys gali susitarti dėl vienos Papildomos draudimo sąlygos ir kelių Papil-
domų draudimo sąlygų  taikymo, nurodytų šioje dalyje, pagal kurias išple-
čiama Draudiko teikiama draudimo apsauga ar pasirenkamas pagal Drau-
dimo sutartį taikytinos draudimo apsaugos variantas, nurodant konkrečią 
taikytiną Papildomą draudimo sąlygą draudimo liudijime ar Draudimo su-
tarties prieduose, kurie turi būti pasirašyti abiejų šalių. Draudimo apsauga 
yra teikiama tik tokios apimties, kokia apibrėžta pagal į Draudimo sutartį 
įtrauktos Papildomos draudimo sąlygos turinį, nurodytą šioje dalyje, jei 
šalys kitaip nesusitarė pagal individualias draudimo sąlygas. 
Draudiko atsakomybė pagal šias Papildomas draudimo sąlygas yra riboja-
ma draudimo liudijime nustatyta draudimo suma ar limitu.
Visoms šioje dalyje nurodytoms Papildomoms draudimo sąlygoms tai-
komos Taisyklių Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies nuostatos, jei 
nenurodyta kitaip. Esant neatitikimui tarp Taisyklių Bendrosios dalies ar 
Specialiosios dalies sąlygų bei Papildomų draudimo sąlygos, Draudikas 
pirmiausia vadovaujasi Draudimo sutarčiai taikoma Papildoma draudimo 
sąlyga. 

PAPILDOMA SĄLYGA NR. 01 Civilinės atsakomybės draudimas
1. SĄVOKOS
Šioje draudimo apsaugos sąlygoje nurodytoms sąvokoms nesutampant su 
Bendroje taisyklių dalyje ir Specialioje taisyklių dalyje nurodytoms sąly-
goms, vadovaujamasi šios draudimo aspaugos sąlygomis.
1.1. Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam asmeniui padarytą 
žalą, atsiradusią atlikus veiksmus (įskaitant neveikimą), kuriuos įstatymas 
draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir 
rūpestingai.
1.2. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška. Į nuostolių dydį taip pat 
įskaičiuojamos Draudėjo ir/ar Apdraustojo patirtos, raštu su Draudiku su-

derintos išlaidos, susijusios su ekspertizių atlikimu, siekiant nustatyti žalos 
aplinkybes, priežastis ir dydį, taip pat su Draudiku raštu suderintos būti-
nos Draudėjo ir/ar Apdraustojo advokato atstovavimo išlaidos ginče bei 
trečiojo asmens naudai iš Draudėjo teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos, 
patirtos dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto reikalavimo nagrinėjimo.
1.3. Reikalavimas – raštu pateiktas pranešimas, kuriuo kreipiamasi į 
Draudėją ar tiesiogiai į Draudiką dėl Draudėjo padarytos žalos atlyginimo 
nukentėjusiam trečiajam asmeniui.
1.4. Draudimo apsaugos laikotarpis – draudimo liudijime nurodytas 
laiko tarpas, kuris sutampa su Darbų atlikimo laikotarpiu. Civilinės atsa-
komybės draudimo apsauga netaikoma Aptarnavimo ir/ar Garantinio ter-
mino rizikos draudimo laikotarpiu.
1.5. Išplėstinis reikalavimo pateikimo terminas – papildomas ter-
minas pranešimui apie trečiųjų šalių reikalavimus. Išplėstinis reikalavimo 
pateikimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai pasirašomas galutinis 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jei Draudimo liudijime nenurodyta ki-
taip, laikoma, kad išplėstinis reikalavimo pateikimo terminas yra 3 (trys) 
metai nuo žalos padarymo momento. 
1.6. Negautos pajamos – negautos pajamos (fizinio asmens sužaloji-
mo atveju) arba Trečiojo asmens negautas pelnas atskaičius visas išlaidas, 
mokėtinus mokesčius ir panašiai, kurie realiai būtų buvę gauti (praras-
tas pelnas), jei nebūtų buvusi padaryta žala, kuriai pagal draudimo sutar-
tį Draudikas yra suteikęs draudimo apsaugą, nebent draudimo liudijime 
būtų numatytos išimtys. 
1.7. Neturtinė (moralinė) žala – moralinė žala, kylanti kaip pasekmė 
dėl trečiojo asmens sveikatos sužalojimo draudžiamojo įvykio metu.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Draudimo objektas – įstatymų nustatyta tvarka Draudėjui ar Ap-
draustajam kylanti civilinė teisinė atsakomybė vykdant apdraustus Drau-
dimo liudijime nurodytus Darbus. 

