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(Patvirtintos UADB “Compensa Vienna Insurance Group” 2015 m. 
gruodžio  mėn. 28 d. Valdybos nutarimu,  galiojančios  nuo 2016 m. 
sausio mėn. 1 d.)
 
UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ šių Įmonių kompleksinio 
draudimo taisyklių pagrindu ir sąlygomis, sudaro Draudimo sutartis su 
asmenimis jų pačių arba trečiųjų asmenų naudai ir įsipareigoja už Drau-
dimo sutartyje nustatytą ir Draudėjo mokamą draudimo įmoką (pre-
miją) Draudimo sutarties bei draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu 
įvykus Draudžiamajam įvykiui Draudimo sutartyje nustatyta tvarka iš-
mokėti draudimo išmoką. 
 
I. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Tai-
syklių preambulę, turi joms šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos draudi-
mo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, nebent išvada dėl 
kitokios sąvokos reikšmės sektų iš Taisyklių konteksto. Visi kiti Taisyklėse 
vartojami terminai turi jiems įprastą reikšmę. 
1.1. Apdraustasis – Draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai 
interesai yra draudžiami. Taisyklėse vartojama sąvoka Draudėjas apima ir 
Apdraustąjį, nebent atsižvelgiant į kontekstą darytina kitokia išvada ; 
1.2. Apyvartinis turtas – Draudėjo arba Apdraustojo pagamintos 
arba perdirbtos prekės, taip pat prekės ir  (arba) medžiagos, įsigytos 
tolimesnio pardavimo (perpardavimo) tikslams, gamybos procese nau-
dojami produktai, pusfabrikačiai, kurie buvo priimti perdirbimui arba 
apdorojimui. 
1.3. Apsauga – apdrausto objekto arba patalpos apsauga, kurią vykdo 
Draudėjo įgaliotas asmuo, kuria nustatyti įpareigojimai, susiję su atitinka-
mu elgesiu ir veiksmais, vykdomais bandymo įsilaužti atveju; 
1.4. Atkuriamoji vertė – pinigų suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir 
eksploatacinių savybių tokios pat rūšies objektui sukurti, įsigyti arba pa-
statyti. Atkuriamąja verte draudžiamas turtas, kurio fizinis nusidėvėjimas 
yra ne didesnis negu 50%; 
1.5. Audra – stiprus vėjas (škvalas, viesulas), kai vėjo greitis siekia 20m/s 
ir daugiau, dėl ko ardomi silpnesni pastatai, lūžta medžiu šakos, išjudinami 
lengvesni daiktai. Vėjo stiprumas turi buti patvirtintas hidrometeorologi-
nės tarnybos pažyma. 
1.6. Autoįvykis – netyčinis arba neatsargus transporto priemonės su-
sidūrimas su kitomis transporto priemonėmis, statiniais, pastatais, kitais 
nekilnojamojo turto objektais, fiziniais asmenimis arba gyvūnais, nesan-
čiais transporto priemonėje autoįvykio metu, taip pat transporto prie-
monės apvirtimas; 
1.7. Besąlyginė išskaita (franšizė) - suma, kuria kiekvieno draudimi-
nio įvykio atveju Draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką, išsky-
rus atvejus, nurodytus Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Papildomose 
Draudimo sąlygose.
1.8. Buhalterinė vertė – turto vertė, nurodyta buhalterinėje apskaitoje, 
kuri pagal buhalterinės apskaitos įstatymą atitinka pradinę turto vertę, 
išskaičiuojant buhalterinį nusidėvėjimą.
1.9. Butas (gyvenamoji patalpa) – erdvė, atskirta stabiliomis (tvirto-
mis) sienomis, sudaranti funkcinę arba ūkinę visumą, skirta Apdraustojo 
reikmėms tenkinti, kuria pastarasis naudojasi įstatymo numatytomis tei-
sėmis, kurią sudaro viena ar daugiau patalpų, ir kuri įregistruota Nekilno-
jamojo turto kadastre.
1.10. Centrinė kompiuterinės sistemos dalis – pagrindinė kom-
piuterinės sistemos dalis, kurią sudaro svarbiausi sudėtiniai elementai, 
esantys viename korpuse, talpinančiame savyje: matinimo bloką, moti-
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ninę plokštę su procesoriumi, operacinę atmintimi bei ryšio 
prievadais su likusiais kompiuterinės sistemos elementais; centrinei 
sistemos daliai taip pat gali priklausyti ir kiti elementai, tokie kaip 
kietasis diskas, išplė- timo kortos ir t.t. 
1.11. Darbo užbaigimas – darbai arba kiti veiksmai, kuriuos Apdraus-
tasis įvykdė pagal Apdraustojo ir užsakovo sudarytą sutartį ir kurie buvo 
priimti užsakovo;
1.12. Darbuotojas – fizinis asmuo, įdarbintas pas Apdraustąjį darbo 
sutarties ar kitokios analogiško pobūdžio sutarties pagrindu LR Darbo 
kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo arba kitų LR teisės aktų numatyta 
tvarka; darbuotoju yra laikomas taip pat praktikantas ar savanoris, kuriam 
Draudėjas yra patikėjęs atlikti darbą, paslaugą ar kitus veiksmus ir su ku-
riais yra sudaręs atitinkamas sutartis; 
1.13. Darbuotojų turtas – Draudėjo darbuotojų asmeninis arba darbuo-
tojų profesinei veiklai vykdyti būtinas turtas, kuris darbdavio nurodymu 
arba pagal nusistovėjusią įprastą darbovietės praktiką laikomas darbuo-
tojų darbo vietoje. Darbuotojui turtui šiose Taisyklėse nėra priskiriamos 
pinigines lėšos arba bižuterijos ir juvelyriniai gaminiai. 
1.14. Draudėjas - asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl Draudimo su-
tarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti Draudimo sutartį, 
arba kuris sudarė Draudimo sutartį su Draudiku. 
1.15. Draudikas - Compensa Vienna Insurance Group, veikianti per 
savo Lietuvos filialą, sudariusi Draudimo sutartis su juridiniais asmenimis 
(Draudėjais). 
1.16. Draudimo liudijimas (polisas) - Draudiko išduodamas dokumen-
tas, patvirtinantis Draudimo sutarties sudarymą. 
1.17. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su šių Taisyklių pa-
grindu apdrausto turto (statinių, pastatų, nekilnojamojo turto ir kitų) val-
dymu, naudojimu, disponavimu. Draudžiamas draudimo sutartyje nuro-
dytas Draudėjui arba Apdraustajam priklausantis turtas, skirtas gamybinei, 
komercinei ar kitokiai komercinei veiklai vykdyti. Be nurodyto interesų 
Draudimo objektu gali būti ir kitokie interesai arba su jomis susijęs turtas, 
veikla ir kita, dėl kurių Draudėjas ir Draudikas sutaria Draudimo sutartyje, 
laikantis šių Taisyklių sąlygų. 
1.18. Draudimo rizika – tikėtinas pavojus, gresiantis draudimo objektui, 
susijęs su staigaus ir netikėto pobūdžio įvykio, nepriklausnačio nuo Drau-
dėjo ar Apdraustojo valios, įvykimu. 
1.19. Draudimo suma - Draudimo sutartyje nurodyta arba Taisyklių
 Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose
 nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios neviršydamas Draudi-
kas atlygina Draudėjo ar Apdraustojo draudžiamojo įvykio metu patirtus 
nuostolius. 
1.20. Draudimo sutartis - sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draudė-
jas. Draudėjas Draudimo sutartimi įsipareigoja mokėti Draudikui draudi-
mo įmokas. Draudikas Draudimo sutartimi įsipareigoja išmokėti Draudė-
jui, Draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui ar trečiajam asmeniui, 
kurio naudai sudaryta Draudimo sutartis, Draudimo sutartyje nustatytą 
draudimo išmoką, apskaičiuotą Draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jei-
gu įvyksta Draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo 
sutartį sudaro šios Taisyklės ir jų priedai (Draudimo apsaugos papildomos 
sąlygos), prašymas sudaryti Draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas), 
draudimo liudijimas, draudimo liudijime nurodytais atvejais numeruoti 
Draudimo sutarties priedai, kiti Draudėjo ir Draudiko raštu įforminti do-
kumentai, kuriais susitariama dėl papildomų draudimo sąlygų. 
1.21. Draudimo vertė - draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri išreiš-
kiama pinigais bei nustatoma Draudimo sutartyje numatytu būdu. 
1.22. Draudimo vieta – draudimo sutartyje nurodytu adresu esanti
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draudimo vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje.Draudimo sutartyje nu-
rodyta vieta LR teritorijoje, kurioje yra vykdoma veikla arba yra draudimo 
objektas. 
1.23. Draudžiamasis įvykis – staiga ir netikėtai įvykęs nuo Draudėjo ir 
Apdraustojo valios nepriklausantis įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo 
mokėti draudimo išmoką. 
1.24. 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. 
1.25. Dūmai (Suodžiai) – kietųjų kūnų, skysčių ir dujų nepilno degimo 
kietosios medžiagos, kurios staiga išsiveržia iš gaisro židinio; Kietųjų dale-
lių ir dujų mišinys kilęs kaip degimo produktas kuris yra gaisro pasekmė.
1.26. Duomenys – bet koks faktų, informacijos arba nuomonės pateiki-
mas apdorojimui kompiuterių sistemoje tinkama forma, kartu su atitin-
kama programine įranga, leidžiančia informacinei sistemai atlikti funkcija, 
tai yra:
a) duomenų bazės (suprantamos kaip apibrėžtos struktūros duomenų rin-
kiniai, išsaugoti kompiuterio atmintyje arba išorinėse duomenų laikmeno-
se), taip pat ir joms valdyti (tvarkyti) reikalinga programinė įranga;
b) sisteminė ir taikomoji programinė įranga;
c) programinės bibliotekos;
d) standartinė ir nestandartinė įmonės programinė įranga;
e) taikomoji programinė įranga, naudojama atitinkamoje taikymo srityje, 
parengta pagal užsakymą, pateiktą kompetetingoms įmonės informacinių 
sistemų tarnyboms arba išorės subjektams. 
1.27. Ekstremalus sportas - sporto rūšys, susijusios su didesne, nei kito-
se sporto šakose, rizika, reikalaujančios veikti padidintos rizikos sąlygomis 
ir neįprastų fizinių ir psichinių gebėjimų, įskaitant, bet neapsiribojant: 
1.27.1. alpinizmą, speleologiją, kopimą į aukštus kalnus, priskirtinus Hima-
lajų kalnų kategorijai, kopimą į kalnus per uolas bei ledynus, pasikarstymas 
uolomis (angl. bouldering), visas akrobatinio kliūčių įveikimo bėgiojant 
sporto (pranc. Le Parkour) atmainas, kanjoningą (angl. canyoning) bei tra-
savimą (angl. tracing) 2500 m aukštyje virš jūros lygio; 
1.27.2. plaukimą kajakais ir (arba) plaustais kalnų upėmis (raftingas), plau-
kimą putojančia upe per slenksčius ir bangas (hidrospydas), jėgos aitvarų 
(angl. kitesurfing) ir burlenčių sportą, esant vėjo greičiui didesniam nei 50 
km/h; 
1.27.3. nardymą, įskaitant visas ir bet kokias nardymo rūšis, giliau kaip 15 
m gylis bei laisvą nardymą (angl. freediving); 
1.27.4. plaukiojimą jūra, išskyrus teritorinius vandenis, toliau negu 12 jūr-
mylių nuo kranto; 
1.27.5. šuolius su slidėmis, slidžių alpinizmą bei visų rūšių nusileidimus 
slidėmis arba snieglentėmis už nužymėtų leidimosi trasų ribų, taip pat nu-
sileidimus slidėmis rekordams pasiekti; 
1.27.6. šuolius su guma, įskaitant visas ir bet kokias šių šuolių rūšis bei 
šuolius su parašiutu; 
1.27.7. parasparnių sportą, skraidykles, motorizuotos skraidykles, sklan-
dymą, lėktuvų arba malūnsparnių pilotavimą; 
1.27.8. važiavimą dviračiais, motociklais arba keturračiais motociklais 
specialiai paruoštomis trasomis arba gamtine trasa, kurioje gausų kliūčių 
(pvz., vėžių, provėžų, gūbrių, tramplinų ir pan.); 
1.27.9. dalyvavimą ir pasirengimą dalyvauti kelių, vandens ir oro transpor-
to priemonių lenktynėse arba reiduose; 
1.27.10. kovos menus ir įvairių rūšių gynybą; 
1.27.11. žygius į ekstremalaus klimato arba atšiaurias gamtines vietoves 
(Pvz., poliarines zonas, tokias kaip Aliaska, Sibiras, Kamčiatka, Kanados 
šiaurė bei žygiai į dykumas, esant 20 km atstumui nuo artimiausių miestų, 
gyvenviečių, kelių); 
1.28. Elektros įtampos svyravimai – staigus ir netikėtas elektros įtam-
pos norminių ribų viršijimas, kurį sukelia žaibo iškrova;

1.29. Gaisras – staiga ir netikėtai kylanti ugnis, atsiradusi savaime ar dėl 
trečiųjų asmenų tyčinės veiklos ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsi-
veržusi iš jo ir galinti plisti savaime;
1.30. Būtinos gydymo išlaidos – išlaidos, susijusios su tyrimais ir ambu-
latorinėmis bei operacinėmis procedūromis, buvimu sveikatos priežiūros 
įstaigoje, taip pat ir su būtinų vaistų ir tvarstymo priemonių pirkimu; 
1.31. Grafiti – neteisėtai nupiešti piešiniai arba užrašai ant draudimo 
objekto;
1.32. Grynas finansinis/turtinis nuostolis/ (toliau tekste grynas fi-
nansinis nuostolis) – turtinis nuostolis, kuris nėra žala turtui ar asmeniui. 
1.33. Grunto suslūgimas – tam tikros vietovės taško absoliučios ampli-
tudės sumažėjimas dėl karstinių reiškinių, dėl ko nusėda pamatai, skyla 
sienos arba įvyksta kitoks natūralus grunto suslūgimas dėl gamtos reiš-
kinių; 
1.34. neįgalumas (negalia) – ilgalaikis ir nuolatinis sveikatos būklės pa-
blogėjimas, atsiradęs dėl nelaimingo atsitikimo, dalyvavimo visuomeninia-
me gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas, kai dėl Nelaimingo atsiti-
kimo yra sutrikdomos asmens fizinės ir/ar psichinės funkcijos. Neįgalumas 
ir jo lygis (fizinių ir/ar psichinių funkcijų sutrikimo ir/ar netekimo lygis) turi 
būti patvirtintas kompetentingos institucijos pažyma. Neįgalumo atveju 
draudimo išmoka mokama ir jos dydis yra nustatomas šių Taisyklių Drau-
dimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygose nustatyta tvarka;
1.35. Indukcijos reiškinys – elektros arba magnetinio lauko poveikis šia-
me lauke esantiems objektams, dėl kurio minėtųjų objektų elektros gran-
dinėse be sąlyčio su elektros ar magnetinį lauką generuojančiu įrenginiu 
ima tekėti elektros srovė; (taikoma draudžiant el įrenginius)
1.36. Infekcija – sveikatos sutrikdymas, kurį sukelia bakterinės, virusinės, 
grybelinės kilmės ligos sukėlėjai (užkratai) bei parazitai (invazinės ligos – 
parazitinės ligos); 
1.37. Investicijos – pagrįstos dokumentais išlaidos, susijusios su pastatų 
arba patalpų, kurie nepriklauso Draudėjo arba Apdraustojo nuosavybei, 
tačiau naudojami Draudėjo arba Apdraustojo ūkinei veiklai vykdyti, ei-
namuoju, kapitaliniu remontu, taip pat pritaikomaisiais darbais bei vidaus 
įrengimu; 
1.38. Sąlyginė išskaita – nuostolio dydis, kurį privalo padengti pats 
Draudėjas. Šis dydis nurodomas draudimo polise ir gali būti skaitinės, pro-
centinės ar laikotarpio išraiškos; nuostoliui viršijus sąlyginės išskaitos dydį, 
Draudikas atlygina pilnai Draudėjo patirtą nuostolį. 
1.39. Išleidimas į apyvartą - Draudėjo arba Apdraustojo ūkinės veiklos 
metu sukurto produkto išleidimas į rinką, sudarant pirkimo pardavimo, 
perdirbimo, nuomos arba išperkamosios nuomos, panaudos arba kitokio 
pobūdžio sutartį ir perduodant produktą trečiajam asmeniui tolimesniam 
valdymui, naudojimui arba vartojimui; Lenkiųkam variante akcentuojama 
data
1.40. Išorinės duomenų laikmenos – keičiami nešiojami objektai, ku-
riuose galima saugoti duomenis ir juos nuskaityti;
1.41. Kalnakasybos žala – žala, kurią sukėlė vykdomi geologinių, kuro 
klodų gavybos kasinėjimų darbai ir požeminiai darbai, kurių metu buvo 
naudojama kalnakasybos technika;
1.42. Kavitacija – dujomis ar garais pripildytų burbuliukų atsiradimas te-
kančiame skystyje dėl lokalaus slėgio sumažėjimo ženklaus srauto tėkmės 
greičio padidėjimo vietose, sukeliantis su skysčiu sąlytyje esančių kons-
trukcinių elementų naikinimą (ardymą);
1.43. Kenkėjiška kompiuterinė programinė įranga – kompiuterinė 
programinė įranga (aplikacijos, skriptai (pusprogramės) ir pan.), kurių tie-
sioginis arba netiesioginis poveikis sukelia kitokius, nei vartotojas tikisi, 
padarinius; 
1.44. Kilnojama elektroninė įranga – elektroninė įranga, įskaitant, bet 
neapsiribojant elektronines priemones bei prietaisus, kurią galima perkelti 
iš vienos vietos i kita nepakeitus jos turinio, iš esmės nesumažinus jos ver-
tės ar nepadarius žalos arba be didelės žalos jos paskirčiai, jeigu įstatymai 
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nenustato ko kita. Ši įranga skirta naudojimui be įrangos konstrukcijos 
įleidimo į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar atrė-
mimo į žemės paviršių (vandens telkinių dugną); 
1.45. Kilnojamas turtas – savininko nuosavas, išsinuomotas ar gautas iš 
kitų organizacijų ar gyventojų turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos 
į kitą nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės 
žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Šių Taisyklių pagrindu 
draudžiami kilnojamajam turtui priskiriami daiktai, skirti gamybinei – ūki-
nei veiklai vykdyti: mašinos, įrenginiai, instrumentai, apyvartinis turtas, 
trečiųjų asmenų turtas; kiti Draudimo sutartyje nurodyti daiktai; 
1.46. Kintamos veiklos išlaidos - išlaidos, kurios priklauso nuo pagami-
namos produkcijos arba suteiktų paslaugų apimties;
1.47. Korozija – metalų arba jų lydinių ardymas dėl cheminių arba elek-
trocheminių reakcijų, vykstančių dėl sąlyčio su supančia dujų arba skysčių 
aplinka; 
1.48. Kruša - meteorologinis reiškinys, kai šiltuoju metų laiku per kelėta 
ar keliolika minučių iškrenta 10 (dešimt) mm ar didesnio skersmens ledo 
gabalėlių krituliai; 
1.49. Lažybos – susitarimas tarp asmenų, pagrįstas įvykdymu veiksmų, 
kuriais siekiama kitą šalį įtikinti savo teisumu; 
1.50. Lėtinė liga – pamažu blogėjanti arba ilgai užsitęsusi ligos būklė, 
nuolatos arba periodiškai gydyta 24 mėnesius iki draudžiamojo įvykio; 
1.51. Licencijuota programinė įranga – Lietuvos Respublikos autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų saugoma 
programinė įranga; 
1.52. Likutinė vertė – pinigų suma, gaunama iš Atstatomosios vertės 
atėmus nusidėvėjimo sumą; 
1.53. Liūtis – laikomas trumpalaikis intensyvus (itin smarkus) lietus, kai 
per 6 (šešias) valandas ir trumpesni laiko tarpą iškrenta 15 (penkiolika) 
mm arba daugiau kritulių; 
1.54. Maisto produktų atitirpimas – maisto produktų, esančių Drau-
dėjo arba Apdraustojo apyvartinių lėšų šaltiniu ir kurių natūralios savy-
bės reikalauja specialių laikymo sąlygų šaldymo įrenginiuose (t.y. esant 18 
laipsnių šalčio pagal Celsijų arba žemesnėje temperatūroje), sugedimas, 
tapimas netinkamais vartoti, prekinės išvaizdos bei kokybinių rodiklių pra-
radimas arba pablogėjimas dėl šaldymo įrenginio gedimo (temperatūros 
padidėjimo). Šiuo atveju įrenginio gedimas turi būti susijęs su Elektros 
įtampos svyravimais arba elektros tiekimo nutrūkimu, jeigu pastarasis tę-
siasi ne mažiau kaip 2 (dvi) valandas; 
1.55. Mašinos, įrenginiai ir įranga – visas Draudėjo arba Apdraustojo 
vykdomai ūkinei komercinei veiklai naudojamas Kilnojamas turtas arba 
nedidelės vertės turto komponentai, nepriskirti prie kitų turto kategorijų; 
1.56. Medžio užvirtimas, pastatų griūtis – apdrausto turto netekimas, 
suniokojimas arba apgadinimas dėl Draudėjo dispozicijoje neesančių me-
džių virsmo arba pastatų, statinių ar jų dalių, griūties ant apdrausto turto. 
1.57. Menkavertis turtas – į apskaitą neįtraukti, daiktiniai Apdraustojo 
turto komponentai, kurie pagal galiojančią įmonės apskaitos politiką ne-
priskiriami prie ilgalaikio materialaus turto.
1.58. Motorinė transporto priemonė – variklį turinti transporto prie-
monė, išskyrus bėgines transporto priemones, kaip tai numatyta Kelių 
eismo taisyklėse, ir mopedus. 
1.59. naudos gavėjas – Draudėjo paskirtas ir Draudimo sutartyje nuro-
dytas asmuo turtintis teisę gauti Draudimo išmoką. Nelaimingų atsitikimų 
draudimo atveju Naudos gavėjui laikomas Apdraustojo nurodytas asmuo, 
įgaliotas atsiimti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pasekmių išmoką 
Apdraustojo mirties atveju. Tuo jeigu, jeigu Apdraustasis nėra nurodęs 
Įgaliotinio, draudimo išmoka yra išmokama Apdraustojo šeimos nariams 
teisėtiems paveldėtojams Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numaty-
ta paveldėjimo tvarka; 
1.60. nelaimingas atsitikimas – netikėtas, išorinių priežasčių sukeltas 
įvykis, dėl kurio Apdraustasis, nepriklausomai nuo jo valios, patyrė žalą 

sveikatai arba mirė; ši sąvoka yra taikoma išimtinai tik draudimo nuo ne-
laimingų atsitikimų atveju; (taikoma turtui apdraustam transporte)
1.61. nesaugios medžiagos – visos kietosios, skystos, dujinės, terminės 
erzinančios arba teršiančios medžiagos, ypač: dūmai, išskyros, suodžiai, 
garai, rūgštys, bazės, cheminės medžiagos, atliekos arba kitos erzinančios 
medžiagos (taikoma civilinės atsakomybės draudimo atveju).
1.62. nuosavas transportas – Draudėjo nuosavybei priklausanti (-čios) 
transporto priemonė (-ės), arba kitos nei 1.58 punkte paminėta, nuosavy-
bės teise priklausanti transporto priemonė.
1.63. Komercinis transportas – komercinio vežėjo, kuris vykdo trans-
portavimo veiklą pagal gabenimo sutartis, patvirtintas važtaraščiu arba 
kitu krovinį lydinčiu dokumentu transporto priemonė (-ės). 
1.64. pavojingos medžiagos – bet kokios cheminės ar biologinės 
skystosios, dujinės arba kietosios medžiagos, įskaitant, bet neapribojant 
sprogstamąsias medžiagas ir gaminius, dujas, liepsnojančius skysčius, de-
gias kietas medžiagas, savaime užsidegančias medžiagas, medžiagos, kurių 
sąlytyje su vandeniu išskiria liepsnojančios dujos, taip pat oksiduojančios, 
toksiškos, infekcinės, radioaktyviosios, ėdžios medžiagos, organiniai per-
oksidai, kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai, nurodyti Europos sutarty-
je dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR); 
1.65. nevisiškas draudimas – atvejis, kai įvykus draudžiamajam įvykiui, 
Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Apdraustajam (Naudos gavėjui) 
dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo ver-
tės santykiui, jeigu nustatyta Draudimo suma yra mažesnė už Draudimo 
vertę; 
1.66. pagalbos centras – subjektas, kuris Draudiko vardu teikia pagalbos 
paslaugas; 
1.67. pastatai – vieno arba daugiau aukštų, stogu apdengtas, tvirtai su-
jungtas su žeme ir iš erdvės išsiskiriantis statinys, kuriame yra vienas ar 
daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir nau-
dojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto 
ir kitai veiklai. Pagrindinės sudedamosios pastato dalys yra konstrukciniai 
elementai ir elementu papildoma įranga: konstrukciniai elementai yra 
pamatai, sienos, perdangos, stogas; konstrukciniu elementu papildoma 
įranga yra išorės apdaila, pertvaros, grindys, langai, durys, vidaus apdaila, 
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų), duju, karšto ir šalto van-
dens, elektros tiekimo, gaisru aptikimo ir gesinimo sistemos, telekomu-
nikacijos linijos ir apsaugos sistemos su stacionariai prijungtais prietaisais. 
Šiose Taisyklėse nurodyti pastatai turi būti inventorizuoti Nekilnojamojo 
turto kadastre ir registrų įmonėje kaip nekilnojamasis turtas. 
1.68. piniginės vertybės – Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybių 
piniginiai vienetai (ženklai), čekiai, vekseliai, akcijos, obligacijos ir kiti do-
kumentai, pakeičiantys apyvartoje grynuosius pinigus, taip pat neapdoro-
tas auksas, sidabras, platina bei kiti taurieji metalai, brangakmeniai, perlai 
bei deimantai. Piniginės vertybės turi būti saugomos tvirtai sujungtame su 
pastato konstrukcijomis ne mažesnės negu II (antros) saugumo klasės ir 
sertifikuotame pagal LST EN 1143-1:2005 standarto reikalavimus seife. 
1.69. pirmosios rizikos draudimas – draudimas, kuomet draudimo 
suma, netaikant Nevisiško draudimo sąlygos, yra mažesne negu Atku-
riamoji verte; tai Draudiko atsakomybės ribojimas Draudėjo pasirinkta 
draudžiamo turto draudimo suma. Draudžiamojo įvykio atveju žala 
atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, neatsi-
žvelgiant į draudžiamo turto draudimo sumos ir draudimo vertės santykį. 
1.70. plėšimas (grobimas) – Draudėjo arba Apdraustojo turto, įskaitant, 
bet neapsiribojant gabenamus krovinius, užgrobimas panaudojant smurtą 
ar prievartą prieš asmenį arba grasinant panaudoti smurtą arba privedant 
asmenį prie nesąmoningos ir bejėgiškos būklės, negalėjimo apsiginti; 
1.71. polisas – Draudiko išduotas dokumentas, patvirtinantis draudimo 
sutarties sudarymą; 
1.72. potvynis – staigus vandens kilimas upėse, ežeruose arba kituose 
vandens telkiniuose, dėl kurio gali būti sugadinti vandens užlaikymo įren-
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giniai bei priemonės, pragraužtos dambos, bei apsemtos žemesnės mies-
tu, gyvenviečių dalys, žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai, automobilių kelių 
ruožai arba apgadinti pastatai ir kitas turtas. 
1.73. prašymas - Draudiko nustatytos formos rašytinis dokumentas, ku-
riuo išreiškiamas Draudėjo ketinimas sudaryti Draudimo sutartį su Drau-
diku ir kuriuo Draudikui suteikiama informacija apie aplinkybes, turinčias 
įtakos draudimo rizikai. 
1.74. produktas - kiekvienas Draudėjo arba Draudėjo vardu parduotas, 
išnuomotas arba kitokiu būdu distribucijai atiduotas kilnojamas daiktas. 
Produktu nelaikoma: natūralios žaliavos, kraujas, vidaus organai, naudoti 
daiktai, nekilnojamas turtas, žemdirbystės ir gyvulininkystės produktai, 
produktai gaunami iš žvejybos ir medžioklės veiklos;
1.75. profesionali sportinė veikla:
1.75.1. sportinės veiklos vykdymas sporto klubuose, reguliariai dalyvau-
jant treniruotėse ir sporto varžybose, taip pat sporto disciplinų praktika-
vimas siekiant uždarbio;
1.75.2. dalyvavimas išvykose arba ekspedicijose į ekstremaliomis klimato 
arba gamtinėmis salygomis pasižyminčias vietas;
1.73. Rinkos vertė – vertė atitinkanti rinkoje pirkimo - pardavimo kainą; 
1.74. Serijinė žala – nuostoliai, atsiradę kaip tos pačios rizikos įvykių 
pasekmė, kuriuos sukėlė ta pati konstrukcijos klaida (defektas) arba į apy-
vartą išleistas tais pačiais defektais arba trūkumais pasižymintis produktas, 
nepriklausomai nuo nukentėjusių skaičiaus (taikoma civilinės atsakomybės 
sutarčių atveju); 
1.75. Signalizacijos įranga - elektroniniai prietaisai, prijungti prie ben-
dro stebėjimo pulto ir (arba) generuojantys vietinį Pavojaus signalų suvei-
kimo registravimą (šviesos, garsinė signalizacija), Pavojaus signalų suvei-
kimo registravimą policijoje, saugos tarnyboje, priešgaisrinėje apsaugos 
tarnyboje, taip pat perduodantys saugos ir gelbėjimo tarnybų ekipažų 
iškvietimo signalą; 
1.76. Skraidančio aparato užkritimas – valdomo ar nevaldomo skrai-
dančio aparato, jo dalių, krovinių užkritimas ant apdrausto turto; 
1.77. Smūginė (garsinė) banga – oro slėgio banga, kurią sukūrė virš-
garsiniai lėktuvai. 
1.78. Sniego (ledo) slėgis – nuostoliai atsiradę dėl nebūdingo tai vietovei 
smarkaus sniego, kai per 24 valandas ir trumpesni laiką sniego dangos 
storis padidėja 20 cm ir daugiau ir dėl to sniegas savo svoriu sulaužo ap-
drausta objektą arba objektą, kuriame yra apdrausti daiktai; 
1.79. Sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas didelio energi-
jos kiekio ribotame tūryje išsiskyrimas; sprogimu taip pat laikoma implo-
zija, susijusi su staigiu rezervuaro arba vidinio slėgio tuštuminio aparato 
pažeidimu; 
1.80. Statiniai - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant staty-
bos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, įskaitant, bet neapsiribo-
jant inžinerinius statinius, mišrios rūšies statinius, pramonines instaliacijas, 
stogelius, vamzdynus, bokštus, kaminus (dūmtraukius), aptvarus, statinių 
tvoras arba garažus, tai pat statinių priestatus, antstatus ir jų dalis, įrengi-
nių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų staty-
binės konstrukcijos. Šiose Taisyklėse statiniams nėra priskiriami pastatai 
(gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švie-
timo, poilsio, žemės ūkio ir kiti). Šiose Taisyklėse nurodyti statiniai turi 
būti inventorizuoti Nekilnojamojo turto kadastre ir registrų įmonėje kaip 
nekilnojamasis turtas. 
1.81. Su Draudėju susiję asmenys - Draudėjo darbuotojai, valdybos 
nariai ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo 
saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka įga-
lioti atstovai. 
1.82. Taisyklės – šios Draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra 
neatskiriama Draudimo sutarties dalis. Draudikas ir Draudėjas susitaria, 
kurios iš Draudimo sąlygų bei Draudimo apsaugospapildomų sąlygų bus 
taikomos draudimo sutarčiai ir jas nurodo draudimo liudijime.

1.83. Techninis turto nusidėvėjimas – nuolatiniai fizikiniai – cheminiai 
pokyčiai, vykstantys eksploatacijos metu, dėl kurių turto gebėjimo arba 
tinkamumo vykdyti apibrėžtas funkcijas laikotarpis palaipsniui trumpėja; 
1.84. Teroro aktas – vieno fizinio asmens arba kelių fizinių asmenų gru-
pės, veikiančių kartu ir (arba) atskirai, nusikalstama veika, kai: 
1.84.1. veikiama šių asmenų pačių, ar tam tikros įmonės, įstaigos, orga-
nizacijos, arba nacionalinio ir (arba) tarptautinio junginio, arba valstybės 
ar vyriausybės, įskaitant, bet neapsiribojant joms pavaldžias valstybines 
įstaigas bei įmones, vardu ir interesais, arba būnant susijusiems su pasta-
raisiais, 
1.84.2. grasinama panaudoti jėgą arba prievartą politiniais, religiniais ar 
ideologiniais tikslais, siekiant įbauginti Lietuvos Respublikos ir (arba) kitos 
valstybės vyriausybę, visuomenę ar atitinkamą jos dalį; 
1.84.3. jėgos arba prievartos panaudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant 
sprogimą, griovimą, padegimą arba kitą turto ir vertybių sunaikinimą, 
radioaktyviųjų, biologinių ar cheminių kenksmingų medžiagų, preparatų 
ar mikroorganizmų paskleidimas, jeigu tai buvo padaryta žmonių gyvena-
mojoje, darbo, susibūrimo ar viešoje vietoje ir tai sukėlė pavojų daugelio 
žmonių gyvybei ar sveikatai, politiniais, religiniais ar ideologiniais tikslais, 
siekiant įbauginti Lietuvos Respublikos ir (arba) kitos valstybės vyriausybę, 
visuomenę ar atitinkamą jos dalį; arba 
1.84.4. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir (arba) kitus tei-
sės aktus nustatyta veika priskiriama teroro aktui. 
1.85. Turto transportavimas – Draudėjo turto transportavimas, vyk-
domas Draudėjui nuosavybės teise, nuomos arba panaudos pagrindu pri-
klausančiomis transporto priemonėmis arba samdant vežėją, kuris atlieka 
turto transportavimą jam priklausančiu transportu; 
1.86. Transporto priemonės atsitrenkimas/smūgis – bet koks ap-
drausto turto sunaikinimas arba sugadinimas kontakto su transporto 
priemone, kurios savininku arba valdytoju nėra Draudėjas, Apdraustasis, 
Naudos gavėjas ar su Draudėju susiję asmenys, metu; 
1.87. Trečiasis asmuo - asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su Drau-
diku ir Draudėju pagal šių Taisyklių pagrindu sudarytą Draudimo sutartį. 
Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su Draudiku ar Draudėju 
darbo ar civiliniais sutartiniais santykiais, valdybos narys; esantis Draudėjo 
darbuotojo, valdybos nario šeimos nariu ar su Draudėjo darbuotojo ar 
valdybos nariu bendrą ūkį vedantis asmuo. 
1.88. Trečiųjų asmenų turtas – tretiesiems asmenims priklausantis tur-
tas, kuris nuomos, panaudos arba patikėjimo teise valdomas Draudėjo 
arba Apdraustojo ir naudojamas Draudėjo arba Apdraustojo ūkinei ko-
mercinei veiklai vykdyti, įskaitant, bet nepasiribojant pardavimą bei pas-
laugų teikimą; 
1.89. užtvindymas (užliejimas) – vandens, vandens garų arba skysčių 
išsiliejimas iš vamzdžių, miesto arba vietinio vandentiekio, kanalizacijos, 
šildymo arba technologinių įrenginių, taip pat vandens arba kito skysčio 
išsiliejimas iš automatiškai įsijungiančios priešgaisrinės gelbėjimo sistemos, 
taip pat buities ar pramoninio įrengimo, iš kurio, dėl gedimo, gali išsilie-
ti vanduo, taip pat vandens poveikiui, atsiradusiam dėl sniego arba ledo 
sankaupų tirpsmo, įvykus staigiam temperatūrų pokyčiui, taip pat vanden-
tiekio čiaupų arba kitų vandens jungiklių bei vožtuvų palikimas atidarytais, 
jeigu tai buvo padaryta dėl Draudėjo, Apdraustojo arba trečiųjų asmenų 
neatsargumo. Užtvindimu (užliejimu) nelaikomi atvejai, kai priešgaisrinės 
gelbėjimo sistemos įsijungimas susijęs su gaisro ar jo padarinių šalinimu, 
taip pat buvo remontuojamos, rekonstruojamos, modernizuojamos pa-
čios vandentiekio sistemos arba pastatas (statinys), kuriame šios sistemos 
įrengtos. 
1.90. Ūmus susirgimas – ūmiai pasireiškęs susirgimas; 
1.91. Vagystė su įsilaužimu – turto užgrobimas arba vagystė iš tinkamai 
saugomų patalpų, esant bent vienai iš nurodytų sąlygų 
1.91.1. neteisėtas patalpų apsaugos pašalinimas mechaniniu, technolo-
giniu, cheminiu, biologiniu arba kitokiu būdu, taip pat panaudojus fizinę 
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jėgą, arba patekimas į patalpas panaudojant šiam tikslui atitinkamus įran-
kius bei priemones, pritaikytus, padirbtus arba tikruosius patalpų raktus, 
įskaitant, bet neapsiribojant kodinius (elektroninius, magnetinius) raktus; 
1.91.2. neteisėtą veiką padariusio asmens pasislėpimas atitinkamoje patal-
poje, pastate arba statinyje iki jų užrakinimo (uždarymo). Ši aplinkybė turi 
būti įrodyta ikiteisminio tyrimo metu; 
1.91.3. transporto priemonės viduje esančio apdrausto turto (krovinio) 
pagrobimas iš jos arba kartu su transporto priemone, jeigu pastaroji nėra 
drausta, panaudojus šių Taisyklių 1.70.1 punkte nurodytas apsaugos pa-
šalinimo būdus ir priemones, jeigu ši apsauga yra transporto priemonės 
konstrukcijos dalis, arba panaudojant transporto priemonės raktą, kurį 
neteisėtą veiką padaręs asmuo gavo įsilaužęs į patalpas, pastatą arba stati-
nį arba Plėšimo (grobimo) metu; 
1.92. Vandalizmas – turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl trečiųjų 
asmenų tyčinės veiklos po jų įsilaužimo ar bandymo įsilaužti į apdraustą 
turtą arba patalpas, kuriose yra apdraustas turtas; Vandalizmu yra laiko-
mas ir Grafiti, jei Taisyklėse nenurodyta kitaip; (lenkiskas varintas numato 
bet koki vandalizma ne tik poisibrovimo) 
1.93. Vežėjas – Draudėju nesantis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos ir 
kitų valstybių įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vežti 
(gabenti) krovinius bei vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje; 
1.94. Žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į turtą, t.y. 
Apdrausto turto sugadinimas ar sunaikinimas su ugnies pasireiškimu ir iš-
plitimu arba be jos. Atlyginami tik tiesioginiai žaibo poveikio nuostoliai, 
jeigu Draudėjas ir Draudikas nesutarta kitaip; 
1.95. Žala – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto sunaikinimu, 
sugadinimu, praradimu, asmens sužalojimu ar gyvybės atėmimu ir dėl to 
patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų 
draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo ap-
saugos papildomose sąlygose atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali 
būti apibrėžiama kitaip. Visais atvejais į Žalos sąvoką nepatenka nuostoliai 
dėl negautų pajamų, taip pat neturtinės žalos atlyginimas; 
1.96. Žemės drebėjimas – žemės plutos drebėjimai, kuriuos sukelia že-
mės gelmėse vykstantis litosferos plokščių judėjimai, ugnikalnių išsiverži-
mai arba karstinės įgriuvos; 
1.97. Žemės nuošliauža – žemės masės atitrūkimas ir slinkimas šlaitu, 
sukeltas natūralios erozijos arba vandens. 
 
II. TAISYKLIų SuDĖTInĖS DALYS 
2.1. Šias Taisykles sudaro: 
2.1.1. Bendrosios sąlygos; 
2.1.2. turto draudimo nuo ugnies sąlygos; 
2.1.3. turto draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo sąlygos. 
2.1.4. turto draudimo nuo vandalizmo sąlygos; 
2.1.5. elektroninės įrangos draudimo sąlygos; 
2.1.6. turto draudimo nuo visų rizikų sąlygos; 
2.1.7. civilinės atsakomybės draudimo sąlygos; 
2.1.8. langų stiklų ir kitų objektų draudimo nuo sudužimo sąlygos; 
2.1.9. nelaimingų atsitikimų draudimo sąlygos; 
2.1.10. krovinių, gabenamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, draudimo 
sąlygos; 
2.1.11. assistance draudimo sąlgos; 
2.2. Šios dalies 2.1.2 - 2.1.11 punktuose nurodytos draudimo sąlygos tai-
komos kartu su šių Taisyklių Bendrosiomis sąlygomis ir gali būti aiškinami 
tik kaip vientisas dokumentas. 

BEnDROSIOS SĄLYGOS 
III. DRAuDIMO OBJEKTAS, ApIMTIS IR TERITORIJA 
3.1. Šiose Taisyklėse draudimo objektu laikomi Draudėjo turtiniai intere-
sai, susiję su šių Taisyklių pagrindu apdrausto turto, naudojamo gamybinei, 
komercinei ar kitokiai veiklai vykdyti, valdymu, naudojimu, disponavimu, 

bei draudimo objektais, numatytais šių Taisyklių 2.1.2 - 2.1.11. punktuose 
įvardintuose draudimo sąlygose. 
3.2. Draudimas galioja Draudimo liudijime (polise) nurodytoje teritorijoje. 
3.3. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Draudimo sutartis gali būti suda-
roma dėl nekilnojamo, kilnojamo turto ir atsargų draudimo, elektroni-
nės ir kompiuterinės įrangos draudimo, civilinės atsakomybės draudimo 
,krovinių draudimo, darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų bei 
pagalbos draudimo . 
3.4. Draudėjas, sudarydamas Draudimo sutartį dėl nekilnojamo, kilnoja-
mo turto ir atsargų draudimo, taip pat apdrausdamas civilinę atsakomybę, 
gali sudaryti atskiras Draudimo sutartis dėl skirtingų draudimo objektų 
arba civilinės atsakomybės draudimo atvejų. 
3.5. Draudikas atlygina Draudėjui pastarojo faktiškai patirtas, pagrįstas ir 
dokumentais įrodytas išlaidas. Šioms išlaidoms priskirtinos:
3.5.1. Draudimo objekto gelbėjimo, žalos prevencijos arba sumažinimo 
išlaidos, jeigu panaudotos priemonės buvo tikslingos, tačiau neveiksmin-
gos. Šiuo atveju Draudikas atlygina patirtas išlaidas, kurios neviršija Drau-
dimo sumos;
3.5.2. Draudimo objekto likučių pašalinimo po patirtos žalos išlaidos. Šiuo 
atveju Draudikas atlygina patirtas išlaidas, kurios sudaro ne daugiau 10 
(dešimties) % nuo Draudimo sumos;
3.5.3. išlaidos, susijusios su Draudimo objekto gelbėjimo nuo gaisro (ge-
sinimo veiksmų išlaidos), Draudimo objekto griovimo arba valymo darbų, 
būtinų atlikti siekiant pašalinti gaiso, krušos, liūties, medžio užvirtimo, 
pastatų griūties, sprogimo, teroro akto, žemės drėbėjimo arba žemės 
nuošliaužos pasekmes, kai tai nustatyta Draudimo sutartyje ir yra aptarta 
išlaidų atlyginimo suma bei sąlygos. 

IV. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
Šių Taisyklių aptariamais atvejais Draudžiamieji įvykiai aprašomi kiekvie-
nose draudimo sąlygose, nurodytose šių Taisyklių 2.1.2 - 2.1.11. punktuo-
se, atsižvelgiant į Draudimo objekto ypatumą. 

V. BEnDRIEJI nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Draudikas neprisiima atsakomybės, jeigu Draudėjas ar su Draudėju 
susiję asmenys sukelia žalą (nuostolius) tyčia arba sąmoningai. 
5.2. Jeigu žalos atsiradimo priežastis yra akivaizdus Draudėjo ar su Draudė-
ju susijusių asmenų neatsargumas, Draudikas neprisiima atsakomybės, atsi-
žvelgiant į Civilinės atsakomybės draudimosąlygų punkto 1.5. reikalavimus.
5.3. Jeigu sutartis sudaroma kito asmens naudai, 5.1. ir 5.2. punktuose 
nurodytos sąlygos taikomos atitinkamai Naudos gavėjui, Apdraustajam.
5.4. Draudikas neatsako už žalą trečiųjų asmenų turtui, jeigu už šios žalos 
atsiradimą yra atsakingas subjektas (asmuo) atidavęs (patikėjęs) šį turtą 
naudojimuisi bei už žalą darbuotojų turtui, jeigu už jos atsiradimą yra at-
sakingas darbuotojas.
5.5. Be kita ko, draudimo apsauga neapima žalos (nuostolių):
5.5.1. atsiradusių dėl visokeriopų karo, invazijos, užsienio šalies priešiškų 
veiksmų, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar apie karą 
buvo paskelbta, ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, maišto, riau-
šių, streiko, lokauto, sabotažo aktų, vidaus sumaišties, karinio arba pilieti-
nio pasikėsinimo į valdžią, organizuotų veiksmų arba politinių organizacijų 
vardu arba su jomis susijusių asmenų blogų ketinimų veiksmų, sąmokslo, 
konfiskato, rekvizicijos, užėmimo, dėl valdžią kontroliuojančių organų įsa-
kymu vykdomo niokojimo arba griovimo veiksmų padarinių; 
5.5.2. atsiradusių dėl teroro aktų, streikų, maišto, riaušių, išskyrus, jeigu į 
sutartį yra įtraukta šių Draudimo taisyklių Priede Nr. 2 apibrėžta teroro, 
streikų, maišto, riaušių sąlyga; 
5.5.3. atsiradusių dėl įvairių atominės reakcijos (sprogimo), atominės radi-
acijos arba radioaktyvių spindulių poveikio padarinių;
5.5.4. atsiradusių dėl galiojančių įstatymų ir reikalavimų nepaisymo, ypač 
priešgaisrinės saugos reikalavimų, techninių įrenginių instaliavimo ir nau-
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dojimo taisyklių, instrukcijų dėl techninės minėtųjų įrenginių priežiūros 
bei statybų įstatymo nepaisymo, taip pat kompetentingų institucijų priim-
tų sprendimų ir rekomendacijų aukščiau išvardintais klausimais nepaisymo 
bei visų draudimo sutartyje numatytų reikalavimų nesilaikymo, tame tar-
pe ir Draudiko reikalavimų turto apsaugos nuo žalos srityje, išskyrus, jeigu 
visa tai neturėjo įtakos žalai atsirasti arba jos dydžiui;
5.5.5. sukeltų Apdraustojo, Su Draudėju susijusio asmens, jam pavartojus 
alkoholio arba esant girtumo būsenoje, dėl alkoholio, narkotikų arba kitų 
svaiginamųjų medžiagų vartojimo;
5.5.6. susijusių su kalnakasyba;
5.5.7. atsiradusių dėl įvairių ugnikalnio išsiveržimo, cunamio padarinių;
5.5.8. pasekminių, susijusių su negautomis (prarastomis) pajamomis arba 
patirtais finansiniais nuostoliais, išskyrus draudimo išmokas už žalą turtui, 
numatytas draudimo sutartyje;
5.5.9. padarytų apdraustajam turtui, jeigu pastatai, statiniai arba patalpos, 
kuriuose Apdraustasis vykdo ūkinę veiklą, nebuvo eksploatuojami ilgiau 
nei 30 dienų, išskyrus atvejį, jeigu apie tokį faktą buvo raštu pranešta 
Draudikui ir Draudikas pranešimą patvirtino ir priėmė;
5.5.10. padarytų prekėms, kurių tinkamumo vartoti terminas yra pasibai-
gęs arba kurios buvo išimtos iš apyvartos iki žalos atsiradimo;
5.5.11. padarytų turtui, kurį turėti yra draudžiama pagal galiojančius įsta-
tymus;
5.5.12. atsiradusių dėl pastatų, statinių ir patalpų konstrukcijos, remonto 
darbų, demontavimo arba kokių nors draudimo objektais esančių objektų 
nugriovimo, susijusio įstatymų nuostatų įsigaliojimu arba privalėjimu jas 
įgyvendinti, išskyrus, jeigu minėtųjų nuostatų įgyvendinimas į draudimo 
apsaugą patenkančių įvykių pasekmė.
5.6. Draudikas neatlygina žalos, atsiradusios dėl Draudėjo veiklos arba 
neveiklumo, jeigu Draudėjui kyla atsakomybė už jo vykdomą ūkinę veiklą 
arba turimą turtą, ir Draudėjas privalėjo šioje srityje sudaryti privalomojo 
civilinės atsakomybės draudimo sutartį. 
 