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Draudžiamasis įvykis – tai draudimo apsaugos laikotarpiu ir teritorijo-
je pateiktas trečiojo asmens reikalavimas atlyginti žalą (taip pat ir negautas 
pajamas bei neturtinę žalą), kai nustatomos visos šios sąlygos:
3.1.1. Žala trečiajam asmeniui ir veiksmas, kuris yra tiesioginė šios žalos 
priežastis, turi būti įvykę draudimo apsaugos laikotarpiu;
3.1.2. Reikalavimas atlyginti Draudėjo padarytą žalą dėl draudžiamojo įvy-
kio yra pareikštas rašytine (pretenzijos/ieškinio) forma Draudimo sutar-
ties laikotarpiu arba Išplėstiniu reikalavimo pateikimo laikotarpiu, o Drau-
dikas apie įvykį yra informuotas Draudimo apsaugos laikotarpiu;
3.1.3. Reikalavimas pareikštas dėl draudimo liudijime nurodytų Draudėjo 
vykdomų Darbų;
3.1.4. Draudėjui pagal įstatymus kyla civilinė atsakomybė dėl trečiajam 
asmeniui padarytos žalos;
3.1.5. Draudėjas nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti apie draudžiamąjį įvykį ir 
(ar) trečiojo asmens nuostolius iki draudimo sutarties sudarymo.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, dėl:
4.1.1. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Specialiosios dalies 3 
skyriuje;
4.1.2. žalos, padarytos bet kokiam nekilnojamam turtui, esančiam Drau-
dimo vietoje;
4.1.3. žalos Draudimo objektams, kurie yra ar gali būti apdrausti pagal 
Specialiosios dalies 3 skyriaus sąlygas;
4.1.4. žalos, padarytos emisijos, t. y. atsiradusios dėl palaipsnio arba ilga-
laikio temperatūros, dujų, garų, drėgmės, sniego tirpsmo, pelėsių, dūmų, 
suodžių, dulkių, triukšmo, kvapo, šviesos, vibracijos poveikio taip pat dėl 
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grybelio, žemės įgriuvų arba nuošliaužų (kartu su ant jos stovinčiais stati-
niais) poveikio;
4.1.5. asbesto arba kitos medžiagos, savo sudėtyje turinčios asbesto, kar-
bamido formaldehido, švino, polichloruoto bifenilo (PCB), dioksinų, bet 
kokių organinių teršalų naudojimo, nepaisant jų pavidalo arba kiekio;
4.1.6. sukelto silicio dioksido, formaldehido poveikio, silicio dioksido nuri-
jimo, įkvėpimo, absorbcijos ar buvimo silicio dioksido poveikyje;
4.1.7. jonizuojančių, lazerio, mazerio spindulių, aukšto dažnio energijos 
spinduliuotės, radioaktyvios spinduliuotės, taip pat dėl netiesioginio arba 
tiesioginio magnetinio arba elektromagnetinio (EMR ar EMF) lauko po-
veikio;
4.1.8. žalos gamtai ar jos elementams (gruntui, dirvai, atmosferai arba 
vandens šaltiniams, upėms, kanalams arba vandens rezervuarams), atsi-
radusios dėl kokių nors kenksmingų medžiagų emisijos ir šios žalos likvi-
davimo bei bet kokios žalos tretiesiems asmenims dėl žalos gamtai ar jos 
elementams;
4.1.9. žalos, reglamentuojamos ES direktyvos 2004/35/CE dėl aplinkai da-
romos žalos prevencijos ir pašalinimo;
4.1.10. žalos, atsiradusios tarp Draudėjo ir Apdraustojo;
4.1.11. žalos, susijusios su motorinių transporto priemonių, kurių val-
dytojų civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta transporto priemonių 
valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, eksploatavimu;
4.1.12. žalos, susijusios su motorinių transporto priemonių dalyvavimu 
kelių eisme.

5. DRAUDIMO SUMA
5.1. Draudimo suma – tai draudimo sutartyje (įskaitant šias taisykles) nu-
rodyta maksimali pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų 
suma, kurią Draudikas gali išmokėti už visus įvykusius draudžiamuosius 
įvykius pagal šią pasirinktą papildomą sąlygą. 
5.2. Išmokėjus visas pagal šią papildomą sąlygą Draudimo sutartyje nu-
statytas draudimo sumas, šios papildomos sąlygos draudimo apsaugos 
galiojimas pasibaigia.
5.3. Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, Draudikas neat-
sako už netinkamai nustatytą sumos dydį.
5.4. Draudimo liudijime šalys gali susitarti ir nustatyti individualias drau-
dimo sumas bei draudimo sumos sublimitus atskirų žalos rūšių atžvilgiu 
arba vienam draudžiamajam įvykiui. Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam 
įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką, neviršydamas atitinkamo su-
blimito dydžio. Bet kuris iš nustatytų sublimitų negali būti didesnis už nu-
statytą draudimo sumą. 
5.5. Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos (-ų) draudimo 
išmokos (-ų) dydžiu iki visiško jos išnaudojimo. Kai draudimo išmoka 
mokama pagal nustatytą sublimitą, kiekvieną kartą išmokėjus išmoką, su-
mažėja ir nustatytas sublimitas, ir tuo pačiu dydžiu sumažėja nustatyta 
draudimo suma. Draudimo sutartis lieka galioti tam sublimito ir draudimo 
sumos dydžiui, kuris lieka atėmus išmokėtą draudimo išmokos dydį.
5.6. Draudėjo pageidavimu, sumokėjus papildomą draudimo įmoką Drau-
dikas gali likusiam draudimo apsaugos laikotarpiui padidinti arba papildyti 
draudimo sumą arba atskirus sublimitus.

6. DRAUDIMO IŠMOKOS SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS
6.1. Draudikas išmoka draudimo išmoką, kurios suma atitinka trečiojo 
asmens patirtos žalos dydį, tačiau ne daugiau nei draudimo liudijime nu-
rodyta draudimo suma, neviršijant nustatytų sublimitų dydžio, atėmus nu-
statytos išskaitos dydį. Jei nustatytos draudimo sumos ar sublimito nepa-
kanka visiems nuostoliams atlyginti, likusią nuostolių dalį privalo atlyginti 
pats Draudėjas ar Apdraustasis.
6.2. Draudimo išmoka išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą ir reikš-
mingą informaciją, nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei 
nuostolių dydį.  