VI. DRAuDIMO SuMA 
6.1. Draudiko atsakomybės ribos apibrėžiamos Draudimo sutartyje. Jos 
negali būti didesnės negu Draudimo sutartyje nustatyta Draudimo suma. 
Tuo atveju, jeigu pagal Draudimo sutartį yra apdrausti keli Draudimo 
objektai, Draudiko atsakomybės ribos negali būti didesnės negu kiekvieno 
atskiro komponento Draudimo suma. 
6.2. Draudimo sumos dydis priklauso nuo draudimo tipo (rūšies) bei 
Draudėjo pasirinkto draudimo varianto. 
6.3. Draudimo suma yra nustatoma pagal apdrausto turto vertę (netai-
koma pirmosios rizikos draudimo atveju), neskaitant apdraustojo turto 
pridėtinės vertės mokesčio. Pridėtinės vertės mokesčio suma neišskai-
čiuojama, jeigu Draudėjas, Naudos gavėjas ar Apdraustasis neturi teisės 
atimti šios sumos iš priskaičiuoto mokesčio arba neturi teisės susigrąžinti 
šio mokesčio skirtumą. 
6.4. Šių Taisyklių 6.3 punkte nurodyta išlyga netaikoma civilinės atsako-
mybės draudimui. 
6.5. Turto sugadinimo, suniokojimo arba praradimo atveju, kai Draudimo 
suma buvo apskaičiuota pagal atkuriamąją turto vertę, Draudikas išmo-
ka Draudėjui draudimo išmoką, kurios dydis nustatytas pagal faktinę ap-
drausto turto vertę, jeigu Draudėjas nesiima jokių veiksmų atstatyti arba 
atkurti turtą iki jo pradinės būklės, naudodamas tam tinkamas ir tas pačias 
medžiagas bei taikydamas tas pačias arba panašias technologijas, kurios 
buvo panaudotos sukuriant apdraustojo turtą. 
6.6. Jeigu Draudimo sutartyje kilnojamo turto, investicijų, pastatų ir sta-
tinių apibrėžta Draudimo suma yra mažesnė už Draudimo objekto vertę 
žalos atsiradimo dieną, Draudimo išmokos dydis yra mažinamas propor-
cingai skirtumui tarp šio Draudimo objekto Draudimo sumos ir jo vertės 
žalos atsiradimo dieną (nevisiškas draudimas). 
6.7. Šių Taisyklių 6.6 punkto sąlyga netaikoma, jeigu apdrausto turto vertė 

neviršija 120% deklaruotos Draudimo sumos, tačiau visais atvejais moka-
ma draudimo išmoka negali viršyti nustatytos draudimo sumos. 
6.8. Šių Taisyklių 6.6 ir 6.7 punktų reikalavimai taikomi išimtinai nekilnoja-
mo, kilnojamo turto ir atsargų draudimo atvejais. 
6.9. Jeigu kilnojamo turto, investicijų, pastatų ir statinių draudimo suma 
yra didesnė už draudimo objekto vertę žalos atsiradimo dieną, Draudikas 
išmokės Draudėjui draudimo išmoką ne didesnę negu Draudimo objekto 
vertė žalos atsiradimo dieną.
6.10. Jeigu tas pats draudimo objektas tuo pat metu yra apdraustas nuo 
tos pačios rizikos dviejų ar daugiau Draudikų, sumomis, kurių bendras dy-
dis viršija jo Draudimo vertę, taikoma Dvigubo draudimo sąlyga, nurodyta 
Draudimo taisyklių punkte 1.24. 

VII. DRAuDIMO ĮMOKA 
7.1. Draudėjas įsipareigoja sumokėti visą draudimo įmoką ar jos dalį iki 
Draudimo liudijime (polise) nurodytos datos. 
7.2. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai grynieji pinigai 
įnešami į Draudiko ar jo atstovo kasą ir išduodamas tai liudijantis doku-
mentas ar draudimo įmoka sumokama bankiniu pavedimu. 
7.3. Jei draudimo įmoka mokama bankiniu pavedimu, mokėjimo data lai-
koma, kai Draudimo įmoka įskaityma į Draudiko sąskaitą. 
7.4. Draudėjui Draudimo sutartyje nustatytu terminu nesumokėjus drau-
dimo įmokos ar jos dalies (išskyrus pirmą draudimo įmoką ar jos dalį, su 
kurios sumokėjimu siejamas Draudimo sutarties įsigaliojimas (šių Taisyklių 
11.7 punktas)), Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį įstatyme 
nustatyta tvarka. 
  
VIII. DRAuDIMO RIzIKOS pADIDĖJIMO IR SuMAŽĖJIMO 
ATVEJAI 
8.1. Draudimo rizikos padidėjimas – esminės aplinkybės, galinčios įtakoti 
draudžiamojo įvykio atsitikimo galimybės ir/ar dėl šio įvykio atsirasiančios 
žalos padidėjimą. 
8.2. Draudimo rizikos sumažėjimas – esminės aplinkybės, galinčios įtakoti 
draudžiamojo įvykio atsitikimo galimybės ir/ar dėl šio įvykio atsirasiančios 
žalos sumažėjimą. 

IX. DRAuDĖJO, DRAuDIKO BEI KITų ASMEnų TEISĖS IR pAR-
EIGOS 
9.1. Draudėjas privalo informuoti Draudiką, jei Draudžiamas objektas jau 
yra apdraustas kitų Draudikų. 
9.2. Draudėjas privalo ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
informuoti Draudiką apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis (var-
dą, pavardę, gyvenamąjį adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą, taip 
pat juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą, jeigu Draudėjas yra juridi-
nis asmuo, buveinės arba korespondencijos siuntimo adresą, telefono bei 
fakso numerius). 
9.3. Draudėjas yra atsakingas už pateikiamų duomenų teisingumą. 
9.4. Jeigu Draudėjas Draudimo sutarties sudarymo metu pateikė Drau-
dikui žinomai neteisingus duomenis, Draudikas turi teisę taikytinų teisės 
aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad Draudimo sutartis būtų pripažinta 
negaliojančia, išskyrus tuos atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, 
išnyko iki Draudžiamojo įvykio ar neturėjo jam tiesioginės ar netiesioginės 
įtakos. 
9.5. Draudėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) ka-
lendorines dienas raštu informuoti Draudiką apie bet kokių aplinkybių, 
kurios gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio įvykimui ir/ar žalos Draudžia-
majam objektui atsiradimui ar žalos dydžiui (draudimo riziku padidėjimą 
ar sumažėjimą), pasikeitimą. Draudikas pasilieka teisę, gavęs informaciją 
iš Draudėjo apie draudimo rizikos padidėjimą ar sumažėjimą, reikalauti 
pakeisti Draudimo sutarties sąlygas. Jei Draudėjas nesutinka su draudiko 
pasiūlytomis Draudimo sutarties sąlygomis, Draudikas turi teisę kreiptis į 
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teismą dėl Draudimo sutarties sąlygų pakeitimo ar sutarties nutraukimo. 
9.6. Jeigu Draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia Draudi-
mo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti 
draudimo rizika, Draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę 
reikalauti, kad Draudikas pakeistų Draudimo sutarties sąlygas arba su-
mažintų draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti 
Draudimo sutarties sąlygų, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl Drau-
dimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 
9.7. Draudėjas privalo, Draudimo sutarties galiojimo metu, suteikti ga-
limybę Draudikui ar įgaliotam Draudiko atstovui apžiūrėti apdraustą 
Draudžiamąjį objektą, patikrinti Draudimo sutartyje nurodytų apsaugos 
priemonių veikimą bei įsitikinti, ar Draudėjas laikosi Draudimo sutartyje 
numatytų sąlygų. 
9.8. Jei Draudžiamo objekto apžiūros metu nustatoma, kad Draudėjas 
nesilaiko Draudimo sutartyje numatytų sąlygų ar nesilaiko Draudimo su-
tartyje nurodytų apsaugos priemonių eksploatavimo taisyklių, Draudikas 
nustatydamas protingą terminą gali informuoti Draudėją raštu dėl trūku-
mų pašalinimo. Jei Draudėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, 
Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį. 
9.9. Naudos gavėjas turi teisę reikalauti išmokėti draudimo išmoką Drau-
dimo sutartyje nustatyta tvarka bei gauti informaciją apie Draudžiamojo 
įvykio tyrimo eigą. 
9.10. Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis bei Nau-
dos gavėjas privalo:
9.10.1. imtis visų ir bet kokių teisėtų priemonių žalos atsiradimui išvengti 
bei nuostolių dydžiui sumažinti;
9.10.2. nedelsiant informuoti policiją priešgaisrinę tarnybą, avarinę tarny-
bą bei kitas įstaigas, institucijas bei tarnybas, kurioms privalo būti pranešta 
apie įvykį nuo sužinojimo apie įvykį momento;
9.10.3. laikytis visų Draudiko nurodymų;
9.10.4. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti Draudikui apie 
Draudžiamąją įvykį, nurodant jo datą, laiką, įvykio aplinkybes bei kilusias 
pasekmes, taip pat aprašant veiksmus, kurių Draudėjas, Apdraustasis arba 
Naudos gavėjas ėmėsi pagal šių Taisyklių 9.10.1 punktą;
9.10.5. sudaryti sugadinto ar sunaikinto turto detalųjį sąrašą, kuriame 
būtų nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigijimo vertė. Taip pat 
pateikti turto įsigijimo dokumentus, garantinius dokumentus, naudojimo 
instrukcijas, nuotraukas tikslesniam žalos nustatymui;
9.10.6. leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti sugadintą turtą 
ar jo likučius;
9.10.7. išsaugoti nepakeistus (netvarkytus, neremontuotus ir pan.) po 
Draudžiamojo įvykio likusius likučius ar sugadintą turtą, kol jas apžiūrės 
Draudikas ar jo atstovas;
9.10.8. suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę laisvai, visapusiškai ir 
nevaržomai tirti įvykio priežastis ar aplinkybes bei nustatinėti nuostolio 
dydį;
9.10.9. civilinės atsakomybės draudimo atveju vadovaujantis šiomis Taisy-
klėmis, suteikti Draudikui ar jo atstovui tinkamus ir visa apimančius įga-
liojimus atstovauti Draudėją, Apdraustąjį bei Naudos gavėją santykiuose 
su nukentėjusiuoju asmeniu (nukentėjusiaisiais asmenimis), derėtis su jais, 
dalyvauti ikiteisminių ginčų nagrinėjimo, teismo posėdžių bei taikos sutar-
ties derinimo ir pasirašymo metu; 
9.10.10. padėti Draudikui ar jo atstovui nustatyti visas ir bet kokias Drau-
džiamojo įvykio priežastis bei aplinkybes;
9.10.11. suderinti su Draudiku projektavimo, statybos, remonto, gamy-
bos darbus, įsigijimo kaštus, kurie skirti sugadintam ar sunaikintam turtui 
atstatyti arba atkurti prieš pradedant šiuos veiksmus. 
9.11. Draudikas turi teisę, tačiau neprivalo, prieš sudarant Draudimo su-
tartį apžiūrėti draudžiamą turtą. 

9.12. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti su Draudėju Draudimo sutar-
tį, jei pageidaujama apdrausti rizika Draudikui yra nepriimtina. 
9.13. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina teisė reikalauti iš-
mokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. 
9.14. Draudikas neprivalo atlyginti žalos ar atitinkamos jos dalies, jei Drau-
dėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas už žalą atsakingo asmens atžvilgiu 
atsisako reikalavimo teisės ar ją įgyvendinti tapo neįmanoma dėl jo kaltės. 
9.15. Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo prievolės vykdyti įsi-
pareigojimus, kylančius iš Draudimo sutarties, jei įrodo, kad įsipareigo-
jimų vykdymas yra neįmanomas dėl Nenugalimos jėgos (force majeur) 
aplinkybių. 

X. DRAuDIMO IšMOKOS SKAIčIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR nE-
MOKĖJIMO ATVEJAI 
10.1 Draudimo išmoka yra mokama šių Taisyklių 2.1.2 - 2.1.11 punktuose 
nurodytų draudimo sąlygų tvarka ir terminais, atsižvelgiant į Draudimo 
objekto ypatumą. 
10.2. Kai sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita, apskaičiuota draudimo 
išmoka mažinama besąlyginės išskaitos suma, jeigu Draudimo sutartyje 
nenustatyta kitaip. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuo-
jamos likusios nesumokėtos pagal Draudimo sutartį draudimo įmokos, 
kurių mokėjimo terminas draudiminio įvykio dieną jau yra suėjęs, jeigu 
Draudimo sutartyje nėra sutarta kitaip. 
10.3. Jeigu draudžiamojo įvykio metu Draudimo objektas žuvo arba išny-
ko, t.y. apskaičiuota draudimo išmoka (žala) yra ne mažesnė nei draudimo 
suma arba pinigų suma nurodyta Taisyklių 2.1.2 - 2.1.11 punktuose nu-
rodytose draudimo sąlygose, išskaičiavus besąlyginę išskaitą, apskaičiuo-
ta draudimo išmoka yra mažinama nesumokėtomis Draudėjo draudimo 
įmokomis, neatsižvelgus į jų mokėjimo terminus. 
10.4. Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka yra nustatyta šių Taisyklių 
2.1.2 - 2.1.11 punktuose nurodytose draudimo sąlygose. 
10.5. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:
10.5.1. kol Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas dokumentais 
pagrįs nuostolio dydį;
10.5.2. jei Draudėjui arba Apdraustajam dėl įvykio, kuris gali būti pripa-
žintas draudžiamuoju, reiškiamas civilinis ieškinys ar keliama baudžiamoji 
byla, ar pradėtas teismo procesas - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ar 
bylos nutraukimo dienos;
10.5.3. kitais Draudimo sutartyje ir įstatymų numatytais atvejais. 
10.6. Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką tai atvejais, kai:
10.6.1. Draudėjas, prieš sudarant sutartį, pateikia neteisingą informaciją 
apie Draudžiamąjį objektą bei esmines aplinkybes turinčias reikšmę Drau-
džiamojo įvykio rizikai ir/ar galimos žalos (nuostolio) dydžiui įvertinti;
10.6.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku kom-
petentingoms įstaigoms ar institucijoms apie Draudžiamąjį įvykį;
10.6.3. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku Drau-
dikui apie Draudžiamąjį įvykį ir dėl to Draudikas negali nustatyti tikslaus 
nuostolio dydžio;
10.6.4. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdo 
visų ar dalies jiems nustatytų pareigų ar teisėtų Draudiko reikalavimų;
10.6.5. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti 
pagrindai sumažinti draudimo išmoką. 
10.7. Draudimo išmoka nemokama tas atvejais, jeigu:
10.7.1. nuostolius sąlygojo Nedraudžiamasis įvykis,
10.7.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas, su Draudėju susiję 
asmenys ar su Apdraustuoju ar Naudos gavėju susiję asmenys pateikia 
Draudikui žinomai klaidingą informaciją ar dokumentus, kurie turi esmi-
nės įtakos Draudžiamoji įvykio rizikai ir/ar galimam nuostoliui įvertinti;
10.7.3. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti 
pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką. 
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XI. DRAuDIMO SuTARTIES SuDARYMAS. GALIOJIMAS IR 
nuTRAuKIMAS 
11.1. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, turi pateikti žodinį ar 
raštišką prašymą Draudikui. 
11.2. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, privalo pateikti Drau-
dikui informaciją apie Draudiko nurodytas esmines aplinkybes, kurios 
gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio atsitikimo rizikai bei galimos žalos 
Draudžiamam objektui dydžiui. 
11.3. Draudimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, t.y. 365 die-
noms, jeigu sutarties šalys nesutaria kitaip. 
11.4. Sutarties sudarymą Draudikas patvirtina Draudimo liudijimu (poli-
su). 
11.5. Po Draudimo liudijimo (poliso) pasirašymo, draudiminė apsauga au-
tomatiškai taikoma naujoms Draudėjo arba Apdraustojo veiklos arba tur-
to buvimo vietoms, jeigu šiose vietose vykdoma ta pati ūkinė komercinė 
veikla arba naudojamas tas pats arba panašus arba identiškas turtas, kaip 
yra nurodyta Draudimo liudijime (polise) bei apie naujas veiklos vietas 
arba turto buvimo vietas Draudikui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) 
dienų buvo raštu pranešta apie šių vietų/turto atsiradimą ir Draudikas šį 
pranešimą priėmė ir patvirtino. Jeigu Draudikas nėra informuojamas apie 
naujas veikos vietas ar turto buvimo vietas šiame punkte nurodytu termi-
nu, draudiminė apsauga šių vietų/turto atžvilgiu nustoja galioti 15 (penkio-
liktą) dieną, skaičiuojant nuo vietų/turto perėjimo Draudėjo ar Apdraus-
tojo naudojimui, valdymui ar disponavimui. 
11.6. Draudiminė apsauga pasibaigia ir Draudiko pareiga sumokėti drau-
diko išmoką išnyksta, kai:
11.6.1. pasibaigia draudiminis laikotarpis;
11.6.2. Draudėjas nesumoka dalinės draudimo įmokos per 1 (vieną) mė-
nesį po Draudiko pranešimo apie draudimo įmokos nemokėjimą (draudi-
mo sutarties nutraukimo atveju);
11.6.3. bet kuri iš šalių atsisakė Draudimo sutarties arba šią sutartį nu-
traukus;
11.6.4. išmokėta draudimo išmoka arba kompensacija, kurios bendra 
suma prilygsta draudimo sumai (draudimo sąlygose nurodytam draudimo 
išmokos limitui).
11.6.5. pasikeičia Draudimo objekto savininkas;
11.6.6. kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 
11.7. Draudimo sutartis įsigalioja nuo kitos dienos, einančios po Draudi-
mo liudijime (polise) nustatytos draudimo įmokos sumokėjimo dienos. 
Tuo atveju, jeigu nustatytu terminu draudimo įmoka nesumokama, drau-
diminė apsauga nėra taikoma. 
11.8. Jei Draudimo liudijime (polise) nustatyta draudimo įmoka sumo-
kama Draudimo liudijime (polise) nustatytu terminu, draudimo apsauga 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.996 straipsnio sąlygomis taikoma 
nuo Draudimo sutartis sudarymo dienos. 
11.9. Draudėjas, vadovaudamasis taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis, gali bet kuriuo metu nutraukti Draudimo sutartį. Nepanaudo-
tas draudimo įmokos likutis grąžinamas Draudėjui, išskaičiavus iki 30% 
administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo įmokos dalies, iš grąžin-
tinos išmokos išskaičiuojant išmokėtas bei rezervuotas draudimo išmokos 
sumas. 
11.10. Jei Draudimo sutartis taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir są-
lygomis yra nutraukiama Draudiko iniciatyva, Draudėjui yra gražinamas 
draudimo įmokos likutis proporcingai Draudimo sutarties galiojimo laiko-
tarpiui, neišskaičiuojant administravimo išlaidų. 

XII. TEISIų IR pAREIGų pAGAL DRAuDIMO SuTARTIS pER-
LEIDIMAS 
12.1. Draudikas, laikydamasis nustatytos tvarkos, turi teisę perleisti 
savo teises ir pareigas pagal Draudimo sutartis kitai draudimo bendrovei 
(-ėms), apie tai iš anksto informuodamas Draudėją. Jei Draudėjas nesutin-

ka su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas, jis turi teisę nutraukti 
Draudimo sutartį ir susigrąžinti įmokos dalį, kuri yra proporcinga likusiam 
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui; 
12.2. Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nu-
traukti Draudimo sutartį šių Taisyklių 11.6.6 bei 11.9. punktų nustatyta 
tvarka ir sąlygomis. 
 
XIII. GInčų TARp DRAuDĖJO IR DRAuDIKO SpREnDIMO 
TVARKA 
13.1. Ginčai, kylantys dėl Draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, 
o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudi-
ko Lietuvos filialo buveinės vietą. 
13.2. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į 
Lietuvos banką dėl tarp jo ir Draudiko kilusių ginčų. 
13.3. Visais šiose Taisyklėse ir Draudimo sutartyje nesureguliuotais atve-
jais taikomos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų 
normos, jeigu Draudimo sutarties šalys raštu nesusitarė kitaip. 
 
XIV. DRAuDIMO SuTARčIAI TAIKOMA TEISĖ 
Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu Draudimo 
sutartyje nenumatyta kitaip. 
 
XV. pRAnEšIMAI 
15.1. Bet koks pranešimas, kurį viena Draudimo sutarties šalis privalo 
perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti 
šiuos pranešimus priimti. 
15.2. Pranešimas, išsiųstas laišku draudimo liudijime nurodytu Draudė-
jo adresu arba perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu 
Draudėjo fakso numeriu, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles, 
išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Pranešimas yra laikomas tin-
kamai įteiktu praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo. 
15.3. Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustato-
ma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę. 

TuRTO DRAuDIMO nuO uGnIES IR KITų ATSITIKTInIų ĮVY-
KIų SĄLYGOS 
 
I. VARTOJAMOS SĄVOKOS 
Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąly-
gų preambulę, turi joms šiose Sąlygose, taip pat Taisyklėse, Lietuvos Res-
publikos draudimo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, 
nebent išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės būtų darytina iš Sąlygų bei 
Taisyklių konteksto. Visi kiti Sąlygose vartojami terminai turi jiems įprastą 
reikšmę. 
 
II. DRAuDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA 
2.1. Šiose Sąlygose draudimo objektu laikomi Draudimo sutartyje nurody-
ti ir Draudėjui nuosavybės teise priklausantys: 
2.1.1. pastatai, statiniai, patalpos arba investicijos; 
2.1.2. kilnojamas turtas;
2.1.3. atsargos; 
2.1.4. apyvartinės lėšos; 
2.1.5. piniginės vertybės; 
2.1.6. trečiųjų asmenų turtas;
2.1.7. menkavertis turtas;
2.1.8. darbuotojų turtas. 
2.2. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punktuose 2.1.1. – 2.1.7., galio-
ja Lieutovs Respublikos teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar jo prieduose 
nenurodoma kitaip. 
2.3. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punkte 2.1.8., galioja Lietuvos 
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Respublikos teritorijoje, tačiau tik tuo atveju, jei Darbuotojas Draudžia-
mojo įvykio įvykimo vietoje yra Draudėjo pavedimu. 
 
III. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomas žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
3.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą; 
3.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje; 
3.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 3.3. punkte nurodytų aplinkybių; 
3.1.4. Žala padaryta draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu; 
3.3. Draudimo apsauga apima 3.3.1. – 3.3.17. išvardintus, staiga ir netikė-
tai kilusius įvykius: 
3.3.1. gaisras; 
3.3.2. sprogimas; 
3.3.3. žaibo trenkimas; 
3.3.4. skraidančio aparato užkritimas. 
3.3.5. liūtis;
3.3.6. dūmai ir suodžiai; 
3.3.7. smūgio banga;
3.3.8. kruša;
3.3.9. audra;
3.3.10. žemės nuošliauža;
3.3.11. viršįtampis;
3.3.12. medžių virsmas ar pastatų griūtis; 
3.3.13. žemės drebėjimas;
3.3.14. transporto priemonės smūgis;
3.3.15. užtvindymas (užliejimas);
3.3.16. sniego (ledo) slėgis;
3.3.17. grunto suslūgimas; 
3.5. Atsakomybė už žalą, kuri yra tiesioginis viršįtampio padarinys yra ap-
ribota iki 60.000 EUR sumos vienam įvykiui ir visam draudimo apsaugos 
laikotarpiui; 
3.6. Draudėjui ir Draudikui sutarus, nurodžius Draudimo liudijime ir su-
mokėjus papildomą įmoką, į pilnos Draudimo apsaugos turto draudimą 
nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių gali būti įtraukta potvynio rizika. 
3.7. Draudėjui ir Draudikui sutarus ir tai nurodžius Draudimo liudijime, į 
pilnos Draudimo apsaugos turto nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių drau-
dimą pagal šių taisyklių Priedą Nr. 2 gali būti įtrauktos sąlygos, išvardintos 
3.7.1 – 3.7.14: 
3.7.1. automatinio padengimo;
3.7.2. automatinio naujų lokacijų įtraukimo į draudimo apimtį;
3.7.3. ekspertų;
3.7.4. teroro aktų, streikų, maištų ir riaušių;
3.7.5. pastatų, statinių ar patalpų, esančių statybos, rekonstrukcijos, re-
monto ar modernizavimo eigoje;
3.7.6. sprogimo dėl šalčio poveikio;
3.7.7. žalos atsiradimo priežasčių paieškos;
3.7.8. stacionarių išorinių elementų draudimo nuo pažeidimų dėl sniego ir 
ledo sankaupų nuošliaužų;
3.7.9. mašinų ir elektros įrenginų nuo elektros sukeliamos žalos draudi-
mas;
3.7.10. mašinų ir įrangos, esančių už draudimo vietos ribų, draudimo;
3.7.11. apyvartinio turto draudimo nuo sugedimo;
3.7.12. dokumentų, būtinų receptams kompensuoti, praradimo;
3.7.13. padidėjusių veiklos išlaidų;
3.7.14. proporcijos taisyklės išpirkimo. 
 