6.3.  Kilus ginčui dėl nuostolių ir draudimo išmokos dydžio nustatymo, 
šalys turi teisę susitarti ir kreiptis į ekspertą (-us) dėl nuostolių dydžio 
nustatymo. Jei šalys per 14 (keturiolika) dienų nesusitaria dėl konkretaus 
eksperto ar ekspertizės įstaigos paskyrimo, kiekviena šalis kreipiasi į savo 
pasirinktą ekspertą ir nurodo trečią vyriausiąjį ekspertą, į kurį kreipiamasi 
tik tuo atveju, jei šalių pasirinktų ekspertų išvados prieštarauja viena kitai. 
Ekspertais negali būti pasirinkti asmenys, kuriuos su Draudiku, Draudėju, 
Apdraustuoju ar nukentėjusiu trečiuoju asmeniu sieja tarnybiniai ryšiai ar 
jie kitaip priklausomi nuo vienos iš šalių. Išlaidas, susijusias su eksperto 
samdymu, apmoka ta šalis, kuri į jį kreipėsi, o jei šalys kreipėsi kartu, išlai-
dos apmokamos per pusę. Jei tarp šalių yra kilęs ginčas, ekspertų samdy-
mo išlaidas apmoka šalis, kuri pripažinta neteisia. Atlyginamos tik protin-
gos ir pagrįstos eksperto (-ų) samdymo išlaidos.
6.4. Tais atvejais, kai Draudėjas atsako už žalą kartu su kitais asmenimis, 
Draudiko mokama draudimo išmoka yra ne didesnė nei Draudėjui ten-
kanti nuostolių dalis, neatsižvelgiant į tai, ar Draudėjas atlygino trečiajam 
asmeniui visą patirtą žalą, ar ne. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai 
Draudėjo ir kitų už žalą atsakingų asmenų atsakomybė yra solidari.
6.5. Jei dėl vieno draudžiamojo įvykio mokama draudimo išmoka pagal 
kelių draudimo liudijime nustatytų objektų (įvykių, draudimo variantų) 
draudimo sąlygas, tai mokamai draudimo išmokai taikoma tik viena di-
džiausia nustatyta besąlyginė išskaita, kurios dydžiu mažinama mokama 
išmoka.
6.6. Jei trečiojo asmens reikalavimas Draudėjui neviršija draudimo liudi-
jime nurodytos išskaitos dydžio, o Draudikas raštu rekomendavo Drau-
dėjui atlyginti nuostolius, tačiau Draudėjas ginčija trečiojo asmens reika-
lavimo pagrįstumą ir (ar) jo dydį, Draudikas neprivalo mokėti draudimo 
išmokos, net jei dėl šalių bylinėjimosi Draudėjo mokėtinas žalos atlygini-
mas viršytų Draudimo liudijime nurodytos išskaitos dydį.
6.7. Draudėjas ar Apdraustasis visais atvejais privalo raštu suderinti su 
Draudiku konkretaus advokato (advokato padėjėjo) pasirinkimą dėl 
Draudėjo ar Apdraustojo interesų atstovavimo teismuose, kai nagrinėja-
ma byla dėl pagal draudimo sutartį apdraustos Draudėjo ar  Apdraustojo 
civilinės atsakomybės.
6.8. Atsisakius mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį, Draudikas apie tai 
raštu praneša Draudėjui, Apdraustajam arba reikalavimus pareiškusiam 
asmeniui, nurodydamas atsisakymo mokėti visą draudimo išmoką ar jos 
dalį, priežastis ir teisinį pagrindą.
6.7. Jeigu šaliai priklauso draudimo išmoka dėl tų pačių nuostolių atlygini-
mo pagal civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, Draudikas 
atlygina tik tą nuostolio dalį, viršijančią privalomojo civilinės atsakomybės 
draudimo sumą, tačiau ne daugiau, negu Draudimo liudijime nurodytos 
civilinės atsakomybės draudimo sumos.

PAPILDOMA SĄLYGA NR. 02 Bendrojo pelno netekimo 
draudimas 
1. SĄVOKOS
Šioje draudimo apsaugos sąlygoje nurodytoms sąvokoms nesutampant su 
Bendroje taisyklių dalyje ir Specialioje taisyklių dalyje nurodytoms sąly-
goms, vadovaujamasi šios draudimo aspaugos sąlygomis.
1.1. Apyvarta – pajamų suma, kurią Draudėjas gauna iš produktų, pre-
kių pardavimo arba iš teikiamų paslaugų (atskaičiavus visų rūšių suteiktas 
nuolaidas, PVM ir pan.) jo draudimo vietoje vykdomos apdraustos veiklos 
ribose, tiesiogiai susijusią su statomu/rekonstruojamu/remontuojamu/
montuojamu objektu.
1.2. Atsakomybės laikotarpis – Draudimo liudijime nurodytas laiko-
tarpis, kuris prasideda nuo planuotos būsimos veiklos pradžios datos, 
kuri yra nurodyta Draudimo liudijime dėl Draudimo liudijime numatytų 
draudžiamųjų įvykių atsiradimo momento ir tęsiasi iki faktinės apdraustų 
Darbų pabaigos, tačiau ne ilgiau nei iki draudimo liudijime apibrėžto mak-
simalaus atsakomybės laikotarpio pabaigos.