IV. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais. 
4.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala: 
4.2.1. geležinkelio parko, laivyno ir orlaivių parko, motorinėms transpor-
to priemonėms, kurias privaloma registruoti, išskyrus, jeigu jos yra laiko-
mos apyvartiniu turtu; 
4.2.2. geologiniams klodams, tiek glūdintiems gamtiniuose sluoksniuose, 
tiek išgautiems kalnakasybos būdu ir laikomiems sandėliuose, rietuvėse, 
sąvartose ir pan.; 
4.2.3. objektams, esantiems giluminėse, atvirosiose kasyklose bei išgauna-
miems atviroje jūroje; 
4.2.4. meno, antikos dirbiniams, kolekcininkų, filatelistų, numizmatų, mu-
ziejinėms kolekcijoms; 
4.2.5. dokumentams, aktams, rankraščiams, knygoms, piešiniams, pla-
nams, antspaudams; 
4.2.6. ginklams ir amunicijai; 
4.2.7. kredito arba mokėjimo kortelėms, vekseliams, čekiams; 
4.2.8. prototipams, vaizdingiems modeliams, pavyzdžiams; 
4.2.9. duomenims, išskyrus kompiuterinę programinę įrangą, kuri yra lai-
koma apyvartiniu turtu; 
4.2.10. gyvajam inventoriui, medžiams, nenukirstiems medžiams, auga-
lams (taip pat auginamiems oranžerijose, šiltnamiuose, šiltadaržiuose, 
diendaržiuose); 
4.2.11. turtui, sandėliuojamam nesilaikant gamintojo arba tiekėjo nurody-
mų, išskyrus, jeigu sandėliavimo būdas neturėjo įtakos žalos atsiradimui 
arba žalos dydžiui; 
4.2.12. mašinoms, įrenginiams ir įrangai, skirtai metalo laužui arba utili-
zavimui; 
4.2.13 turtui, kuris yra statybų, remonto, rekonstrukcijos, montažo arba 
instaliacijos objektas, išskyrus, jeigu Draudikas už sumokėtą papildomą 
draudimo įmoką įtrauks į draudimo apimtį pastatus, statinius ir patalpas, 
kurie yra statomi, rekonstruojami, remontuojami arba modernizuojami; 
4.2.14. perdavimo ir paskirstymo linijoms (tarp jų energetinių, telefono, 
telegrafo, apšvietimo linijų), išskyrus vamzdžius, kabelius, stulpus, bokš-
tus ir visų tipų įrangą, kuri gali būti sujungta su minėtomis instaliacijomis, 
įskaitant visų tipų pastotes, esančias didesniu nei 100 metrų atstumu nuo 
apdraustų pastatų ir statinių; 
4.2.15. pastatams, statiniams ir patalpoms bei juose esančiam turtui, jeigu 
jie yra: 
4.2.15.1. skirti demontuoti; 
4.2.15.2. pastatyti neturint reikalingų leidimų ir neatitinka statybų įsta-
tymo sąlygų (reikalavimų) (todėl nėra paruošti eksploatavimui ir neturi 
techninių leidimų eksploatacijai); 
4.2.15.3. statomi, rekonstruojami, montuojami, modernizuojami, jeigu 
pagal galiojančius įstatymus išvardintiems darbams vykdyti būtinas leidi-
mas, tačiau leidimas negautas; 
4.2.16. turtui, kuris yra veikiamas ugnies arba kaitros apdirbimo tikslams; 
4.2.17. oranžerijoms, diendaržiams, kioskams, šiltadaržiams, konteine-
riams, pastatams ir statiniams pilnai arba iš dalies pastatytiems iš plastma-
sės, taip pat dengtiems brezentu bei juose esančiam turtui; 
4.2.18. gruntui (kartu su melioracijos arba pralaidumo kanalų sistema), 
žolynams, vejoms, starto juostoms, geležinkelio linijoms, pylimams, grio-
viams, vandens rezervuarams, paviršinių ir požeminių vandenų kanalams, 
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gręžimo (kalnakasybos) platformoms, šuliniams, perdavimo vamzdynams, 
požeminiams kabeliams, tuneliams, tiltams, dokams, krantinėms, molams, 
pirsams ir kitiems vandens statiniams; 
4.2.19. svaiginančioms ir psichotropinėms medžiagoms; 
4.2.20. siloso ir grūdų sandėliams; 
4.2.21. turtui, esančiam prekydėžėse, prekyvietėse ir turgavietėse;
4.3. Be to, draudimo apsauga neapima žalos, atsiradusios dėl žemiau iš-
vardintų rizikų:
4.3.1. jūros vandens užliejimo dėl audros, uragano, potvynio arba cuna-
mio, kuomet suniokojami kranto sutvirtinimai;
4.3.2. gruntinio vandens prasiskverbimo arba lygio pakilimo, išskyrus, jei-
gu tai įvyko dėl potvynio ir į draudimo apimtį įtraukta potvynio rizika;
4.3.3. grybelio įsiveisimo sienose, jų įšalimo, nepaisant priežasties;
4.3.4. palaipsnio patalpų sudrėkimo dėl vandentiekio - kanalizacijos įren-
ginių, šildymo ir technologės įrangos nesandarumo;
4.3.5. potvynio arba užtvindymo, dėl kurių buvo sugadintas apyvartinis 
turtas bei trečiųjų asmenų turtas, sandėliuojamas žemiau grunto lygio 
esančiose patalpose, jeigu medžiagos ir produktai nebuvo laikomi ant pa-
dėklų, lentynų arba stelažų, kurių aukštis mažiausiai 14 centimetrų nuo 
grindų lygių, išskyrus atvejus, jeigu žalą sukėlė užliejimas iš viršaus;
4.3.6. viršįtampio, paveikusio apsaugos įtaisus (pvz. žaibolaidžiuose, ma-
tuokliuose, skaitikliuose, lempose);
 
V. DRAuDIMO SuMA 
5.1. Draudimo vertė - draudžiamo turto vertės piniginė išraiška, Draudė-
jo pateikta prieš draudžiant turtą.
5.2. Draudimo suma yra nustatoma pagal draudimo vertę (netaikoma 
pirmosios rizikos draudimo sistemos atveju), išskaičiuojant pridėtinės 
vertės mokestį mokestį (PVM). PVM mokesčio suma neišskaičiuojama, 
jeigu Draudėjas yra ne PVM mokėtojas arba neturi teisės susigrąžinti PVM 
mokesčio skirtumą.
5.3. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba.
5.4. Draudimo sumą nustato Draudėjas, ji privalo atitikti:
5.4.1. pastatų, statinių, patalpų, mašinų, įrenginių ir įrangos atveju:
a) atkuriamąją (naują) vertę – jeigu techninio susidėvėjimo laipsnis nevir-
šija 50%;
b) likutinę vertė – jeigu amortizacijos laipsnis viršija 50%;
5.4.2. apyvartinio turto atveju - didžiausią turto vertę, numatomą drau-
dimo laikotarpiu ir atitinkančią įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.4.3. investicinių išlaidų atveju - atkuriamąją vertę, kuri atitinka išlaidas 
einamajam, kapitaliniam ir/arba pritaikomajam remontui arba vidaus ap-
dailai;
5.4.4. trečiųjų asmenų turto atveju - faktinę vertę, neatsižvelgiant į pro-
viziją arba maržą;
5.4.5. menkaverčių turto komponentų atveju – faktinę vertę;
5.4.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų, perlų atveju – 
rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dirbiniams) iš 
tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų bei perlų – vertę, kuri 
atitinka jų įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.4.7. kitų piniginių vertybių atveju – nominalią vertę (užsienio valiutos 
nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtintą 
valiutos kursą);
5.4.8. darbuotojų turto atveju – faktinę vienam darbuotojui tenkančio tur-
to vertę padaugintą iš darbuotojų skaičiaus.
5.5. Draudimo suma menkaverčiams turto komponentams apribojama 
iki sumos, kuri atitinka 5% draudimo sumos, apskaičiuotos mašinoms, 
įrenginiams ir įrangai, tačiau ne daugiau nei 3.000 EUR vienam ir visiems 
įvykiams draudimo laikotarpiu.
5.6. Draudimo suma ir papildomi draudimo sumos limitai sumažėja išmo-

kėtų draudimo išmokų dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jų 
išnaudojimo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo išmokų sumą, kuri 
yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
5.7. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmoką 
gali padidinti draudimo sumą.
5.8. Pilna draudimo suma galima apdrausti žemiau išvardintus objektus:
5.8.1. pastatus, statinius ir patalpas,
5.8.2. mašinas, įrenginius ir įrangą,
5.8.3. apyvartinį turtą,
5.8.4. trečiųjų asmenų turtą
5.8.5. pinigines vertybes.
5.9. Pirmosios rizikos draudimu gali būti draudžiamas darbuotojų turtas 
ir investicinės išlaidos.
5.10. Vienam darbuotojui tenkančią turto draudimo sumą nustato Drau-
dėjas pagal tikėtiną maksimalų nuostolio dydį, kuris gali įvykti dėl vieno, 
draudimo apimties apimamo įvykio. Bendra darbuotojų turto draudimo 
suma – tai vienam darbuotojui tenkančios sumos ir darbuotojų skaičiaus 
sandauga. 

VI. nuOSTOLIO nuSTATYMAS.
6.1. Priklausomai nuo draudžiamo turto, draudimo išmokos dydis apskai-
čiuojamas tokiu būdu:
6.1.1. pastatų, statinių ir patalpų atveju – pagal atkūrimo toje pačioje vie-
toje arba remonto išlaidas, atsižvelgiant į buvusius gabaritus, medžiagas, 
technologijas ir konstrukcijas:
a) jeigu draudžiama pagal atkuriamąją (naują) vertę - draudimo objektui, 
kurio techninio susidėvėjimo laipsnis neviršija 50% - neišskaičiuojant fak-
tinio techninio susidėvėjimo laipsnio; draudimo objektui, kurio susidėvėji-
mo laipsnis viršija 50% - pagal likutinę vertę,
b) draudimo pagal likutinę vertę atveju – išskaičiavus faktinio techninio 
susidėvėjimo laipsnį;
6.1.2. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju – pagal įsigijimo (pirkimo), re-
monto kainą arba pagal išlaidas, kurios būtinos tokių pačių arba panašių 
techninių parametrų turtui atkurti, atsižvelgiant į transporto ir montavimo 
kaštus bei į 6.1.1. punkte išvardintas sąlygas;
6.1.3. apyvartinio turto atveju - pagal turto įsigijimo kainą arba pagamini-
mo kaštus, remonto išlaidas arba valymo išlaidas;
6.1.4. trečiųjų asmenų turto atveju:
a) paslaugos suteikimo tikslams priimto turto atžvilgiu – pagal apgadinto 
turto remonto kaštus arba pagal vertę, nurodytą turto paėmimo doku-
mente pridedant suteiktos paslaugos vertę, neatsižvelgiant į proviziją arba 
maržą, tačiau ne daugiau nei iki turto faktinės vertės,
b) komisiniam pardavimui priimto turto atžvilgiu – pagal turto priėmimo 
dokumente nurodytą vertę, neatsižvelgiant į komisinę proviziją, tačiau ne 
daugiau nei iki šio turto faktinės vertės,
6.1.5. menkaverčių turto komponentų atveju - pagal jų faktinę vertę;
6.1.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų atveju 
– pagal rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dir-
biniams) iš tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų 
– pagal vertę, kuri atitinka jų įsigijimo kainą, pagaminimo arba remonto 
kaštus;
6.1.7. kitų piniginių vertybių atveju – pagal nominalią vertę (užsienio valiu-
tos nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtin-
tą vidutinį valiutos kursą);
6.1.8. darbuotojų turto atveju – pagal faktinę vertę, iki dydžio (sumos), 
neviršijančios vienam darbuotojui nustatytos draudimo sumos dalies,
6.1.9. investicinių išlaidų atveju – pagal remonto išlaidas, atsižvelgiant į 
ankstesnius buvusius gabaritus, technologijas ir konstrukcijas,
6.2. Jeigu Sutartyje draudimo objektui, apdraustam pilna draudimo suma, 
apskaičiuota draudimo suma yra mažesnė už jo vertę draudžiamojo įvykio 
dieną (nevisiškas draudimas), tai draudimo išmokos dydis bus perskai-



11/54

čiuotas sumažinant žalos dydį proporcija, atitinkančia konkretaus objekto 
draudimo sumos ir jo vertės įvykio dieną santykį (proporcijos taisyklė). 
6.3. Proporcijos taisyklė, nurodyta 6.2.punkte, netaikoma, jeigu:
6.3.1. apdrausto turto vertė neviršija 120% deklaruotos draudimo sumos.
6.3.2. žalos dydis neviršija 10% draudimo sumos, tačiau ne daugiau nei 
1.500 EUR.
6.4. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.
6.5. 6.4. punktas netaikomas darbuotojų turtui, kuriam taikoma 30 EUR 
besąlyginė išskaita.
 
TuRTO DRAuDIMO nuO VAGYSTĖS Su ĮSILAuŽIMu SĄLY-
GOS 
 
I. VARTOJAMOS SĄVOKOS 
Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąly-
gų preambulę, turi joms šiose Sąlygose, taip pat Taisyklėse, Lietuvos Res-
publikos draudimo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, 
nebent išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės būtų darytina iš Sąlygų bei 
Taisyklių konteksto. Visi kiti Sąlygose vartojami terminai turi jiems įprastą 
reikšmę. 
 
II. DRAuDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA 
2.1. Šiose Sąlygose draudimo objektu laikomi Draudimo sutartyje nurody-
ti ir Draudėjui nuosavybės teise priklausantys: 
2.1.1. investicijos; 
2.1.2. kilnojamas turtas;
2.1.3. atsargos; 
2.1.4. piniginės vertybės; 
2.1.5. trečiųjų asmenų turtas;
2.1.6. menkavertis turtas;
2.1.7. darbuotojų turtas. 
2.2. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punktuose 2.1.1. – 2.1.6., galio-
ja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar jo prieduose 
nenurodoma kitaip. 
2.3. Transportuojamoms piniginėms vertybėms draudimo apsauga taiko-
ma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei piniginių vertybių transpor-
tavimas vykdomas paties Draudėjo ar jo raštišku pavedimu; 
2.4. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punkte 2.1.7., galioja Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, tačiau tik tuo atveju, jei Darbuotojas Draudžia-
mojo įvykio įvykimo vietoje yra Draudėjo pavedimu. 
2.5. Draudimo apsauga taip pat taikoma pagal Priede Nr. 1 numatytus 
reikalavimus apdraustoje vietoje sandėliuojamam turtui, su sąlyga, kad 
minėtojo turto sandėliavimas atviroje vietoje atitinka Draudėjui taikomas 
galiojančias sandėliavimo normas ir instrukcijas. 
 
III. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomas žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
3.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą; 
3.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje; 
3.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 3.2 punkte nurodytų aplinkybių; 
3.1.4. Žala padaryta laikotarpiu nuo Draudimo apsaugos galiojimo metu. 
3.2. Draudimo apsauga 2.1.1. – 2.1.3. ir 2.1.5. – 2.1.7. punktuose išvar-
dintuose Draudimo objektuose apima staiga ir netikėtai įvykusius įvykius, 
dėl:
3.2.1. vagystės su įsilaužimu;
3.2.2. apiplėšimo.

3.3. Draudimo apsauga 2.1.4.punkte nurodytam Draudimo objektui api-
ma staiga ir netikėtai įvykusius įvykius, dėl: 
3.3.1. vagytės iš patalpų su įsilaužimu; 
3.3.2. apiplėšimo patalpose; 
3.3.3. žalos transportavimo metu dėl:
3.3.3.1. apiplėšimo;
3.3.3.2. transporto priemonės sunaikinimo arba apgadinimo po gaisro, 
žaibo smūgio, sprogimo arba kelių eismo įvykio;
3.3.3.3. rizikų, sukeliančių apdrausto turto priežiūrą vykdančio asmens 
mirtį, kūno sužalojimą arba sveikatos sutrikdymą, po kurio patikėto turto 
apsauga tampa neįmanoma. 
3.4. Draudimo sumos ribose Draudikas atlygina patirtas ir dokumentais pa-
grįstas sunaikintų arba apgadintų patalpų apsaugos elementų remonto išlaidas 
kartu su sienų, lubų, stogų, langų arba durų pažeidimų pašalinimo išlaidomis, 
jeigu šie pažeidimai atsirado dėl įvykdytos vagystės su įsilaužimu arba bandy-
mo ją įvykdyti, iki sumos, kuri atitinka 10% bendros draudimo sumos, api-
brėžtos mašinoms, įrenginiams ir įrangai bei apyvartiniam turtui, tačiau ne 
daugiau nei 3.000 EUR už vieną ir visus įvykius draudimo laikotarpiu; 
3.5. Draudimo apsauga taikoma taip pat ir vagystei su įsilaužimu, kuri 
įvykdoma be įsilaužėlio patekimo į apdraustos patalpos vidų (pvz. vagys-
tė iš parodos), tokiu atveju atlygintina nuostolių suma ribojama iki 15% 
bendros draudimo sumos, apibrėžtos turtui nuo vagystės su įsilaužimu ir 
apiplėšimu, išskiriant piniginių vertybių draudimo sumą; 
3.7. Draudėjui ir Draudikui sutarus ir tai nurodžius Draudimo liudijime, į 
Turto draudimą nuo vagystės su įsilaužimu, remiantis šių taisyklių Priedu 
Nr. 2, gali būti įtrauktos 3.7.1 – 3.7.6 punktuose išvardintos sąlygos: 
3.7.1. automatinio padengimo;
3.7.2. automatinio naujų lokacijų įtraukimo į draudimo apimtį;
3.7.3. mašinų ir įrangos, esančių už draudimo vietos ribų;
3.7.4. išorinių elementų stacionariai pritvirtintų prie pastato arba statinio;
3.7.5. elektronikos įrangos nuo materialios žalos;
3.7.6. dokumentų, būtinų receptams kompensuoti, praradimo;
 
IV. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais. 
4.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala dėl: 
4.2.1. geležinkelio parko, laivyno ir orlaivių parko, transporto priemo-
nėms, kurias privaloma registruoti, išskyrus, jeigu jos yra laikomos apy-
vartiniu turtu; 
4.2.2. geologiniams klodams, tiek glūdintiems gamtiniuose sluoksniuose, 
tiek išgautiems kalnakasybos būdu ir laikomiems sandėliuose, rietuvėse, 
sąvartose ir pan.; 
4.2.3. objektams, esantiems giluminėse, atvirosiose kasyklose bei išgauna-
miems atviroje jūroje; 
4.2.4. meno, antikos dirbiniams, kolekcininkų, filatelistų, numizmatų, mu-
ziejinėms kolekcijoms; 
4.2.5. dokumentams, aktams, rankraščiams, knygoms, piešiniams, pla-
nams, antspaudams; 
4.2.6. ginklams ir amunicijai; 
4.2.7. kredito arba mokėjimo kortelėms, vekseliams, čekiams; 
4.2.8. prototipams, vaizdingiems modeliams, pavyzdžiams; 
4.2.9. duomenims, išskyrus kompiuterinę programinę įrangą, kuri yra lai-
koma apyvartiniu turtu; 
4.2.10. gyvajam inventoriui, medžiams, nenukirstiems medžiams, auga-
lams (taip pat auginamiems oranžerijose, šiltnamiuose, šiltadaržiuose, 
diendaržiuose); 
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4.2.11. mašinoms, įrenginiams ir įrangai, skirtai metalo laužui arba utili-
zavimui;
4.2.12. žalos, kuri įvykdoma be įsilaužėlio patekimo į apdraustos patal-
pos vidų, padarytos piniginėms vertybėms bei objektams tauriųjų metalų, 
brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų;
4.2.13. turto, taip pat ir piniginių vertybių, esančių pastatuose, statiniuose 
arba patalpose bei vietose, nesilaikant tinkamos turto apsaugos nuo va-
gystės su įsilaužimu reikalavimų, apibrėžtų šiose Taisyklėse bei priede Nr. 
1 prie šių taisyklių;
4.2.14. turto, esančio kituose, nei pastatai, statiniai ir patalpos objektuose 
(netaikoma transportuojamoms piniginėms vertybėms ir turtui sandėliuo-
jamam atviroje sandėliavimo vietoje pagal 2.3. ir 2.5. punktų nuostatas); 
4.2.15. svaiginančioms ir psichotropinėms medžiagoms; 
4.2.16. siloso ir grūdų sandėliams; 
4.2.17. turtui, esančiam prekydėžėse, prekyvietėse ir turgavietėse; 
4.2.18. piniginėms vertybėms, mechaninėms transporto priemonėms, 
garso-vaizdo įrangai, elektronikos įrangai, fotografijos aparatams – kurie 
yra Draudėjo darbuotojų turtas.
4.2.19. turto ir piniginių vertybių paslaptingo, neišaiškinto pradingimo arba 
įprastos vagystės (ne vagystės su įsilaužimu) arba be apiplėšimo požymių.
 
V. DRAuDIMO SuMA 
5.1. Draudimo vertė - draudžiamo turto vertės piniginė išraiška, Draudė-
jo nurodyta prieš draudžiant turtą. 
5.2. Draudimo suma yra nustatoma pagal draudimo vertę (netaikoma pir-
mosios rizikos draudimo atveju), išskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį 
mokestį (PVM). PVM mokesčio suma neišskaičiuojama, jeigu Draudėjas 
yra ne PVM mokėtojas arba neturi teisės susigrąžinti PVM mokesčio skir-
tumą. 
5.3. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba. 
5.4. Draudimo sumą nustato Draudėjas, ji privalo atitikti:
5.4.1. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju:
a) atkuriamąją (naują) vertę – jeigu techninio susidėvėjimo laipsnis nevir-
šija 50%;
b) likutinę vertę – jeigu amortizacijos laipsnis viršija 50%.
5.4.2. apyvartinio turto atveju - didžiausią turto vertę, numatomą drau-
dimo laikotarpiu ir atitinkančią įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.4.3. investicinių išlaidų atveju - atkuriamąją vertę, kuri atitinka išlaidas 
einamajam, kapitaliniam ir pritaikomajam remontui arba vidaus apdailai;
5.4.4. trečiųjų asmenų turto atveju - faktinę vertę neatsižvelgiant į maržą;
5.4.5. menkaverčių turto komponentų atveju – faktinę vertę;
5.4.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų, perlų atveju – 
rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dirbiniams) iš 
tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų bei perlų – vertę, kuri 
atitinka jų įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.4.7. kitų piniginių vertybių atveju – nominalią vertę (užsienio valiutos 
nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtintą 
valiutos kursą);
5.4.8. darbuotojų turto atveju – faktinę vienam darbuotojui tenkančio tur-
to vertę padaugintą iš darbuotojų skaičiaus. 
5.5. Draudimo suma menkaverčiams turto komponentams apribojama 
iki sumos, kuri atitinka 5% draudimo sumos, apskaičiuotos mašinoms, 
įrenginiams ir įrangai, tačiau ne daugiau nei 3.000 EUR vienam ir visiems 
įvykiams draudimo laikotarpiu.
5.6. Draudimo suma ir papildomi draudimo sumos limitai nuolat suma-
žėja išmokėtos(-ų) draudimo išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo 
suma) iki visiško jų išnaudojimo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo 
išmokų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma 
pasibaigusia.

5.7. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmoką 
gali padidinti draudimo sumą.
5.8. Piniginių vertybių draudimo suma, vadovaujantis šių Taisyklių priedo 
Nr. 1 apibrėžtomis ribomis, nustatoma atskirai:
5.8.1. vagystei su įsilaužimu;
5.8.2. apiplėšimui patalpose, atsižvelgiant į 5.10. punkto reikalavimus;
5.8.3. transportavimo metu.
5.9. Piniginių vertybių draudimo atveju, maksimali draudimo išmokų suma 
yra Draudimo liudijime apibrėžta draudimo suma, tačiau ji negali viršyti 
limitų piniginių vertybių laikymui ir transportavimui, apibrėžtų šių Taisy-
klių priede Nr. 1 Jeigu nustatyta draudimo suma yra didesnė, maksimali 
draudimo išmokų suma (draudimo suma) yra nustatyma pagal šių taisyklių 
priede Nr. 1 nustatytus limitus.
5.10. Maksimali Draudiko atsakomybė už žalą piniginėms vertybėms, atsi-
radusią dėl apiplėšimo patalpose apsiriboja Draudėjo nustatyta draudimo 
suma, pagal 5.8. punktą, bei per 5 darbo dienas iš vykdomos ūkinės vei-
klos, vydomos draudimo vietoje, kurioje įvykdytas plėšimas, gautų pajamų 
dydžiu (taikomas mažesnis dydis).
5.11. Pilna draudimo suma galima apdrausti šį turtą:
5.11.1. mašinas, įrenginius ir įrangą,
5.11.2. apyvartinį turtą,
5.11.3. trečiųjų asmenų turtą
5.11.4. pinigines vertybes.
5.12. Pirmosios rizikos draudimu gali būti draudžiamas šis turtas:
5.12.1. investicinės išlaidos;
5.12.2. mašinos, įrengimai ir įranga;
5.12.3. apyvartinis turtas;
5.12.4. trečiųjų asmenų turtas;
5.12.5. piniginės vertybės;
5.12.6. darbuotojų turtas.
5.13. Vienam darbuotojui tenkančią turto draudimo sumą nustato Drau-
dėjas pagal tikėtiną maksimalų nuostolio dydį, kuris gali įvykti dėl vieno, 
draudimo apimties apimamo įvykio. Bendra darbuotojų turto draudimo 
suma – tai vienam darbuotojui tenkančios sumos ir darbuotojų skaičiaus 
sandauga.

VI. nuOSTOLIO nuSTATYMAS.
6.1. Priklausomai nuo draudžiamo turto, draudimo išmokos dydis apskai-
čiuojamas tokiu būdu:
6.1.1. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju – pagal įsigijimo (pirkimo), re-
monto kainą arba pagal išlaidas, kurios būtinos tokių pačių arba panašių 
techninių parametrų turtui atkurti, atsižvelgiant į transporto ir montavimo 
kaštus:
a) jeigu draudžiama pagal atkuriamąją (naują) vertę - draudimo objektui, 
kurio techninio nusidėvėjimo laipsnis neviršija 50% - neišskaičiuojant fak-
tinio techninio susidėvėjimo laipsnio; draudimo objektui, kurio susidėvėji-
mo laipsnis viršija 50% - pagal likutinę vertę,
b) jeigu draudžiama pagal likutinę vertę - draudimo objektui, kurio amor-
tizacijos laipsnis viršija 50% - pagal faktinę vertę,
6.1.2. apyvartinio turto atveju - pagal turto įsigijimo kainą arba pagamini-
mo kaštus, remonto išlaidas arba valymo išlaidas;
6.1.3. trečiųjų asmenų turto atveju:
a) paslaugos suteikimo tikslams priimto turto atžvilgiu – pagal apgadinto 
turto remonto kaštus arba pagal vertę, nurodytą turto paėmimo doku-
mente pridedant suteiktos paslaugos vertę, neatsižvelgiant į proviziją arba 
maržą, tačiau ne daugiau nei iki turto faktinės vertės,
b) komisiniam pardavimui priimto turto atžvilgiu – pagal turto priėmimo 
dokumente nurodytą vertę, neatsižvelgiant į komisinę proviziją, tačiau ne 
daugiau nei iki šio turto faktinės vertės,
6.1.4. menkaverčių turto komponentų atveju - pagal jų faktinę vertę;
6.1.5. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų atveju 
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– pagal rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dir-
biniams) iš tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų 
– pagal vertę, kuri atitinka jų įsigijimo kainą, pagaminimo arba remonto 
kaštus;
6.1.6. kitų piniginių vertybių atveju – pagal nominalią vertę (užsienio valiu-
tos nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtin-
tą vidutinį valiutos kursą);
6.1.7. darbuotojų turto atveju – pagal faktinę vertę iki dydžio (sumos), 
neviršijančios vienam darbuotojui nustatytos draudimo sumos dalies;
6.1.8. investicinių išlaidų atveju – pagal remonto išlaidas, atsižvelgiant į 
ankstesnius buvusius gabaritus, technologijas ir konstrukcijas;
6.2. Jeigu Sutartyje draudimo objektui, apdraustam pilna draudimo suma, 
apskaičiuota draudimo suma yra mažesnė už jo vertę draudžiamojo įvykio 
dieną (nevisiškas, nepakankamas draudimas), tai draudimo išmokos dydis 
bus perskaičiuotas sumažinant žalos dydį proporcija, atitinkančia konkre-
taus objekto draudimo sumos ir jo vertės įvykio dieną santykį (proporcijos 
taisyklė). 
6.3. Proporcijos taisyklė, nurodyta 6.2.punkte, netaikoma, jeigu:
6.3.1. apdrausto turto vertė neviršija 120% deklaruotos draudimo sumos.
6.3.2. žalos dydis neviršija 10% draudimo sumos, tačiau ne daugiau nei 
3.000 EUR.
6.4. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.
6.5. 6.4. punktas netaikomas darbuotojų turtui, kuriam taikoma 30 EUR 
besąlyginė išskaita. 

TuRTO DRAuDIMO nuO VAnDALIzMO SĄLYGOS 

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS 
Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąly-
gų preambulę, turi joms šiose Sąlygose, taip pat Taisyklėse, Lietuvos Res-
publikos draudimo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, 
nebent išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės būtų darytina iš Sąlygų bei 
Taisyklių konteksto. Visi kiti Sąlygose vartojami terminai turi jiems įprastą 
reikšmę. 
 
II. DRAuDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA 
2.1. Šiose Sąlygose draudimo objektu laikomi Draudimo sutartyje nurody-
ti ir Draudėjui nuosavybės teise priklausantys: 
2.1.1. pastatai, statiniai ir patalpos, investicijos; 
2.1.2. kilnojamas turtas;
2.1.3. atsargos; 
2.1.4. trečiųjų asmenų turtas;
2.1.5. menkavertis turtas; 
2.2. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punktuose 2.1.1. – 2.1.5., galio-
ja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar jo prieduose 
nenurodoma kitaip. 
2.3. Būtina sąlyga turto draudimo nuo vandalizmo sutarčiai sudaryti yra 
tuo pat metu apdrausti šį turtą nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių ir/arba 
nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo. 
 
III. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomi žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
3.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą; 
3.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje; 
3.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 3.2 punkte nurodytų aplinkybių; 
3.1.4. Žala padaryta laikotarpiu Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. 

3.2. Draudimo apsauga 2.1.1. – 2.1.5. punktuose išvardintuose Draudimo 
objektuose apima įvykusius įvykius, dėl vandalizmo, išskyrus grafiti;
3.3. Draudėjui ir Draudikui papildomai susitarus, tai nurodžius Draudimo 
liudijime ir sumokėjus papildomą Draudimo įmoką, 2.1.1. – 2.1.5. punk-
tuose išvardinti Draudimo objektai gali būti apdraudžiami nuo grafiti; to-
kiu atveju bendra draudimo išmokų suma dėl grafiti ribojama 1500 EUR 
draudimo suma vienam ir visiems įvykiams per draudimo laikotarpį. 
 
IV. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais. 
4.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala : 
4.2.1. padaryta turtui, sandėliuojamam pastatų, statinių arba patalpų iš-
orėje; 
4.2.2. dėl įvykių, susijusių su turto praradimu; 
4.2.3. padaryta elementams, pagamintiems iš stiklo, akmens, mineralų ir 
jų imitacijų bei plastmasės; 
4.2.4. atsiradusi dėl vandalizmo, įvykdyto paties Draudėjo arba su Drau-
dėju susijusių asmenų. 
 
V. DRAuDIMO SuMA 
5.1. Draudimo vertė - draudžiamo turto vertės piniginė išraiška, Draudė-
jo nurodyta prieš draudžiant turtą. 
5.2. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba. 
5.3. Draudimo sumą nustato Draudėjas, ji privalo atitikti:
5.3.1. pastatų, statinių, patalpų, kilnojamojo turto atveju:
a) atkuriamąją (naują) vertę – jeigu techninio nusidėvėjimo laipsnis nevir-
šija 50%;
b) likutinę vertę – jeigu amortizacijos laipsnis viršija 50%;
5.3.2. apyvartinio turto atveju - didžiausią turto vertę, numatomą drau-
dimo laikotarpiu ir atitinkančią įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.3.3. investicinių išlaidų atveju - atkuriamąją vertę, kuri atitinka išlaidas 
einamajam, kapitaliniam ir pritaikomajam remontui arba vidaus apdailai;
5.3.4. trečiųjų asmenų turto atveju - faktinę vertę, neatsižvelgiant į pro-
viziją arba maržą;
5.3.5. menkaverčių turto komponentų atveju – faktinę vertę;
5.4. Turto draudimo nuo vandalizmo draudimo suma nustatoma pagal pir-
mosios rizikos draudimo sąlygą ir negali viršyti 30 EUR. 
5.5. Draudimo suma menkaverčiams turto komponentams apribojama 
iki sumos, kuri atitinka 5% draudimo sumos, apskaičiuotos mašinoms, 
įrenginiams ir įrangai, tačiau ne daugiau nei 1.500 EUR vienam ir visiems 
įvykiams draudimo laikotarpiu.
5.6. Draudimo suma ir papildomi draudimo sumos limitai nuolat suma-
žėja išmokėtos(-ų) draudimo išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo 
suma) iki visiško jų išnaudojimo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo 
išmokų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma 
pasibaigusia.
5.7. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmo-
ką, gali padidinti draudimo sumą. 
 
VI. nuOSTOLIO nuSTATYMAS.
6.1. Priklausomai nuo draudžiamo turto, draudimo išmokos dydis apskai-
čiuojamas tokiu būdu:
6.1.1. pastatų, statinių ir patalpų atveju – pagal atkūrimo toje pačioje vie-
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toje arba remonto išlaidas, atsižvelgiant į buvusius gabaritus, medžiagas, 
technologijas ir konstrukcijas:
a) jeigu draudžiama pagal atkuriamąją (naują) vertę - draudimo objektui, 
kurio techninio nusidėvėjimo laipsnis neviršija - 50% - neišskaičiuojant 
faktinio techninio nusidėvėjimo laipsnio; draudimo objektui, kurio nusidė-
vėjimo laipsnis viršija 50% - pagal likutinę vertę,
b) draudimo pagal likutinę vertę atveju – išskaičiavus faktinio techninio 
nusidėvėjimo laipsnį;
6.1.2. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju – pagal įsigijimo (pirkimo), re-
monto kainą arba pagal išlaidas, kurios būtinos tokių pačių arba panašių 
techninių parametrų turtui atkurti, atsižvelgiant į transporto ir montavimo 
kaštus:
a) jeigu draudžiama pagal atkuriamąją (naują) vertę - draudimo objektui, 
kurio techninio nusidėvėjimo laipsnis neviršija 50% - neišskaičiuojant fak-
tinio techninio nusidėvėjimo laipsnio; draudimo objektui, kurio nusidėvė-
jimo laipsnis viršija 50% - pagal likutinę vertę,
b) draudimo pagal faktinę vertę atveju – išskaičiavus faktinio techninio 
susidėvėjimo laipsnį;
6.1.3. apyvartinio turto atveju - pagal turto įsigijimo kainą arba pagamini-
mo kaštus, remonto išlaidas arba valymo išlaidas;
6.1.4. trečiųjų asmenų turto atveju:
a) paslaugos suteikimo tikslams priimto turto atžvilgiu – pagal apgadinto 
turto remonto kaštus arba pagal vertę, nurodytą turto paėmimo doku-
mente pridedant suteiktos paslaugos vertę, neatsižvelgiant į proviziją arba 
maržą, tačiau ne daugiau nei iki turto faktinės vertės,
b) komisiniam pardavimui priimto turto atžvilgiu – pagal turto priėmimo 
dokumente nurodytą vertę, neatsižvelgiant į komisinę proviziją, tačiau ne 
daugiau nei iki šio turto faktinės vertės,
6.1.5. menkaverčių turto komponentų atveju - pagal jų faktinę vertę;
6.1.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų atveju 
– pagal rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dir-
biniams) iš tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų 
– pagal vertę, kuri atitinka jų įsigijimo kainą, pagaminimo arba remonto 
kaštus;
6.1.6. kitų piniginių vertybių atveju – pagal nominalią vertę (užsienio valiu-
tos nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtin-
tą vidutinį valiutos kursą);
6.1.7. investicinių išlaidų atveju – pagal remonto išlaidas, atsižvelgiant į 
ankstesnius buvusius gabaritus, technologijas ir konstrukcijas;
6.2. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.

ELEKTROnInĖS ĮRAnGOS DRAuDIMO SĄLYGOS 

I dalis – ELEKTROnInĖS ĮRAnGOS DRAuDIMAS nuO MATE-
RIALIOS ŽALOS

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąly-
gų preambulę, turi joms šiose Sąlygose, taip pat Taisyklėse, Lietuvos Res-
publikos draudimo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, 
nebent išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės būtų darytina iš Sąlygų bei 
Taisyklių konteksto. Visi kiti Sąlygose vartojami terminai turi jiems įprastą 
reikšmę. 

II. DRAuDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA 
2.1. Draudimo objektu yra prie draudimo Sutarties pridedamame sąraše 
išvardinta elektroninė įranga, nuosavybės teise priklausanti Draudėjui, ne 
senesnė nei 10 metų senumo skaičiuojant nuo pagaminimo datos, naudo-
jama ūkinei veiklai vykdyti. 

2.2. Draudimo apsauga taikoma elektroninei įrangai, kuriai yra sėkmingai 
atlikti funkcionavimo patikros bandymai, instaliuota darbo vietose bei eks-
ploatuojama pagal paskirtį.
2.3. 2.1 punkte paminėtame elektroninės įrangos sąraše turi būti nurody-
ta ši informacija:
2.3.1. įrangos tipas su nurodytu identifikavimo numeriu (gamyklinis arba 
identifikavimo numeris);
2.3.2. skirtingų tipų įrangos draudimo suma;
2.3.3. pagaminimo metai.
2.4. Draudimo apsauga elektronine įrangai igalioja Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar jo prieduose nenurodoma kitaip. 

III. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomi žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
3.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą;
3.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje;
3.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 3.2 punkte nurodytų aplinkybių;
3.1.4. Žala padaryta Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu.
3.2. Draudimo apsauga elektroninei įrangai apima staiga ir netikėtai įvy-
kusius įvykius dėl:
3.2.1. netinkamos apdraustos įrangos priežiūros;
3.2.2. vandalizmo;
3.2.3. vagystės su įsilaužimu arba apiplėšimu;
3.2.4. gaisro (nepriklausomai, ar nuo tiesioginio liepsnos poveikio ar be 
liepsnos poveikio), nudegimo, apdegimo, dūmų arba suodžių arba aukštos 
temperatūros poveikio;
3.2.5. sprogimo, žaibo smūgio arba orlaivio kritimo;
3.2.6. užliejimo dėl gausių atmosferos kritulių arba kitų atmosferos veiks-
nių (pvz. garų, rūko, šalčio, drėgmės), taip pat kitų rūšių skysčių arba dėl 
korozijos, kurią sukėlė aukščiau šiame punkte išvardintų įvykių poveikis;
3.2.7. audros, vėjo, krušos, sniego slėgio, kalnų nuožliaužų, grunto suslū-
gimo, žemės nuošliaužų;
3.2.8. projektavimo, gamybos arba konstrukcinių defektų, taip pat ir už-
slėptų arba medžiaginių defektų;
3.2.9. viršįtampio arba indukcijos reiškinio;
3.3. Draudėjo pageidavimu, už papildomą sumokėtą draudimo įmoką ir 
tai nurodžius Draudimo liudijime, elektroninės įrangos draudimo nuo iš-
vardintų rizikų apimtis gali būti papildyta potvynio rizika.
3.4. Draudėjo pageidavimu, pagal šių Draudimo taisyklių priedą Nr. 2 pa-
pildomai gali būti įtrauktos šios sąlygos:
3.4.1. automatinio padengimo;
3.4.2. automatinio naujų lokacijų įtraukimo į draudimo apimtį;
3.4.3. teroro aktų, streikų, maištų, riaušių;
3.4.4. nešiojamosios elektroninės įrangos už draudimo vietos ribų (101/1);
3.4.5. elektroninės įrangos stacionariai instaliuotos transporto priemonė-
se (automobiliuose) (101/2);
3.4.6. teritorinės apimties išplėtimas (102).

IV. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje, laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais.
4.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala: 
4.2.1. greitai susidėvinčioms arba dažnai, dėl savo specifinės paskirties 
arba sudėties periodiškai keičiamoms detalėms (dalims) arba medžiagoms 
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(taikytina pagalbinėms medžiagoms, keičiamiems įtaisams, keičiamoms 
duomenų laikmenoms, juostoms, dirželiams, spausdintuvų galvutėms, 
šviesos šaltiniams);
4.2.2. objektams, už kuriuos pagal galiojančius įstatymus arba sutartinius 
įsipareigojimus yra atsakingas trečiasis asmuo, veikiantis kaip tiekėjas, ga-
mintojas, pardavėjas, techninės priežiūros asmuo, vežėjas, ekspeditorius 
arba subrangovas, įskaitant ir žalą, kurią apima garantija arba laidavimas ;
4.2.3. lempoms (vaizdo lempoms, rentgeno ir lazerių lempoms, išskyrus 
katodines lempas periferiniuose kompiuteriniuose įrenginiuose), her-
metiškiems diskasukiams, tarpiniams vaizdo nešikliams (seleniniams bū-
gnams) draudimo apsauga apima tik žalą, kuria sukelia gaisras, užliejimas, 
vandalizmas, vagystė su įsilaužimu arba apiplėšimas.
4.3. Draudimo apsauga neapima įvykių dėl:
4.3.1. draudimo objekto netekimo, pradanginimo arba praradimo arba 
vagystės su įsilaužimu, įvykdytos kitokiu, nei Bendrųjų draudimo sąlygų 
1.91. punkte nurodytuoju būdu;
4.3.2. vagystės su įsilaužimu patalpose, kurios apdraustos nesilaikant mi-
nimalių apsaugos reikalavimų, nurodytų šių Draudimo taisyklių priede Nr. 
1, jeigu tai turėjo įtakos žalai atsirasti arba žalos dydžiui;
4.3.3. funkcionalių klaidų arba defektų šalinimo (pvz. kenkėjiškos kom-
piuterinės programinės įrangos padarinių šalinimo), išskyrus atvejus, jeigu 
šios klaidos arba defektai atsirado kaip draudžiamosios rizikos pasekmė;
4.3.4. apdraustų objektų laikino sandėliavimo arba periodinio nenaudo-
jimo;
4.3.5. apdrausto objekto detalių natūralaus nusidėvėjimo, susijusio su jo 
įprastu naudojimu arba eksploatacija; jeigu dėl minėtosios rizikos pada-
roma žala kitoms įrenginio detalėms arba moduliams (kurios priežastis 
nėra įprastas susidėvėjimas arba pasenimas), tuomet šiems elementams 
draudimo apsauga yra taikoma;
4.3.6. bet kokių pasikartojančių įsipareigojimų, susijusių su pelno netekti-
mi arba kitais finansiniais nuostoliais arba mokėjimais, viršijančių draudimo 
išmoką už turtinę žalą, numatytą šioje sutartyje;
4.3.7. žemės drebėjimo, sprogimo, ugnikalnio išsiveržimo, jūros dugno 
drebėjimo, cunamio;
4.3.8. taifūno, ciklono arba tornado;
4.3.9. pažeidimų arba defektų, egzistuojančių draudimo sutarties pasi-
rašymo akimirką, apie kuriuos Draudėjas arba Apdraustasis žinojo arba 
ėmęsis būtinų priemonių galėjo sužinoti;
4.3.10. pažeidimų, susijusių su estetika, tokių kaip įbrėžimai, išskyrus, jei-
gu šie pažeidimai atsirado kaip draudžiamosios rizikos pasekmė;
4.3.11. bandymų, išskyrus bandymus, susijusius su periodinėmis eksploa-
tacinėmis patikromis (pvz. apžiūromis, patikrinimais);
4.3.12. tyčinės perkrovos, bandymais ir eksperimentais, vykdomais duo-
tajai įrangai ekstremaliomis sąlygomis;
4.3.13. neveikimo, netinkamo veikimo arba įrangos, programinės įrangos 
arba informacijos nešiklių, naudojamų bet kurioje elektroninėje įrangoje, 
sistemoje ( pvz. kompiuteryje, mikroprocesoriaus valdiklyje, jungtinėje 
sistemoje) arba tinkle panaudojimo, taip pat bet kurioje elektroninėje 
įrangoje, sistemoje, tinkle naudojamos, įrangos atmintyje, programinėje 
įrangoje arba informacijos nešiklyje (laikmenoje) saugomos arba apdoro-
jamos informacijos neprieigos, praradimo arba iškraipymo, išskyrus, jeigu 
dėl minėtų priežasčių pasireiškė kita rizika, numatyta draudimo atmintyje; 
tokiu atveju Draudikas prisiima atsakomybę už tokios rizikos padarinius;
4.3.14. elektronikos elementų pažeidimo, kurie yra apdraustos elektro-
nikos įrangos dalimi be jokių išorinių veiksmų poveikio, su sąlyga, kad 
Draudikas prisiima atsakomybę už žalą kitiems išvardintiems elementams, 
atsiradusią kaip minėtojo pažeidimo pasekmė;
4.3.15. potvynio, išskyrus atvejus, kai Draudikas prisiima atsakomybę už 

šią žalą, jei draudimo sutartimi teikiama draudimo apsauga išplėsta ir pa-
pildyta potvynio rizika, sumokėjus papildomą draudimo įmoką ir nuro-
džius tokią sąlygą Draudimo liudijime;
4.4. Draudikas neatlygina išlaidų:
4.4.1. kurias patiria Draudėjas, nesant draudžiamos rizikos pasireiškimo 
faktui (pvz. susijusių su apdraustos įrangos priežiūra);
4.4.2. susijusių su apdraustajam objektui daromomis modifikacijomis arba 
patobulinimais jo remonto po patirtos žalos metu;
4.4.3. papildomų išlaidų, susijusių su apdraustajam objektui atliekamu lai-
kinu remontu.

V. DRAuDIMO SuMA
5.1. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba.
5.2. Draudimo suma yra nustatoma pagal draudimo vertę (netaikoma 
pirmosios rizikos draudimo sistemos atveju), išskaičiuojant pridėtinės 
vertės mokestį mokestį (PVM). PVM mokesčio suma neišskaičiuojama, 
jeigu Draudėjas yra ne PVM mokėtojas arba neturi teisės susigrąžinti PVM 
mokesčio skirtumą.
5.3. Elektroninė įranga draudžiama pilna draudimo suma.
5.4. Draudimo suma nuolat sumažėja išmokėtos(-ų) draudimo išmokos(-
ų) dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. Išmokė-
jus draudimo išmoką ar draudimo išmokų sumą, kuri yra lygi draudimo 
sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
5.5. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmo-
ką, gali padidinti draudimo sumą.

VI. nuOSTOLIO nuSTATYMAS
6.1. Draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas Draudimo liudijime nusta-
tytos draudimo sumos ribose kiekvienam draudimo objektui atskirai.
6.2. Draudikas išmoka priklausančią draudimo išmoką:
6.2.1. jeigu įranga tinkama remontuoti (dalinė netektis) – faktiškai patir-
tų, sąskaitomis pagrįstų remonto išlaidų, būtinų pažeistiems objektams 
sugrąžinti į buvusį stovį laikotarpiu iki žalos atsiradimo, pagrindu, be at-
skaitymų dėl pakeistų dalių techninio susidėvėjimo, pagal medžiagų įsi-
gijimo išlaidas ir darbo išlaidų, būtinų pažeistam objektui suremontuoti, 
atsižvelgiant į transporto, demontavimo ir kartotinio montavimo išlaidas, 
sumokėtus muito mokesnius ir kitus susijusius mokesčius, išskyrus greito-
jo transporto ir oro transporto išlaidas;
6.2.2. jeigu įranga yra keičiama (visiška netektis) – pagal identiško, naujo 
objekto arba analogiško tipo ir kokybės objekto įsigijimo išlaidas, atsi-
žvelgiant į transporto, demontavimo ir kartotinio montavimo išlaidas, su-
mokėtus muito mokesnius ir kitus susijusius mokesčius, išskyrus greitojo 
transporto ir oro transporto išlaidas;
6.2.3. jeigu įvyko visiška netektis, o apdrausta įranga nebus keičiama – pa-
gal išlaidas, ne didesnes nei įrangos rinkos vertė įvykio dienai.
6.3. Jeigu pažeistų objektų remonto išlaidos prilygsta arba viršija jų vertę 
laikotarpiu iki žalos atsiradimo, Draudikas išmoka priklausančią draudimo 
išmoką pagal 6.2.2. arba 6.2.3. punkto nuorodas.
6.4. Jeigu Sutartyje nurodyta draudimo suma konkrečiam draudimo 
objektui yra mažesnė už jo vertę draudžiamojo įvykio dieną, tai draudimo 
išmokos dydis yra perskaičiuojamas, sumažinant žalos dydį proporcija, 
atitinkančia konkretaus objekto draudimo sumos ir jo vertės įvykio dieną 
santykį.
6.5. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.
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II DALIS – DuOMEnų IR IšORInIų DuOMEnų LAIKMEnų 
DRAuDIMAS

1. DRAuDIMO OBJEKTAS IR VIETA
1.1. Draudėjo pageidavimu, jei jis yra pasirašęs su Draudiku elektroninės 
įrangos draudimo nuo materialios žalos sutartį (I dalis), Draudikas gali į 
draudimo apsaugą įtraukti duomenis bei išorines duomenų laikmenas, 
kurios yra keičiamos vartotojo ir kuriose yra įrašyti (saugomi) apsaugoti 
duomenys.
1.2. Duomenims bei išorinėms duomenų laikmenoms yra taikoma drau-
dimo apsauga, jeigu:
1.2.1. jie yra draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje;
1.2.2. jie yra jų archyvinimo vietoje už draudimo vietos ribų;
1.2.3. jie yra transportuojami iš draudimo vietos į jų archyvinimo vietą ir 
atvirkščiai.
 
II. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Išorinių duomenų laikmenų ir duomenų draudimo ribose draudimo ap-
sauga apima įvykius, įvykusius draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu 
betarpiškai dėl visų rizikų, dėl kurių duomenų nuskaitymas arba jų įrašy-
mas tampa neįmanomas, išskyrus, nedraudžiamuosius įvykius, nurodytus 
Bendrųjų draudimo sąlygų 5.1. - 5.6. punktuose, Elektroninės įrangos 
draudimo sąlygų I dalies „Elektroninės įrangos draudimas nuo matariali-
nės žalos“ 4.1 – 4.4 punktuose, II dalies „Duomenų ir išorinių duomenų 
laikmenų draudimas“ 3.1. – 3.3. punktuose ir prieduose prie Draudimo 
liudijimo.

III. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais;
3.2., Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Benrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, Elektroninės įrangos 
draudimo sąlygų I dalies 4.1 – 4.4 punktuose, o nedraudžiamaisiais įvykiais 
taip pat laikoma žala:
3.2.1. duomenų laikmenoms, kurios vartotojo nėra keičiamos įprasto dar-
bo metu (pvz. kietieji diskai, puslaidininkiai atminties įtaisai – tokiu atveju 
taikoma I-as dalis);
3.2.2. duomenų laikmenoms, į kurias įrašyti duomenis pritaikius nelicenci-
juotą arba nelegalią programinę įrangą;
3.2.3. duomenims, įrašytiems tik centrinį kompiuterio atminties įtaisą.
3.3. Be to, Draudikas neprisiima atsakomybės už žalą, kuri atsiranda dėl:
3.3.1. diskasukių, USB ryšio prievadų netinkamo veikimo arba pažeidimo, 
kuriems taikoma atsakomybė pagal sutartį dėl profilaktinės priežiūros ir 
remonto;
3.3.2. išorinių duomenų laikmenų nepriežiūros arba joms netinkamų lai-
kymo sąlygų;
3.3.3. kenkėjiškos kompiuterio programinės įrangos;
3.3.4. duomenų praradimo dėl elektromagnetinio lauko poveikio arba ne-
tyčinio arba atsitiktinio jų ištrynimo;
3.3.5. nustatytų duomenų kopijavimo instrukcijų nesilaikymo, ypač atsar-
ginių duomenų kopijų kūrimo terminų nepaisymo;
3.3.6. išorinių duomenų laikmenų naudojimo ne pagal paskirtį ir ne pagal 
gamintojų rekomendacijas;
3.4. Draudikas neatlygina išlaidų, susijusių su:
3.4.1. išorinėms duomenų laikmenoms arba duomenims padarytais pakei-
timais arba patobulinimais po įvykio;
3.4.2. naujų licencijų, susijusių su apdraustųjų duomenų apsaugos įtaisų 
(taip vadinamų raktų) praradimu arba netinkamu veikimu, įsigijimu.
 

4. DRAuDIMO SuMA
4.1. Šiose taisyklėse, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba.
4.2. Išorinių duomenų laikmenų ir duomenų draudimo suma privalo ati-
tikti išorinių duomenų laikmenų pakeitimo tokio paties tipo ir kokybės 
laikmenomis vertę bei išlaidų, būtinų duomenims atkurti šiose laikmeno-
se, vertę.
4.3. Išorinių duomenų laikmenų draudimo suma nustatoma pagal pirmo-
sios rizikos draudimo sąlygą ir negali viršyti 30.000 EUR
4.4. Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos(-ų) draudimo 
išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudoji-
mo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo išmokų sumą, kuri yra lygi 
draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
4.5. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmoką 
gali padidinti draudimo sumą.

5. nuOSTOLIO nuSTATYMAS
5.1. Draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas Draudimo liudijime nusta-
tytos draudimo sumos ribose atskirai išorinėms duomenų laikmenoms ir 
draudžiamiems duomenims.
5.2. Draudikas padengia Draudėjo dokumentais pagrįstas išlaidas, susiju-
sias su:
5.2.1. pažeistų, sugadintų arba prarastų išorinių duomenų laikmenų pakei-
timu naujomis, tokio paties tipo ir kokybės laikmenomis;
5.2.2. duomenų atkūrimu, t.y. išlaidas, susijusias su duomenų perkėlimu iš 
atsarginių duomenų laikmenų (kuriose yra duomenų kopijos arba originali 
programinė įranga) arba, išimtiniu atveju, išlaidas, susijusias su rankiniu 
būdu atliekamu duomenų perkėlimu iš turimos dokumentacijos.
5.3. Jeigu duomenys nėra atkuriami per vienerius kalendorinius metus 
nuo įvykio datos, Draudikas kompensuoja Draudėjui tik pažeistų, sugadin-
tų arba prarastų išorinių duomenų laikmenų pakeitimo naujomis išlaidas.
5.4. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 5% nuo žalos dydžio, tačiau ne mažesnę nei 90 EUR, besąlyginę išskai-
tą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta kitaip.

TuRTO DRAuDIMO nuO VISų RIzIKų DRAuDIMO SĄLYGOS

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąly-
gų preambulę, turi joms šiose Sąlygose, taip pat Taisyklėse, Lietuvos Res-
publikos draudimo įstatyme bei kitose teisės aktuose suteiktą reikšmę, 
nebent išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės būtų darytina iš Sąlygų bei 
Taisyklių konteksto. Visi kiti Sąlygose vartojami terminai turi jiems įprastą 
reikšmę. 

II. DRAuDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA
2.1. Šiose Sąlygose draudimo objektu laikomi Draudimo sutartyje nurody-
ti ir Draudėjui nuosavybės teise priklausantys:
2.1.1. pastatai, statiniai, patalpos arba investicijos;
2.1.2. kilnojamas turtas;
2.1.3. atsargos;
2.1.4. trečiųjų asmenų turtas;
2.1.5. menkavertis turtas;
2.1.6. piniginės vertybės;
2.1.7. darbuotojų turtas.
2.2. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punktuose 2.1.1. – 2.1.6., galio-
ja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar jo prieduose 
nenurodoma kitaip;
2.3. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punkte 2.1.7., galioja Lietuvos 
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Respublikos teritorijoje, tačiau tik tuo atveju, jei Darbuotojas Draudžia-
mojo įvykio įvykimo vietoje yra Draudėjo pavedimu.
2.4. Draudėjui pageidaujant, sumokėjus papildomą įmoką ir nurodžius tai 
Draudimo liudijime, transportuojamoms piniginėms vertybėms draudimo 
apsauga taikoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei piniginės ver-
tybės yra transportuojamos Draudėjo arba jo samdytu transportu.

III. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomas žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
3.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą;
3.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje;
3.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 3.2 punkte nurodytų aplinkybių;
3.1.4. Žala padaryta Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu.
3.2. Draudžiamasis įvykis yra visi staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai, išskyrus 
įvykius, nurodytus šių Draudimo taisyklių Bendrosios dalies punktuose 
5.1. – 5.6. ir Turto draudimo nuo visų rizikų draudimo sąlygų IV dalyje.
3.3. Draudikas taiko žalos atlyginimo limitus žemiau išvardintoms rizi-
koms:
3.3.1. viršįtampio rizikai – iki 60.000 EUR draudimo suma vienam ir vi-
siems įvykiams per draudimo laikotarpį;
3.3.2. vandalizmo rizikai – iki 30.000 EUR draudimo suma vienam ir vi-
siems įvykiams per draudimo laikotarpį, išskyrus grafiti;
3.3.3. grafiti rizikai – iki 1.500 EUR draudimo suma vienam ir visiems įvy-
kiams per draudimo laikotarpį.
3.4. Draudėjui ir Draudikui sutarus, nurodžius Draudimo liudijime ir 
sumokėjus papildomą įmoką, į turto draudimą nuo visų rizikų gali būti 
įtraukta potvynio rizika.
3.5. Draudėjui ir Draudikui sutarus, nurodžius Draudimo liudijime ir 
sumokėjus papildomą įmoką, į turto draudimą nuo visų rizikų gali būti 
įtraukta vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo rizikos.
3.6. Draudėjui ir Draudikui sutarus, nurodžius tai Draudimo liudijime ir 
sumokėjus papildomą įmoką, transportuojamo piniginės vertybės gali būti 
draudžiamos nuo įvykių, atsirandančių dėl:
3.6.1. apiplėšimo;
3.6.2. transporto priemonės sunaikinimo arba apgadinimo po gaisro, žai-
bo smūgio, sprogimo arba kelių eismo įvykio;
3.6.3. rizikų, sukeliančių apdrausto turto priežiūrą vykdančio asmens 
mirtį, kūno sužalojimą arba sveikatos sutrikdymą, po kurių patikėto turto 
apsauga tampa neįmanoma.
3.7. Draudėjui ir Draudikui sutarus ir tai nurodžius Draudimo liudijime, į 
Turto draudimo nuo visų rizikų sąlygas pagal šių taisyklių Priedą Nr. 2 gali 
būti įtrauktos sąlygos, išvardintos 3.7.1 – 3.7.12:
3.7.1. automatinio padengimo;
3.7.2. automatinio naujų lokacijų įtraukimo į draudimo apimtį;
3.7.3. ekspertų;
3.7.4. teroro aktų, streikų, maištų ir riaušių;
3.7.5. pastatų, statinių ar patalpų, esančių statybos, rekonstrukcijos, re-
monto ar modernizavimo eigoje;
3.7.6. žalos atsiradimo priežasčių paieškos;
3.7.7. mašinų ir elektros įrenginų nuo elektros sukeliamos žalos draudi-
mas;
3.7.8. mašinų ir įrangos, esančių už draudimo vietos ribų, draudimo;
3.7.9. apyvartinio turto draudimo nuo sugedimo;
3.7.10. dokumentų, būtinų receptams kompensuoti, praradimo;
3.7.11. padidėjusių veiklos išlaidų;
3.7.12. proporcijos taisyklės išpirkimo.

IV. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais. 
4.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala: 
4.2.1. geležinkelio parko, laivyno ir orlaivių parko, transporto priemo-
nėms, kurias privaloma registruoti, išskyrus, jeigu jos yra laikomos apy-
vartiniu turtu;
4.2.2. geologiniams klodams, tiek glūdintiems gamtiniuose sluoksniuose, 
tiek išgautiems kalnakasybos būdu ir laikomiems sandėliuose, rietuvėse, 
sąvartose ir pan.;
4.2.3. objektams, esantiems giluminėse, atvirosiose kasyklose bei išgauna-
miems atviroje jūroje;
4.2.4. meno, antikos dirbiniams, kolekcininkų, filatelistų, numizmatų, mu-
ziejinėms kolekcijoms;
4.2.5. dokumentams, aktams, rankraščiams, knygoms, piešiniams, pla-
nams, antspaudams;
4.2.6. ginklams ir amunicijai;
4.2.7. kredito arba mokėjimo kortelėms, vekseliams, čekiams;
4.2.8. prototipams, vaizdingiems modeliams, pavyzdžiams;
4.2.9. duomenims, išskyrus kompiuterinę programinę įrangą, kuri yra lai-
koma apyvartiniu turtu;
4.2.10. gyvajam inventoriui, medžiams, nenukirstiems medžiams, auga-
lams (taip pat auginamiems oranžerijose, šiltnamiuose, šiltadaržiuose, 
diendaržiuose);
4.2.11. turtui, apdraustam nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių bei nuo 
vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo šių Draudimo taisyklių sąlygomis;
4.2.12. mašinoms, įrenginiams ir įrangai, skirtai metalo laužui arba utili-
zavimui;
4.2.13 turtui, kuris yra statybų, montažo arba instaliacijos objektas, išsky-
rus, jeigu Draudikas už sumokėtą papildomą draudimo įmoką įtrauks į 
draudimo apimtį pastatus, statinius ir patalpas, kurie yra statomi, rekons-
truojami, remontuojami arba modernizuojami;
4.2.14. perdavimo ir paskirstymo linijoms (tarp jų energetinių, telefono, 
telegrafo, apšvietimo linijų), išskyrus vamzdžius, kabelius, stulpus, bokš-
tus ir visų tipų įrangą, kuri gali būti sujungta su minėtomis instaliacijomis, 
įskaitant visų tipų pastotes, esančias didesniu nei 100 metrų atstumu nuo 
apdraustų pastatų ir statinių;
4.2.15. pastatams, statiniams ir patalpoms bei juose esančiam turtui, jeigu 
jie yra:
4.2.15.1. skirti demontuoti;
4.2.15.2. pastatyti neturint reikalingų leidimų ir neatitinka statybų įsta-
tymo sąlygų (reikalavimų) (todėl nėra paruošti eksploatavimui ir neturi 
techninių leidimų eksploatacijai);
4.2.15.3. statomi, rekonstruojami, montuojami, modernizuojami, jeigu 
pagal galiojančius įstatymus išvardintiems darbams vykdyti būtinas leidi-
mas, jei leidimas negautas;
4.2.16. transporto priemonėms, kurių neprivaloma registruoti, judan-
čioms už Draudėjo įmonės teritorijos ribų;
4.2.17. oranžerijoms, diendaržiams, kioskams, šiltadaržiams, konteine-
riams, pastatams ir statiniams pilnai arba iš dalies pastatytiems iš plastma-
sės, taip pat dengtiems brezentu bei juose esančiam turtui;
4.2.18. gruntui (kartu su melioracijos arba pralaidumo kanalų sistema), 
žolynams, vejoms, starto juostoms, geležinkelio linijoms, pylimams, grio-
viams, vandens rezervuarams, paviršinių ir požeminių vandenų kanalams, 
gręžimo (kalnakasybos) platformoms, šuliniams, perdavimo vamzdynams, 
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požeminiams kabeliams, tuneliams, tiltams, dokams, krantinėms, molams, 
pirsams ir kitiems vandens statiniams;
4.2.19. svaiginančioms ir psichotropinėms medžiagoms;
4.2.20. siloso ir grūdų sandėliams;
4.2.21. turtui, esančiam prekydėžėse, prekyvietėse ir turgavietėse;
4.2.22. piniginėms vertybėms, motorinėms transporto priemonėms, gar-
so-vaizdo įrangai, elektronikos įrangai, fotografijos aparatams – kurie yra 
Draudėjo darbuotojų turtas;
4.2.23. pasibaigusio galiojimo termino ar iš apyvartos išimtam turtui;
4.2.24. eksploatacinėms medžiagoms, tokioms kaip: tepalai, degalai, kata-
lizatoriai, jeigu jie nėra laikomi kaip trečiųjų asmenų turtas;
4.2.25. padidėjusioms veiklos išlaidoms, išskyrus tuos atvejus, kai Drau-
dėjui ir Draudikui sutarus, nurodžius Draudimo liudijime ir sumokėjus 
papildomą įmoką įtraukiama papildoma Padidėjusių veiklos išlaidų sąlyga;
4.2.26. elektronikos įrangai, apdraustai Elektroninės įrangos draudimu 
nuo materialios žalos pagal šias Draudimo taisykles.
4.3. Be to, draudimo apsauga neapima žalos, atsiradusios dėl žemiau iš-
vardintų rizikų:
4.3.1. jūros vandens užliejimo dėl audros, uragano, potvynio arba cuna-
mio, kuomet suniokojami kranto sutvirtinimai;
4.3.2. genetinių modifikacijų;
4.3.3. atmosferos sąlygų poveikio turtui, esančiam atvirame ore, jeigu pa-
gal paskirtį, laikymo arba sandėliavimo sąlygas jis neturėtų būti laikomas 
tokiu būdu;
4.3.4 gruntinio vandens prasiskverbimo arba lygio pakilimo, išskyrus, jeigu 
tai įvyko dėl potvynio ir potvynio rizika papildomai apdrausta;
4.3.5. potvynio arba užtvindymo, dėl kurių buvo sugadintas apyvartinis 
turtas bei trečiųjų asmenų turtas, sandėliuojamas žemiau grunto lygio 
esančiose patalpose, jeigu medžiagos ir produktai nebuvo laikomi ant pa-
dėklų, lentynų arba stelažų, kurių aukštis mažiausiai 14 centimetrų nuo 
grindų lygių, išskyrus atvejus, jeigu žalą sukėlė užliejimas iš viršaus;
4.3.6. apribojimo arba trūkio elektros energijos, šilumos, dujų, vandens 
arba kitų terpių tiekime bei kokių nors kondicionavimo įrenginių, šaldy-
mo, šildymo arba gamybos įrangos gedimų, kurias sukėlė priežastys, sly-
pinčios paminėtų objektų viduje arba jų netinkama priežiūra, atsižvelgiant 
į tai, kad Draudikas už papildomą sumokėtą draudimo įmoką prisiima at-
sakomybę už žalą apyvartiniam turtui, kurią sukėlė įrangos gedimas pagal 
papildomose sąlygose apibrėžtas taisykles;
4.3.7. tiesioginių nenutrūkstamos eksploatavimo padarinių (kuriuos sukė-
lė pvz. įprastas susidėvėjimas, nusitrynimas, senėjimas, kavitacija, erozija, 
korozija, oksidacija, rūdys);
4.3.8. viršįtampio, paveikusio apsaugos įtaisus (pvz. žaibolaidžiuose, ma-
tuokliuose, skaitikliuose, lempose);
4.3.9. netinkamos priežiūros, netinkami atliktų remonto darbų bei ban-
dymų;
4.3.10. sprogimo;
4.3.10.1. įvykusio vidaus gedimo variklių degimo kameroje;
4.3.10.2. kineskopų lempų, kurias gamina Draudėjas;
4.3.10.3. jeigu sprogimą sukėlė Draudėjas, gamybos arba eksploatavimo 
tikslams;
4.3.10.4. įvykusio perjungimo elementuose arba elektros perjungikliuose 
dėl juose esančio dujų slėgio;
4.3.11. perdirbamų, transportuojamų arba sandėliuojamų skysto pavidalo 
medžiagų sustingimo arba užšalimo (sukietėjimo) mašinose arba įrengi-
niuose;
4.3.12. galiojančiuose reikalavimuose arba gamintojų rekomendacijose 
numatytų priežiūros – remonto darbų nevykdymo padarinių;
4.3.13. turto transportavimo bei pakrovimo arba iškrovimo, vykdomo už 
draudimo vietos ribų išskyrus pinigines vertybes ir darbuotojų turtą ap-
draustą transportavimo metu;
4.3.14. Draudėjui priklausančios transporto priemonės smūgio;

4.3.15. vagystės, apgavystės, išviliojimo, sukčiavimo, atsižvelgiant į tai, kad 
Draudikas prisiima atsakomybę už žalą dėl vagystės su įsilaužimu, apiplė-
šimo su sąlyga, kad į draudimo sutartį šios rizikos yra įtrauktos;
4.3.16. žalos, atsiradusios dėl vandalizmo, įvykdyto Draudėjo ar su Drau-
dėju susijusių asmenų;
4.3.17. paslaptingo, neišaiškinto pradingimo arba įprastos vagystės (ne va-
gystės su įsilaužimu arba apiplėšimo ženklų (požymių); 
4.3.18. duomenų arba informacijos paradimo, pradingimo, pakeitimo, 
jeigu tuo pat metu nebuvo įvykdytas fizinis duomenų laikmenos, kuriam 
minėtieji duomenys arba informacija buvo laikomi, sunaikinimas arba pa-
žeidimas;
4.3.19. kenkėjiškos programinės įrangos poveikio;
4.3.20. objekto formos pokyčių, išlinkimo, įlinkimo, nukarimo, spalvos 
pasikeitimo, įbrėžimų arba įskilimų, jeigu dėl to nepažeidžiamas objekto 
funkcionalumas;
4.3.21. sienų užšalimo arba įšalimo;
4.3.22. netinkamo projekto įvykdymo arba projekto klaidų, netinkamų 
medžiagų panaudojimo, konstrukcinių klaidų, užslėptų defektų, techno-
loginių arba medžiaginių defektų, išskyrus, jeigu dėl jų atsirado kita rizika, 
kuri yra įtraukta į draudimo apimtį, tokiu atveju, Draudikas prisiima atsa-
komybę tik už tokios rizikos padarinius;
4.3.23. mašinų, įrenginių, aparatų bei įrangos avarijų ir pažeidimų, atsira-
dusių dėl priežasčių, susijusių su jų eksploatavimu, konstrukcija arba prie-
žiūra, išskyrus, jeigu dėl jų atsirado kita rizika, kuri yra įtraukta į draudimo 
apimtį, tokiu atveju, Draudikas prisiima atsakomybę tik už tokios rizikos 
padarinius;
4.3.24. tiesioginio elektros srovės poveikio įrenginiams, mašinoms arba 
elektros instaliacijoms pvz.: viršįtampio arba trumpo jungimo (netaiko-
ma viršįtampio padariniams), jeigu į draudimo apimtį neįtraukta sąlyga dėl 
mašinų ir elektros įrenginių draudimo nuo elektros poveikio sukeliamos 
žalos; išskyrus, jeigu dėl tokios žalos kilo gaisras arba įvyko sprogimas;
4.3.25. Draudėjo arba jo pavedimu draudimo vietoje vykdomų statybos 
, montavimo darbų, bandymų, testų, bandomųjų paleidimų į darbą arba 
priežiūros darbų, jeigu nesutarta kitaip;
4.3.26. statybų katastrofos, pastatų, statinių arba patalpų konstrukcinių 
elementų griuvimas, virsmas, iškilimas, įtrūkimas, susitraukimas arba išsi-
plėtimas, išskyrus, jeigu visa tai įvyko kaip ankstesnės į draudimo apimtį 
įtrauktos rizikos pasireiškimo pasekmė;
4.3.27. žmogaus veiklos sukelto grunto įgriuvimo, nuožliaužų, nusėdimo 
ir nuoslinkio; 
4.3.28. prastos stogo būklės, stoglangių arba langų angų neapsaugojimo, 
prastos stogo latakų arba nutekamųjų latakų, langų rėmų ir kitų pastato 
arba statinio elementų būklės, jeigu už jų apsaugą, uždarymą ir priežiūrą 
yra atsakingas Draudėjas, 
4.3.29. sugedimo ir bet kokio tipo užsiteršimo, išskyrus, jeigu apdraustaja-
me turte jie atsirado dėl kitos rizikos, kuri yra įtraukta į draudimo apimtį;
4.3.30. mikroorganizmų, gyvūnų, augalų, pelėsių, grybelių, fermentacijos, 
vidaus irimo arba apdraustų objektų viduje vykstančių procesų poveikio, 
išskyrus, jeigu jų pasėkoje atsirado kita rizika, kuri yra įtraukta į draudimo 
apimtį; tokiu atveju Draudikas prisiima atsakomybę tik ir išimtinai už to-
kios rizikos padarinius;
4.3.31. laipsniško savybių prastėjimo, laipsniškai vykstančios deformacijos 
arba formos išsikraipymo dėl garavimo, svorio netekimo, šviesos povei-
kio, kvapo, skonio, spalvos, struktūros pokyčių, apdailos būklės pokyčių, 
drėgmės arba temperatūros;
4.3.32. potvynio, išskyrus tuos atvejus, kai Draudikas prisiima atsakomybę 
už šią riziką sumokėjus papildomą draudimo įmoką;
4.3.33. apyvartinio turto sugedimo (sugadinimo), išskyrus tuos atveju, kai 
Draudikas prisiima atsakomybę už žalą apyvartiniam turtui dėl sugedimo, 
su sąlyga, kad už papildomą draudimo įmoką draudimo apimtis yra išplės-
ta, įtraukiant šią riziką.
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V. DRAuDIMO SuMA 
5.1. Draudimo vertė - draudžiamo turto vertės piniginė išraiška, Draudė-
jo nurodyta prieš draudžiant turtą.
5.2. Draudimo suma yra nustatoma pagal draudimo vertę (netaikoma pir-
mosios rizikos draudimo atveju), išskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį 
mokestį (PVM). PVM mokesčio suma neišskaičiuojama, jeigu Draudėjas 
yra ne PVM mokėtojas arba neturi teisės susigrąžinti PVM mokesčio skir-
tumą.
5.3. Vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo rizikai draudimo suma nustatoma 
atskirai.
5.4. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba.
5.5. Draudimo sumą nustato Draudėjas, ji privalo atitikti:
5.5.1. pastatų, statinių, patalpų, mašinų, įrenginių ir įrangos atveju:
a) atkuriamąją (naują) vertę – jeigu techninio susidėvėjimo laipsnis nevir-
šija 50%
b) likutinę vertę – jeigu susidėvėjimo laipsnis viršija 50%;
5.5.2. apyvartinio turto atveju - didžiausią turto vertę, numatomą drau-
dimo laikotarpiu ir atitinkančią įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.5.3. investicinių išlaidų atveju - atkuriamąją vertę, kuri atitinka išlaidas 
einamajam, kapitaliniam ir pritaikomajam remontui arba vidaus apdailai;
5.5.4. trečiųjų asmenų turto atveju - faktinę vertę, neatsižvelgiant į pro-
viziją arba maržą;
5.5.5. menkaverčių turto komponentų atveju – faktinę vertę;
5.5.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų, perlų atveju – 
rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dirbiniams) iš 
tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų bei perlų – vertę, kuri 
atitinka jų įsigijimo kainą arba pagaminimo kaštus;
5.5.7. kitų piniginių vertybių atveju – nominalią vertę (užsienio valiutos 
nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtintą 
valiutos kursą);
5.5.8. darbuotojų turto atveju – faktinę vienam darbuotojui tenkančio tur-
to vertę padaugintą iš darbuotojų skaičiaus.
5.6. Draudimo suma menkaverčiams turto komponentams apribojama 
iki sumos, kuri atitinka 5% draudimo sumos, apskaičiuotos mašinoms, 
įrenginiams ir įrangai, tačiau ne daugiau nei 3.000 EUR vienam ir visiems 
įvykiams draudimo laikotarpiu.
5.7. Maksimali Draudiko atsakomybės riba už žalą piniginėms vertybėms, 
atsiradusią dėl vagystės su įsilaužimu, yra Draudimo liudijme nurodyta 
Draudimo suma, tačiau piniginių vertybių draudimo atveju ji draudimo 
suma negali viršyti Draudimo taisyklių priede Nr. 1 nurodytų draudimo 
sumos limitų.
5.8. Maksimali Draudiko atsakomybės riba už žalą piniginėms vertybėms, 
atsiradusią dėl apiplėšimo patalpose, yra Draudimo liudijime nurodyta 
Draudimo suma bei per 5 darbo dienas iš vykdomos komercinės veiklos, 
vydomos draudimo vietoje, kurioje įvykdytas plėšimas, gautų pajamų dy-
džiu, neviršijant Draudimo taisyklių priede Nr. 1 nurodytų draudimo su-
mos limitų (taikomas mažesnis dydis).
5.9. Piniginių vertybių draudimo atveju, maksimali Draudiko atsakomybės 
riba yra Draudimo liudijime nurodyta Draudimo suma, jei ji neviršija limi-
tų piniginių vertybių laikymui ir transportavimui, nurodytų šių Draudimo 
taisyklių priede Nr. 1.
5.10. Draudimo suma ir papildomi draudimo sumos limitai nuolat suma-
žėja išmokėtos(-ų) draudimo išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo 
suma) iki visiško jų išnaudojimo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo 
išmokų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma 
pasibaigusia.
5.11. Draudėjas, Draudikui sutikus, sumokėjęs papildomą draudimo įmo-
ką gali padidinti draudimo sumą.
5.12. Pilna draudimo suma galima apdrausti žemiau išvardintus objektus:

5.12.1. pastatus, statinius ir patalpas,
5.12.2. kilnojamą turtą,
5.12.3. apyvartinį turtą,
5.12.4. trečiųjų asmenų turtą
5.12.5. pinigines vertybes.
5.13. Pirmosios rizikos draudimu gali būti draudžiamas darbuotojų turtas 
ir investicinės išlaidos, o vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo atvejais že-
miau išvardinti objektai:
5.13.1. kilnojamas turtas;
5.13.2. apyvartinis turtas;
5.13.3. trečiųjų asmenų turtas;
5.13.4. piniginės vertybės, kaip nurodyta Turto draudimo nuo visų rizikų 
sąlygų 5.15. punkte.
5.14. Vienam darbuotojui tenkančią turto draudimo sumą nustato Drau-
dėjas pagal tikėtiną maksimalų nuostolio dydį, kuris gali įvykti dėl vieno 
draudimo apsaugos apimamo įvykio. Bendra darbuotojų turto draudimo 
suma – tai vienam darbuotojui tenkančios sumos ir darbuotojų skaičiaus 
sandauga.
5.15. Piniginių vertybių draudimo sumos limitai nustatomi pagal:
5.15.1. Turto draudimo nuo visų rizikų sąlygų 5.7. punktą – vagystei su 
įsilaužimu;
5.15.2. Turto draudimo nuo visų rizikų sąlygų 5.8. punktą – vagystei pa-
talpose;
5.15.3. Turto draudimo nuo visų rizikų sąlygų 5.9. punktą – transportavi-
mo metu.

VI. nuOSTOLIO nuSTATYMAS.
6.1. Priklausomai nuo draudžiamo turto, draudimo išmokos dydis apskai-
čiuojamas tokiu būdu::
6.1.1. pastatų, statinių ir patalpų atveju – pagal atkūrimo toje pačioje vie-
toje arba remonto išlaidas, atsižvelgiant į buvusius gabaritus, medžiagas, 
technologijas ir konstrukcijas:
a) jeigu draudžiama pagal atkuriamąją (naują) vertę - draudimo objektui, 
kurio techninio nusidėvėjimo laipsnis neviršija 50% - neišskaičiuojant fak-
tinio techninio susidėvėjimo laipsnio; draudimo objektui, kurio nusidėvė-
jimo laipsnis viršija 50% - pagal likutinę vertę;
b) draudimo pagal likutinę vertę atveju – išskaičiavus faktinio techninio 
nusidėvėjimo laipsnį;
6.1.2. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju – pagal įsigijimo (pirkimo), re-
monto kainą arba pagal išlaidas, kurios būtinos tokių pačių arba panašių 
techninių parametrų turtui atkurti, atsižvelgiant į transporto ir montavimo 
kaštus bei į 6.1. punkte išvardintas sąlygas;
6.1.3. apyvartinio turto atveju - pagal turto įsigijimo kainą arba pagamini-
mo kaštus, remonto išlaidas arba valymo išlaidas;
6.1.4. trečiųjų asmenų turto atveju:
a) paslaugos suteikimo tikslams priimto turto atžvilgiu – pagal apgadinto 
turto remonto kaštus arba pagal vertę, nurodytą turto paėmimo doku-
mente pridedant suteiktos paslaugos vertę, neatsižvelgiant į proviziją arba 
maržą, tačiau ne daugiau nei iki turto faktinės vertės,
b) komisiniam pardavimui priimto turto atžvilgiu – pagal turto priėmimo 
dokumente nurodytą vertę, neatsižvelgiant į komisinę proviziją, tačiau ne 
daugiau nei iki šio turto faktinės vertės,
6.1.5. menkaverčių turto komponentų atveju - pagal jų faktinę vertę;
6.1.6. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų atveju 
– pagal rinkos vertę be provizijos ir maržos, tuo tarpu gaminiams (dir-
biniams) iš tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir perlų 
– pagal vertę, kuri atitinka jų įsigijimo kainą, pagaminimo arba remonto 
kaštus;
6.1.7. kitų piniginių vertybių atveju – pagal nominalią vertę (užsienio valiu-
tos nominali vertė perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko patvirtin-
tą vidutinį valiutos kursą);
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6.1.8. darbuotojų turto atveju – pagal faktinę vertę, iki dydžio (sumos), 
neviršijančios vienam darbuotojui nustatytos draudimo sumos dalies,
6.1.9. investicinių išlaidų atveju – pagal remonto išlaidas, atsižvelgiant į 
ankstesnius buvusius gabaritus, technologijas ir konstrukcijas,
6.2. Jeigu Sutartyje draudimo objektui, apdraustam pilna draudimo suma, 
apskaičiuota draudimo suma yra mažesnė už jo vertę draudžiamojo įvykio 
dieną (nevisiškas, nepakankamas draudimas), tai draudimo išmokos dydis 
bus perskaičiuotas sumažinant žalos dydį proporcija, atitinkančia konkre-
taus objekto draudimo sumos ir jo vertės įvykio dieną santykį (proporcijos 
taisyklė), išskyrus pirmosios rizikos draudimo atveju. 
6.3. Proporcijos taisyklė, numatyta 6.2.punkte, netaikoma, jeigu:
6.3.1. apdrausto turto vertė neviršija 120% deklaruotos draudimo sumos.
6.3.2. žalos dydis neviršija 10% draudimo sumos, tačiau ne daugiau nei 
3.000 EUR.
6.4. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.
6.5. 6.4. punktas netaikomas darbuotojų turtui, kuriam taikoma 30 EUR 
besąlyginė išskaita.

CIVILInĖS ATSAKOMYBĖS DRAuDIMAS SĄLYGOS

I. DRAuDIMO OBJEKTAS, DRAuDIMO VIETA IR DRAuDŽIA-
MIEJI ĮVYKIAI
1.1. Draudimo objektu yra Draudėjo turtiniai interesai dėl civilinės at-
sakomybės už žalą asmeniui arba turtui (neįskaitant neturtinės žalos ir 
negautų pajamų), padarytą trečiajam asmeniui, susijusią su:
1.1.1. bazinio varianto atveju - draudimo sutartyje nurodyto turto valdy-
mu ir ūkinės veiklos vykdymu Draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis, 
išskyrus žalą, atsiradusią dėl produkto įvedimo į apyvartą (Civilinė atsa-
komybė už produktą), atsižvelgiant į Draudimo liudijime, jo prieduose ir 
šiose Draudimo taisyklėse nurodytus nedraudžiamuosius įvykius;
1.1.2. išplėstinio varianto atveju - draudimo sutartyje nurodyto turto val-
dymu ir ūkinės veiklos vykdymu bei produkto įvedimu į apyvartą (Civilinė 
atsakomybė už produktą), Draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis, at-
sižvelgiant į Draudimo liudijime, jo prieduose ir šiose Draudimo taisyklėse 
nurodytus nedraudžiamuosius įvykius.
1.2. Pagal draudimo sutartį teikiama draudimo apsauga gali būti išplėsta, 
įtraukiant į ją papildomas sąlygas, numatytas šių Draudimo taisyklių priede 
Nr. 3.
1.3. Draudikas taiko draudimo apsaugą Draudėjo civilinei atsakomybei už 
žalą, atsiradusią dėl įvykių, įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laiko-
tarpiu.
1.4. Draudimo sutartis numato draudimo apsaugą Draudėjo civilinei 
atsakomybei už serijinę žalą, kai pirmasis įvykis iš įvykių serijos įvyksta 
konkrečios draudimo sutartyje nurodytu draudimo laikotarpiu (draudimo 
apsaugos galiojimo metu), o kiti (tolimesni) serijos įvykiai gali vykti ir pasi-
baigus draudimo laikotarpiui. Visi įvykių serijos įvykiai yra traktuojami kaip 
vienas įvykis. Jeigu kiti (tolimesni) įvykių serijos įvykiai įvyko dėl tyčinių 
veiksmų arba akivaizdaus aplaidumo arba dėl to, kad Draudėjas nevykdė 
savo įsipareigojimų, apie kuriuos kalbama 9.10.1 punkte (Draudėjo parei-
gos dėl žalos sumažinimo), tyčia arba dėl akivaizdaus aplaidumo, šie įvykiai 
nepriskiriami serijinei žalai, o Draudikas neprisiima atsakomybės už minė-
tųjų įvykių padarinius.
1.5. Draudimo apimtis apima taip pat žalą, atsiradusią dėl akivaizdaus ap-
laidumo, išskyrus žalą, apie nurodytą 1.4 punkte.
1.6. Draudikas prisiima atsakomybę už žalą, kurią patiria trečiasis asmuo, 
atsižvelgiant į išimtis ir nedraudžiamuosius įvykius, nurodytus Draudimo 
liudijime ir/arba šiose Draudimo taisyklėse.
1.7. Pagal šias sąlygas sudaromą draudimo sutartį nėra teikiama draudimo 
apsauga sutartinės civilinės atsakomybės atveju. Draudimo sutartis neap-

ima pretenzijų (ieškinių) dėl prisiimtų įsipareigojimo (ne)vykdymo arba 
netinkamo įvykdymo, ieškinių dėl įgaliotų asmenų, atstovų įsipareigojimų 
(ne)įvykdymo bei ieškinių dėl patirtų išlaidų, susijusių su įsipareigojimų 
(ne)vykdymu ar netinkamu vykdymu.
1.8. Draudimo apsauga, įtraukus į sutartį Priede Nr. 3 esančią papildomą 
sąlygą Nr. 19, gali būti apribota ir apimti tik Draudėjo civilinę atsakomybę 
už žalą asmeniui arba turtui (neįskaitant neturtinės žalaos ir negautų paja-
mų) padarytą tretiesiems asmenims, išimtinai dėl turto turėjimo.

II. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
2.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais.
2.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Benrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala:
2.1.1. už kurią Draudėjas yra atsakingas sutartinio kito subjekto (asmens) 
civilinės atsakomybės perėmimo pagrindu;
2.1.2. padaryta su Draudėju susijusiems asmenims – (netaikoma darbda-
vio civilinę atsakomybei);
2.1.3. kurią pagal įstatymą turėtų apimti arba apima draudimo apsauga 
pagal privalomajį civilinės atsakomybės draudimą;
2.1.4. atsiradusi dėl profesinių veiksmų vykdymo, neturint tam įgaliojimų, 
licencijų, jeigu LR teisės aktų nuostatos numato tokių įgaliojimų turėjimą;
2.1.5. įvykusią dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, tame tarpe me-
dicininių procedūrų vykdymo, medicinos konsultacijų teikimo, išskyrus 
pirmosios medicininės pagalbos teikimą;
2.1.6. transportuojamam arba gabenamam objektui;
2.1.7. atsiradusią tiesiogiai arba netiesiogiai dėl jonizuojančių, lazerio, ma-
zerio spindulių, aukšto dažnio energijos spinduliuotės, radioaktyvios spin-
duliuotės, taip pat įvykusią dėl netiesioginio arba tiesioginio magnetinio 
arba elektromagnetinio lauko poveikio;
2.1.8. atsiradusią dėl įvairaus tipo kenkėjiškų kompiuterių programinių 
įrangų bei kitų tipų programų, trikdančių kokios nors programos, kompiu-
terio, tinklo, telefono darbą, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, 
tame tarpe susijusių su Internetu arba su naudojimusi Internetu;
2.1.9. kuri yra negalėjimo nuskaityti datos arba neteisingo datos įskaitymo 
padarinys, susijusi su faktu, kad kompiuteriuose, kompiuterių sistemose, 
programinėse įrangose, kompiuterių procesoriuose, elektronikos įrango-
je esančiuose laukeliuose, kuriuose nurodomi metai nėra numatytas pa-
kankamas ženklų skaičius, dėl to neįmanoma atrasti, įsiminti, įrašyti arba 
apdoroti duomenų, susijusių su datos nuskaitymu. Ši išimtis taikoma taip 
pat ir produktams ir paslaugoms, kurių tikslas atpažinti, pašalinti arba pa-
tikrinti potencialius arba faktinius pavojus, galinčius atsirasti dėl aukščiau 
išvardintų problemų;
2.1.10. piniginėms vertybėms, meno dirbiniams, archyvų arba kolekcio-
nierių kolekcijoms;
2.1.11. atsiradusią dėl grybelio poveikio, laipsniško triukšmo, temperatū-
ros, vandens, dujų, dulkių, bakterijų ir virusių poveikio. Laipsnišku povei-
kiu laikomas toks išvardintų veiksnių poveikis, kuris veikia aplinką nuolat 
(ar ilgą laiką), sukeldamas žalą, kurios negalima priskirti prie staigios arba 
netikėtos žalos;
2.1.12. sukeltą encefalopatijos bei atsiradusią dėl pažeisto genetinio kodo;
2.1.13. atsiradusią dėl asbesto arba kitos medžiagos, sudėtyje turinčios 
asbesto, naudojimo;
2.1.14. sukeltą formaldehido arba dioksino poveikio;
2.1.15. susijusią su prievole sumokėti pinigines baudas, netesybas, dels-
pinigius, administracines ar teismo paskirtas baudas (nuobaudas), vykdyti 
kitas įstatyme ar sutartyje nustatytas panašaus pobūdžio sankcijas, taip pat 
susijusią su prievole mokėti mokesčius;
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2.1.16. susijusias su autorinių teisių, patentų, prekinių ženklų, logotipų 
arba prekinių pavadinimų teisių pažeidimu;
2.1.17. susijusi su produkto, įvesto į apyvartą arba darbo, darbų arba su-
teiktos paslaugos su trūkumu., kai apie trūkumą buvo žinoma prieš drau-
dimo sutarties sudarymą. Draudimas neapima taip pat ir ieškinių, susijusių 
su išlaidomis dėl defektų paieškos arba pašalinimo dėl aukščiau išvardintų 
žalos rūšių, taip pat ir ieškinių, susijusių su apyvartos kritimu (sumažėjimu) 
ir nuostoliais, dėl aukščiau išvardintų trūkumų ir žalos rūšių;
2.1.18. kurią atlyginti privalo kitas subjektas garantijos arba laidavimo už 
defektus pagrindu;
2.1.19. susijusią su Draudėjo arba trečiųjų asmenų patirtomis išlaidomis 
dėl defektuoto produkto pašalinimo iš rinkos;
2.1.20. atsiradusios dėl produkto, kurio sudėtyje yra žmogaus kraujo, 
plazmos arba žmogiškos kilmės į kraują panašių medžiagų, genetiškai 
modifikuoto produkto, produkto, kurio sudėtyje yra medicinos tikslams 
naudojamo silikono;
2.1.21. atsiradusios dėl produkto, kuris skirtas naudoti arba montuoti ko-
kiose nors skraidančiuose arba kosminiuose objektuose, taip pat žalos, 
susijusios su orlaivių ir kosminių skaidančių objektų turėjimu, gamyba, 
priežiūra arba aptarnavimu;
2.1.22. kurią sukelia neapdirbti žemės ūkio produktai, neperdirbti gamti-
niai ir medžioklės produktai;
2.1.23. atsiradusi dėl to, kad produktas neatitinka normų (standartų), 
neturi galiojančio atestato, sertifikato arba techninės aprobacijos, kurių 
pagrindu jis leidžiamas į apyvartą, jeigu tokių dokumentų reikalauja galio-
jantys LR teisės aktai;
2.1.24. reglamentuojama direktyvos 2004/35/CE dėl aplinkai daromos 
žalos prevencijos ir pašalinimo;
2.1.25. atsiradusi dėl atliekų sandėliavimo;
2.1.26. atsiradusi dėl tiesioginio arba netiesioginio tabako gaminių poveikio;
2.1.27. dėl civilinės atsakomybės už produktą, išskyrus kai yra draudžiama 
išplėstiniu draudimo variantu, nurodytu šių draudimo sąlygų punkte 1.2.;
2.1.28. padarytą Draudėjo saugomoms arba Draudėjo saugoti patikėtoms 
mechaninėms transporto priemonėms atsižvelgiant į šių draudimo sąlygų 
punkte 2.2.14. paminėtas nuostatas;
2.1.29. susijusią su grynaisiais finansiniais nuostoliais;
2.1.30. padarytą už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, arba kuri yra įvy-
kių, įvykusių už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, padarinys, išskyrus, 
jeigu žalą sukėlė:
2.1.30.1. Draudėjo darbuotojai tarnybinių kelionių metu, išskyrus žalą, 
padarytą JAV, Kanados ir joms priklausančiose teritorijose;
2.1.30.2 padarytą vartotojams Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytų pro-
duktų arba gautų paslaugų, išskyrus žalą, padarytą JAV, Kanados ir joms 
priklausančiose teritorijose
2.1.31. sukeliančią ieškinius tarp Draudėjų tos pačios draudimo sutarties 
pagrindu arba tarp Apdraustųjų ir jų darbuotojų, kaip numatyta šių drau-
dimo sąlygų punkte 2.2.1.
2.2. Jeigu sutarties šalių susitarimu draudimo apimtis nėra patvirtinta raš-
tu, nėra išplėsta papildomomis sąlygomis, apibrėžtomis šių Draudimo tai-
syklių priede Nr. 3 (papildomos sąlygos turinio aiškiai nurodyta apimtimi), 
arba nėra kitaip patikslinta šalių individualiai nustatytomis draudimo sutar-
ties sąlygomis, Draudikas neatsako už žalą:
2.2.1. padarytą Draudėjo darbuotojams (gali būti įtraukiama pagal 1-ą pa-
pildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.2. kilnojamiems daiktams, kuriais Draudėjas naudojasi nuomos, sko-
linimo, išperkamosios nuomos sutarties arba kitų, panašaus pobūdžio 
sutarčių pagrindu (gali būti įtraukiama pagal 2-ą papildomą civilinės atsa-
komybės draudimo sąlygą);
2.2.3. daiktams, kurie yra apdorojimo, valymo, remonto, techninio ap-
tarnavimo arba kitų Draudėjo teikiamų paslaugų diapazonui priklausančių 
veiksmų objektas (gali būti įtraukiama pagal 3-ą papildomą civilinės atsa-

komybės draudimo sąlygą);
2.2.4. padarytą Draudėjo prižiūrimiems, saugomiems arba kontroliuoja-
miems trečiųjų asmenų daiktams (gali būti įtraukiama pagal 4-ą papildomą 
sąlygą;
2.2.5. kurią patiria galutinio produkto gamintojas dėl Apdraustojo tiekia-
mų produktų defektų (gali būti įtraukiama pagal 5-ą papildomą civilinės 
atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.6. kurią patiria Draudėjo pagamintų, suremontuotų, tiekiamų arba 
prižiūrimų mašinų ar įrenginių naudotojas dėl pagamintų arba apdorotų 
produktų defektų, atsiradusių dėl šių mašinų arba įrenginių naudojimo 
(gali būti įtraukiama pagal 6-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo 
sąlygą);
2.2.7. atsiradusią dėl kokių nors kenksmingų medžiagų išsiskyrimo (gali 
būti įtraukiama pagal 7-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąly-
gą – 72 valandų sąlyga);
2.2.8. padarytą Draudėjo subrangovo (gali būti įtraukiama pagal 8-ą papil-
domą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.9. kuri yra įvykių, įvykusių už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, 
pasekmė, išskyrus JAV, Kanadą ir joms priklausančias teritorijas (gali būti 
įtraukiama pagal 9-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.10. atsiradusią dėl sprogdinimo, griovimo darbų vykdymo, kurių metu 
naudojami pneumatiniai, hidrauliniai kūjai, poliakaliai arba kitos, panašaus 
pobūdžio mašinos (gali būti įtraukiama pagal 10-ą papildomą civilinės at-
sakomybės draudimo sąlygą);
2.2.11. susijusią su išlaidomis, atsiradusioms dėl Draudėjui patikėtų doku-
mentų praradimo, sunaikinimo arba pradingimo dėl jo vykdomos veiklos 
(gali būti įtraukiama pagal 11-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo 
sąlygą);
2.2.12. padarytą požeminiams įrenginiams arba instaliacijoms Draudėjo 
vykdomų darbų arba teikiamų paslaugų metu (gali būti įtraukiama pagal 
12-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.13. sukeltą renginių organizavimo metu (gali būti įtraukiama pagal 
13-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.14. motorinėms transporto priemonėms ir jų gamyklinei įrangai, pri-
klausančioms tretiesiems asmenims, už kurių apsaugą, priežiūrą ir kontro-
lę yra atsakingas Draudėjas (parkavimo sąlyga viešbučių veiklai vykdyti - 
gali būti įtraukiama pagal 14-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo 
sąlygą);
2.2.15. viešbučio svečių įsineštiems daiktams padarytą žalą, susijusią su 
viešbučių veiklos vykdymu (gali būti įtraukiama pagal 15-ą papildomą civi-
linės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.16. kurią apima gyventojų bendrijos civilinė atsakomybė (gali būti 
įtraukiama pagal 16-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.17. sukeltą užkrečiamųjų ligų ir infekcijų pernešimu (gali būti įtraukia-
ma pagal 17-ą papildomą civilinės atsakomybės draudimo sąlygą);
2.2.18. susijusią su profesinės vaistininko arba farmacininko veiklos vyk-
dymu (gali būti įtraukiama pagal 18-ą papildomą civilinės atsakomybės 
draudimo sąlygą);

III. DRAuDIMO IšMOKA
3.1. Draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos ribose Draudikas 
įsipareigoja:
3.1.1. patikrinti Draudėjui iškeltų ieškinių pagrįstumą, šiam tikslui atliekant 
faktinių ir teisinių aplinkybių įvertinimą;
3.1.2. išmokėti draudimo išmoką trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į šiose 
Draudimo taisyklėse, Draudimo liudijime ir jo prieduose nurodytas drau-
dimo sąlygas, draudimo sumas ir jų limitus, besąlygines išskaitas; drau-
dimo išmokos dydį Draudikas nustato atlikęs aukščiau minėtą ieškinio 
pagrįstumo įvertinimą, taikiu susitarimu arba išmoka teismo sprendimu 
nurodyto dydžio išmoką.
3.2. Draudikas taip pat atlygina:
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3.2.1. būtinas gynybos (atstovavimo) išlaidas teisminiame ginče, nagrinė-
jamame Draudikui sutikus, netgi esant abejonės, ar pagal Draudimo tai-
sykėse, Draudimo liudijime ir jo prieduose nurodytas draudimo sąlygas 
įvykęs įvykis yra draudžiamasis. Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui, už-
traukiančiam Draudėjo atsakomybę, prieš jį yra inicijuojamas baudžiama-
sis procesas, Draudikas turi teisę (jam sutikus) padengti jo gynybos teisme 
išlaidas, jei šis procesas nebuvo inicijuotas Draudiko;
3.2.2. išlaidas, susijusias su atlyginimais ekspertams, pakviestiems Draudi-
ko sutikimu žalos aplinkybėms, priežastims ir dydžiui nustatyti.
3.3. Išlaidos, apie kurias kalbama 3.2. punkte, jeigu jos yra susijusios su 
įvykiais Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra atlyginamos draudimo su-
mos ribose; jeigu draudimo suma yra išnaudota, šios išlaidos padengiamos 
papildomo draudimo sumos limito ribose, tačiau ne daugiau nei iki 5% 
draudimo sumos dydžio.
3.4. Punktuose 3.1. - 3.3. nurodytos taisyklės atitinkamai taikomos in-
dividualiems draudimo sumos limitams, apie kuriuos kalbama šių sąlygų 
punkte 4.3.
3.5. Draudikas neįsipareigoja atlyginti nuostolių Draudėjui, kuriuos Drau-
dėjas geranoriškai pripažino arba patenkino, išskyrus tuos atvejus, kai tai 
buvo raštu suderinta su Draudiku.