11/12

1.3. Darbų vėlavimas – laikotarpis, kuris prasideda nuo planuotos bū-
simos veiklos pradžios datos, kuri yra nurodyta Draudimo liudijime dėl 
Draudimo liudijime numatytų draudžiamųjų įvykių atsiradimo momento 
ir tęsiasi iki faktinės apdraustų Darbų pabaigos.
1.4. Išskaita (franšizė) – iš draudimo išmokos išskaičiuojami ir Draudiko 
neatlyginami Draudimo liudijime numatyti finansiniai nuostoliai, išreikšti 
pinigų suma ar/ir kurie patiriami per  Išskaitos (franšizės) laikotarpį, kai 
pastaroji yra išreikšta laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo drau-
džiamojo įvykio dienos. Draudimo liudijime nurodyta išskaita (franšizė) 
gali būti šių tipų:
1.4.1. išreikšta tikslia pinigų suma;
1.4.2. išreikšta procentais nuo nuostolių dydžio;
1.4.3. išreikšta dienomis ar kitu laikotarpiu, už kurį nemokama draudimo 
išmoka;
1.4.4. kombinuota kelių tipų išskaita.
1.5. Bendrasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų (apyvartos) dalis, liekanti 
atėmus Draudėjo kintamuosius kaštus. Draudimo sutartyje bendrąjį pelną 
sudaro grynasis pelnas ir pastovūs kaštai.
1.6. Kintami kaštai – kintamos (nenuolatinės) išlaidos, kurios tiesiogiai 
priklauso nuo gamybos arba kitos Draudėjo (Apdraustojo) veiklos ir ku-
rios proporcingai mažėja, mažėjant apyvartai (pvz., žaliavų pirkimo išlai-
dos, mokesčiai už suvartotą elektros energiją, transporto ir kitos išlaidos).
1.7. Padidėjusios veiklos sąnaudos – Draudimo sutartyje numatytas 
papildomas draudimo apsaugos limitas išlaidoms, kurios atsiranda įvykus 
draudžiamajam įvykiui ir yra skirtos sumažinti apyvartos kritimą. Papildo-
mos išlaidos visuomet draudžiamos pirmosios rizikos draudimu.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS IR DRAUDIMO APSAUGA
2.1. Draudžiami Draudėjo patirti finansiniai nuostoliai dėl Darbų vėlavi-
mo, kai šio vėlavimo priežastis yra apdrausto statomo/rekonstruojamo/
remontuojamo/montuojamo objekto apgadinimas, sugadinimas ar sunai-
kinimas įvykęs draudimo liudijime numatytiems draudžiamiesiems įvy-
kiams, dėl kurių sutrinka ar nutrūksta Draudėjo vykdoma veikla. 
2.2. Draudimo liudijime individualiai gali būti nustatyti kiti draudžiamieji 
įvykiai.
2.3. Draudimo apsauga pagal šią Draudimo apsaugos sąlygą gali apimti:
2.3.1. bendrąjį pelną;
2.3.2. padidėjusias veiklos sąnaudas.
2.4. Padidėjusias veiklos sąnaudas Draudikas atlygins tik tuo atveju, jei šios 
sąnaudos sumažins apyvartos kritimą bei bus suderintos su Draudiku iš 
anksto. Jeigu šių sąnaudų suderiniti iš anksto su Draudiku nėra galimybės, 
Draudėjas privalo informuoti Draudiką per 3 (tris) kalendorines dienas 
apie priemones, kurių imtasi bei patirtas išlaidas.

3. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Nedraudžiamieji įvykiai yra, ir Draudikas neatlygina žalos (nuostolių):
3.1.1. dėl medžiagų, reikalingų statomamo/rekonstruojamo/remontuoja-

mo/montuojamo objekto veiklos vykdymui, sunaikinimui, sugadinimui ar 
trūkumai;
3.1.2. dėl Darbų vėlavimo dėl finansavimo sutrikimo;
3.1.3. dėl žalos statomiems/rekonstruojamiems/remontuojamiems/mon-
tuojamiems objektams, kuriems draudimo apsauga pasibaigė pagal Speci-
aliosios dalies 4.2. punktą;
3.1.4. bet kokio pobūdžio nuostolių, kurie atsiranda po faktinės veiklos 
pradžios datos;
3.1.5. jeigu verslo nutrūkimas yra Draudėjo (Apdraustojo) bankroto pa-
sekmė, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria Draudėjui iškelta bankroto byla, 
arba Draudėjo veikla apribota dėl restruktūrizacijos; 
3.1.6. jeigu žala atsirado dėl įvykio, kuris nėra nurodytas kaip draudžia-
masis šių Taisyklių Specialiosios dalies 3.1. punkte arba nurodytas kaip 
nedraudžiamasis šių Taisyklių Specialiosios dalies 3.2. punkte.

4. DRAUDIMO SUMA
4.1. Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta suma, apskaičiuota 
pagal Draudiko pateiktą prašymą sudaryti Draudimo sutartį, nustatoma 
atsižvelgiant į planuojamą Metinę apyvartą, planuojamą bendrojo pelno 
dydį ir atitinkamai koreguojama priklausomai nuo prognozuojamo ap-
draustos veiklos pokyčio bei atsakomybės laikotarpio trukmės, jeigu atsa-
komybės laikotarpis viršija 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį.
4.2. Jeigu atsakomybės laikotarpis yra lygus arba trumpesnis nei 12 mė-
nesių, draudimo suma privalo atitikti numatomą metinį bendrąjį pelną.
4.3. Draudėjas yra atsakingas už Draudimo vertės ir Draudimo sumos 
teisingą paskaičiavimą.
4.4. Draudimo suma sumažėja išmokėtų draudimo išmokų dydžiu (ma-
žėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. Išmokėjus draudimo 
išmoką ar jų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laiko-
ma pasibaigusia, išskyrus Taisyklių Bendrosios dalies 4.5 punkte nurodytą 
atvejį. 

5. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS
5.1. Draudimo išmoka yra draudžiamojo įvykio atveju Draudiko mokama 
suma, apskaičiuota pagal šias Taisykles, kuria siekiama Taisyklių nustatyta 
tvarka kompensuoti Draudėjo finansinius nuostolius, atsiradusius dėl ap-
draustos veiklos nutrūkimo.
5.2. Finansinių nuostolių dydis yra nustatomas ir draudimo išmoka ap-
skaičiuojama pagal surašytą verslo nutrūkimo aktą, remiantis Draudėjo ir 
kompetetingų institucijų pateiktais dokumentais ir prieš sudarant Draudi-
mo sutartį Draudėjo pateiktais duomenimis.
5.3. Finansiniu nuostoliu laikoma:
5.3.1. Negautas bendrasis pelnas, atsiradęs dėl apyvartos kryčio ar;
5.3.2. Veiklos sąnaudų padidėjimas. 
5.4. Skaičiuojant draudimo išmoką, jos dydis gali būti koreguojamas atsi-
žvelgiant į atsakomybės laikotarpiu rinkoje esančias tendencijas ir aplinky-
bes, turinčias įtakos Draudėjo vykdomai veiklai.

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Tomasz Rowicki
Valdybos narys
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