IV. DRAuDIMO SuMA
4.1. Draudimo suma yra maksimali Draudiko atsakomybės riba už vieną 
arba visus įvykius draudimo laikotarpiu, atsižvelgiant į šių Draudimo sąlygų 
3.3. punktą, išskyrus tuos atvejus, jeigu šalys yra sutarusios kitaip.
4.2. Draudimo sumą nustato Draudėjas. Draudikas neprisiima atsakomy-
bės už netinkamai nustatytą Draudimo sumos dydį.
4.3. Draudimo sumos ribose apibrėžtų rizikų, žalos rūšių atžvilgiu arba 
vienam įvykiui draudimo sutartyje galima apibrėžti individualias Draudimo 
sumas ar Draudimo sumos limitus.
4.4. Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos draudimo išmo-
kos dydžiu iki visiško jos jos išnaudojimo.
4.5. Draudimo sumos limitai sumažėja ar yra pilnai išnaudojami, jei drau-
dimo išmoka yra išmokama atsižvelgiant į Draudimo taisyklėse, Draudimo 
liudijime ar jo prieduose apibrėžtus Draudimo sumos limitus.
4.6. Draudimo išmokos išmokėjimas:
4.6.1. nesukelia atskirai rizikai ar žalos rūšiai numatytų draudimo limitų 
sumažėjimo, jeigu Draudimo suma, likusi po draudimo išmokos išmokė-
jimo, yra didesnė už šiai rizikai ar žalai nustatyto didžiausio limito dydį;
4.6.2. sumažina atskirai rizikai ar žalos rūšiai numatytus draudimo limitus, 
jeigu Draudimo suma, likusi po draudimo išmokos išmokėjimo, yra ma-
žesnė už šiai rizikai ar žalai nustatytą draudimo limitų dydį; tokiu atveju, 
atskirai numatytų draudimo limitų dydis yra apribojamas iki draudimo su-
mos dydžio.
4.7. Draudėjo pageidavimu, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, 
Draudikas gali likusiam draudimo laikotarpiui padidinti arba papildyti 
draudimo sumą arba draudimo sumos limitus.
4.8. Išmokėjus draudimo išmoką arba draudimo išmokų sumą lygią drau-
dimo sumai, draudimo sutartis nutrūksta.

5. nuOSTOLIO nuSTATYMAS IR IšMOKĖJIMAS
5.1. Draudikas išmoka draudimo išmoką Draudiko pripažinto ieškinio ar 
pretenzijos pagrindu, remdamasis faktinių ir teisinių aplinkybių įvertinimu, 
pasiekto susitarimo arba įsiteisėjusio teisimo sprendimo pagrindu.
5.2. Draudikas išmoka draudimo išmoką, kurios suma atitinka žalos dydį 
pagal Draudimo liudijime nurodytas sąlygas, tačiau ne daugiau nei iki Drau-
dimo liudijime nurodyta Draudimo suma arba Draudimo sumos limitai.
5.3. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.

STIKLO DŪŽIO DRAuDIMO SĄLYGOS

1. DRAuDIMO OBJEKTAS IR DRAuDIMO VIETA 
1.1. Draudimo objektu gali būti draudimo sutartyje nurodyti ir atitinkamų 
nuosavybės teisės dokumentų pagrindu Apdraustajam priklausantys nepa-
žeisti, stacionariai instaliuoti bei naudojami pagal paskirtį:
1.1.1. pastatų, statinių ir patalpų stacionarus išorinis ir vidinis įstiklinimas;
1.1.2. stiklinė arba akmeninė sienų apdaila;
1.1.3. stikliniai arba akmeniniai elementai, esantys baldų, vitrinų (spinte-
lių), prekystalių sudedamąja dalimi;
1.1.4. stacionariai sumontuoti veidrodžiai ir vitražai, kurie neturi meninės, 
istorinės ar kitos išliekamosios vertės;
1.1.5. stikliniai arba akmeniniai statiniai;
1.1.6. įstiklinti reklamos stendai, iškabos, vitrinos;
1.1.7. neono vamzdeliai;
1.1.8. prekystaliai – šaldikliai, šaldytuvai, saulės kolektoriai ir t.t.
1.2. Draudimo apsauga turtui, nurodytam punktuose 1.1.1. – 1.1.8., ga-
lioja Draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje, jei Draudimo liudijime ar 
jo prieduose nenurodoma kitaip;.
1.3. Būtina sąlyga langų stiklų ir kitų objektų draudimo nuo sudužimo su-
tarčiai sudaryti yra tuo pat metu apdrausti turtą nuo ugnies ir kitų atsi-
tiktinių įvykių ir /arba nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo ir /arba 
apdrausti turtą nuo visų rizikų, sudarant su Draudiku atitinkamas sutartis.

2. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
2.1. Šiose Sąlygose draudžiamaisiais įvykiais laikomi žalos Draudimo 
objektui padarymas, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
2.1.1. Reikalavimas pateiktas per Draudimo apsaugos laikotarpį ir Drau-
dikui apie jį pranešta per Draudimo apsaugos laikotarpį arba per Išplėstinį 
pranešimo terminą;
2.1.2. Žala padaryta draudimo teritorijoje;
2.1.3. Žala atsirado dėl šių Sąlygų 2.2 punkte nurodytų aplinkybių;
2.1.4. Žala padaryta Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu.
2.2. Draudimo apsauga 1.1. punkte nurodytam turtui apima staiga ir neti-
kėtai įvykusius įvykius dėl šių objektų sudužimo ar įskilimo.
2.3. Draudikas draudimo sumos ribose taip pat atlygina dokumentais pa-
grįstas, būtinas apdraustų objektų remonto, montavimo ar transportavi-
mo išlaidas. 

3. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Įvykiai, nesusiję su Draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančiais ir apdraustai veiklai 
naudojamais statiniais, teritorija ar kitais Draudimo objektais, nurodytais 
Draudimo sutartyje laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais. 
3.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Benrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala:
3.2.1. atsiradusi dėl apdraustų objektų pasidengimo dėmėmis, spalvos pa-
sikeitimo, įbrėžimų, subraižymų, paviršiaus gabalėlių atpleišėjimo;
3.2.2. atsiradusi apdrausto objekto montavimo, keitimo arba demonta-
vimo metu;
3.2.3. atsiradusi transportavimo, priežiūros darbų arba remonto darbų 
vykdymo metu;
3.2.4. atsiradusi dėl apšvietimo įrenginių netinkamo veikimo arba defektų;
3.2.5. padaryta stiklui, kuris yra techninių įrenginių arba įvairaus tipo ins-
taliacijų sudėtine dalimi, išskyrus šių draudimo sąlygų 1.1.8. punkte išvar-
dintus įrenginius;
3.2.6. langų stiklams, sumontuotiems transporto priemonėse;
3.2.7. langų stiklams, stiklo objektams, keramikinėms plytelėms ir akmens 
masės plytelėms iki jų pilno sumontavimo arba instaliavimo draudimo vietoje;
3.2.8. stiklinei ir akmeninei grindų apdailai.
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4. DRAuDIMO SuMA
4.1. Šiose taisyklės, draudimo polise arba papildomose sąlygose bei prie-
duose nurodytos draudimo sumos yra laikomos viršutine Draudiko atsa-
komybės riba.
4.2. Maksimali stiklo dūžio draudimo suma nustatoma pagal pirmosios ri-
zikos draudimo sąlygas ir negali viršyti 6.000 EUR.
4.3. Pasirinkdamas draudimo sumą, Draudėjas privalo atsižvelgti į numa-
tomas remonto, montavimo ir transportavimo išlaidas.
4.4. Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos(-ų) draudimo 
išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jų išnaudojimo. 
Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo išmokų sumą, kuri yra lygi drau-
dimo sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
4.5. Draudėjo pageidavimu, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, 
Draudikas gali likusiam draudimo laikotarpiui, padidinti arba papildyti 
draudimo sumą arba draudimo sumos limitus.

5. nuOSTOLIO nuSTATYMAS IR IšMOKĖJIMAS
5.1. Draudimo išmokos dydis nustatomas pagal apdrausto objekto vertę 
draudžiamojo įvykio įvykimo dieną, atsižvelgiant į tokio paties tipo, rūšies, 
kokybės, medžiagų ir gabaritų objektų vertę pagal įsigijimo kainas arba 
remonto išlaidas, laikantis šių draudimo taisyklių punkto 3.6 nuostatų bei 
įtraukiant išlaidas, susijusias su draudžiamojo objekto remontu, monta-
vimu ir transportavimu, tačiau ne daugiau nei nustatyta draudimo suma.
5.2. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 30 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.

KROVInIų, VEŽAMų LIETuVOS RESpuBLIKOS TERITORIJO-
JE, DRAuDIMO SĄLYGOS

1. DRAuDIMO OBJEKTAS IR DRAuDIMO VIETA
1.1. Draudimo objektu laikomas Taisyklių Bendrųjų sąlygų 1.85 punkte 
nurodytais būdais transportuojamas Apdraustajam nuosavybės teise pri-
klausantis arba jo valdomas turtas draudimo liudijime (polise) nurodytoje 
teritorijoje. Draudiminė apsauga taikoma nuo krovinio (turto) pakrovimo 
į transporto priemonę momento iki pristatymo į paskirties vietą paskirties 
vietoje.
1.2. Draudimas galioja Draudimo liudijime (polise) Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.
1.3. Būtina sąlyga transportuojamo krovinio draudimo sutarčiai sudaryti 
yra tuo pat metu apdrausti turtą nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių ir /
arba nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo ir /arba apdrausti turtą nuo 
visų rizikų, sudarant atitinkamas sutartis su Draudiku.

2. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
2.1. Draudimo apsauga apima žalą kroviniui, įvykusią draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpiu, atsiradusią jo transportavimo metu, dėl šių rizikų:
2.1.1. autoįvykio, į kurį patenka transporto priemonė;
2.1.2. apiplėšimo;
2.1.3. trečiųjų asmenų įvykdyto vandalizmo (atsižvelgiant į 2.2. punkto 
sąlygas);
2.1.4. gaisro; 
2.1.5. žaibo smūgio;
2.1.6. sprogimo;
2.1.7. orlaivio kritimo;
2.1.8. uragano;
2.1.9. potvynio;
2.1.10. liūčių;
2.1.11. krušos;
2.1.12. žemės nuošliaužų;
2.1.13. žemės įgriuvų;

2.1.14. lavinos;
2.1.15. žemės drebėjimo;
2.1.16. kitokio, nei pakrautas, objekto nukritimo ant transporto priemo-
nės.
2.2. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl trečiųjų asmenų įvykdytų vanda-
lizmo veiksmų apribota iki 5% draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip 
1.500 EUR draudimo sumos už vieną arba visu įvykius draudimo laiko-
tarpiu.
2.3. Draudėjui pageidaujant, sumokėjus papildomą įmoką ir nurodžius to-
kią sąlygą Draudimo liudijime, pagal šių Draudimo Taisyklių Priedą Nr. 2 
gali būti įtraukti žemiau išvardinti draudžiamieji įvykiai :
2.3.1. vagystė su įsilaužimu;
2.3.2. teroro aktai, streikai, maištai ir riaušės.

3. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Benrųjų sąlygų 5.1.-5.6. punktuose, nedraudžiamaisiais 
įvykiais taip pat laikoma žala:
3.1.1. dėl turto kiekio arba svorio trūkumo, paslėpto defekto arba natū-
ralių savybių trūkumų, galiojančių natūralaus nuostolio normatyvų ribose;
3.1.2. dėl netinkamo turto pakrovimo, sandėliavimo, iškrovimo, įpakavi-
mo arba pritvirtinimo;
3.1.3. dėl pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo darbų vykdymo:
3.1.3.1. jeigu šiuos darbus atlieka asmenys, neturintys reikalingų įgalioji-
mų;
3.1.3.2. jeigu jie atliekami neveikiančios/galiojančio tinkamos techninės 
būklės ar patikros liudijimo neturinčios įrangos būdu; 
3.1.4. dėl turto išdavimo neįgaliotam asmeniui;
3.1.5. dėl duotojo tipo turtui gabenti nepritaikytos arba techniškai netvar-
kingos transporto priemonės naudojimo;
3.1.6. dėl pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo darbus vykdžiusių asmenų 
apsvaigimo alkoholiu, psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis;
3.1.7. dėl krovinio pristatymo vėlavimo;
3.1.8. dėl vagystės su įsilaužimu, nebent, ši draudimo rizika buvo įtraukta 
į Draudimo liudijimą.
3.2. Be to, Draudikas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius 
išimtinai uždaroje teritorijoje vykdyto transportavimo metu;
3.3. Pagal šias draudimo sąlygas nedraudžiama:
3.3.1. piniginės vertybės;
3.3.2. meno, antikos dirbiniai, kolekcininkų, filatelistų, numizmatų, mu-
ziejinės kolekcijos;
3.3.3. dokumentai, aktai, rankraščiai, knygos, piešiniai, planai, antspaudai;
3.3.4. prototipai, modelių, pavyzdžiai;
3.3.5. ginklai ir amunicija;
3.3.6. alkoholio ir tabako gaminiai;
3.3.7. fauna ir flora;
3.3.8. pašto siuntos;
3.3.9. repatriavimas;
3.3.10. kenksmingos medžiagos;
3.3.11. lengvosios transporto priemonės;
3.3.12. kilnojamai prekybai naudojamas turtas;
3.3.13. pažeistas arba iškomplektuotas turtas;
3.3.14. turtas, kuris patyrė žalą prieš transportavimą;
3.3.15. turtas, pervežamas tik uždaroje teritorijoje;
3.3.16. perkraustymo tikslais pervežamas turtas;
3.3.17. įrenginiai, stacionariai pritvirtinti prie transportuojančių transpor-
to priemonių;
3.3.18. transporto priemonės ir įrengimai, judančios savarankiškai arba 
velkamos;
3.3.19. pervežimas Draudėjo darbuotojams asmeniškai priklausančiomis 
transporto priemonėmis.
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4. DRAuDIMO SuMA
4.1. Draudimo suma nustatoma Draudimo sutarties šalių susitarimu. Ši 
suma ribojama Draudiko atsakomybę už draudimo išmokų dėl visų drau-
diminių įvykių, įvykusių per Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, iš-
mokėjimą. Draudimo suma privalo atitikti maksimalią pavienio krovinio 
vertę, kuri yra galima draudimo laikotarpiu, ir šios sumos dydžiu apriboja 
Draudiko atsakomybę už nuostolius, atsiradusius dėl vieno arba visų drau-
dimo laikotarpiu įvykusių įvykių. Draudimo suma apskaičiuojama sąskaito-
je faktūroje arba kitame krovinį lydinčiame dokumente nurodytos turto 
vertės pagrindu arba vertės, nustatytos tokio turto faktinių pagaminimo 
išlaidų kartu su šio turto pristatymo į paskirties vietą išlaidomis pagrindu.
4.2. Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos(-ų) draudimo 
išmokos(-ų) dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudoji-
mo. Išmokėjus draudimo išmoką ar draudimo išmokų sumą, kuri yra lygi 
draudimo sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
4.3. Draudimo suma negali būti didesnė nei 90.000 EUR.

5. nuOSTOLIO nuSTATYMAS IR IšMOKĖJIMAS
5.1. Draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas laikantis šio eiliškumo pagal:
5.1.1. sąskaitoje-faktūroje arba kitame krovinį lydinčiame dokumente nu-
rodytą turto vertę;
5.1.2. tokio paties tipo ir kokybės turto vertę jo išsiuntimo vietoje ir laiku;
5.2. Jeigu draudimo išmokos dydžio neįmanoma apskaičiuoti 5.1. punkte 
nurodytuoju būdu, draudimo išmokos dydį nustato ekspertas.
5.3. Draudimo išmokos dydis sumažinamas liekanų verte, jeigu pažeistas 
turtas yra tinkamas tolimesniam naudojimui arba perdirbimui.
5.4. Jeigu pažeistas turtas tinkamas remontuoti, draudimo išmokos dydis 
atitinka jo remonto išlaidų dydį.
5.5. Iš mokėtinos draudimo išmokos Draudikas kiekvieną kartą išskaičiuo-
ja 90 EUR besąlyginę išskaitą, nebent Draudimo sutartyje yra numatyta 
kitaip.

DRAuDIMO nuO nELAIMInGų ATSITIKIMų SĄLYGOS

I. DRAuDIMO OBJEKTAS IR DRAuDIMO VIETA
1.1. Draudimo objektu yra Apdraustojo gyvybė ir sveikata laikantis Drau-
dimo taisyklių ir šių Draudimo sąlygų.
1.2. Priklausomai nuo rizikos laipsnio ir Apdraustojo vykdomo darbo po-
būdžio ar lankomų sporto sekcijų ir sporto klubų, priklausomai nuo spor-
to šakos, draudimo rizika skirstoma į keturias grupes:
1.2.1. I rizikos grupė apima:
asmenis, dirbančius biuruose, švietimo įstaigose, išskyrus kūno kultūros 
mokytojus, mokslo, kultūros įstaigose, rašytojus, dvasininkus, besimokan-
tį jaunimą iki 26 metų bei asmenis, vykdančius profesinę veiklą, neišvar-
dintą II rizikos grupėje.
1.2.2. II rizikos grupė apima:
asmenis, dirbančius statybose, sunkiojoje pramonėje, policijoje, valsty-
binėje priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyboje, pasienio tarnyboje, 
miesto apsaugos tarnyboje, miško apsaugos tarnyboje, geležinkelių ap-
saugos tarnyboje, kalėjimų priežiūros tarnyboje, muitinės tarnyboje, miš-
kininkystėje miško kirtimuose, žemės ūkyje, jūreivystėje, dujų, elektros, 
energetinės techninės pagalbos tarnyboje, taip pat asmenys, vykdantys 
profesinę vairuotojų, ekskursinių išvykų pilotų, turistų gido, cirko artisto 
veiklą bei kitų, panašaus rizikos laipsnio profesijų atstovai, taip pat kūno 
kultūros mokytojai.
1.2.3. III rizikos grupė apima:
Asmenis, profesionaliai užsiimančius šiomis sporto disciplinomis: badmin-
tonu, beisbolu bei jo atmainomis, orientaciniu bėgimu, biliardu, golfu, snu-
keriu, kortų žaidimais, kėgliais, kriketu, šaudymu iš lanko, ringo kovomis, 
skvošu, pramoginiais šokiais, stalo tenisu, lauko tenisu, meškeriojimu bei 
aukščiau išvadintų sporto disciplinų instruktoriai arba treneriai.

1.2.4. IV rizikos grupė apima:
Asmenis, profesionaliai užsiimančius   III rizikos grupėje neišvardintomis 
sporto disciplinomis bei šių sporto disciplinų instruktoriai arba treneriai.
1.3. Šiose sąlygos vartojamos sąvokos, neapibrėžtos Taisyklių Bendrosio-
se sąlygose:
1.3.1. Kritinės ligos – Apdraustojo baigtinis ligų sąrašas, nurodytas žemiau, 
išskyrus Sąlygose nurodytus nedraudžiamuosius įvykius, jei šios ligos Ap-
draustajam buvo diagnozuotos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir 
Apdraustasis jomis susirgo pirmą kartą: 
1.3.1.1. Miokardo infarktas - širdies raumens audinio pažeidimas, ląstelių 
žūtis (nekrozė), kurią sukelia deguonies stoka dėl kraujotakos nepakanka-
mumo. Ši diagnozė turi būti patvirtinta kompetentingo gydytojo galutine 
išvada, pagrįsta visais žemiau išvardintais kriterijais, atitinkančiais pirmojo 
miokardo infarkto požymius:
1) staigus, labai stiprus, deginantis, plėšiantis, spaudžiantis skausmas krū-
tinėje;
2) nauji pakitimai elektrokardiogramoje, patvirtinantys miokardo infarktą;
3) infarktui būdingi ūminio infarkto testai (kardiomarkeriai).
Jeigu kuris nors aukščiau minėtas požymis nebuvo nustatytas, įvykis drau-
džiamuoju įvykiu nelaikomas.
1.3.1.2. Insultas – staigus galvos smegenų kraujotakos sutrikimas dėl ar-
terijų užsikimšimo, venų trombozės ir kraujo išsiliejimo į smegenis, kurio 
pasekmėje įvyko nepraeinantis neurologinis pažeidimas. Ši diagnozė turi 
būti patvirtinta kompetentingo gydytojo galutine išvada, pagrįsta remiantis 
visais žemiau išvardintais kriterijais, jei tai pirmasis Apdraustojo insultas:
1) nepraeinantis neurologinis pažeidimas turi būti patvirtintas ne anksčiau 
kaip per tris mėnesius po priepuolio arba vėliau ir jis turi išlikti po atlikto 
gydymo;
2) magnetinio rezonanso nuotraukomis, kompiuterinės tomografijos ty-
rimais ar kitokiais panašiais techniniais prietaisais, nustatančiais pirmojo 
insulto požymius.
Jeigu kuris nors aukščiau minėtas požymis nebuvo nustatytas, įvykis drau-
džiamuoju įvykiu nelaikomas.
1.3.2. Ligonpinigiai – dienos pinigai, mokami už medicinos įstaigos stacio-
nare praleistą laiką, skirtą gydyti Nelaimingo atsitikimo pasekmes, patvir-
tintą šios įstaigos išrašais iš medicininių dokumentų

II. DRAuDIMO IšMOKų RŪšYS

2.1. pAGRInDInĖS DRAuDIMO IšMOKOS
2.1.1. Draudikas išmoka draudimo išmoką šiais atvejais:
2.1.1.1. Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, jeigu tai įvy-
ko iki 12 mėnesių laikotarpyje nuo draudžiamojo įvykio datos - 100% 
draudimo Sutartyje apibrėžtos draudimo sumos;2.1.2. Apdraustojo Ne-
galios atveju - mokama draudimo išmoka priklausomai nuo nustatyto (pa-
stovaus) netekto darbingumo lygio dėl draudžiamojo įvykio, vadovaujantis 
7.4. punkte nurodytomis draudimo išmokos skaičiavimo taisyklėmis. 
2.1.1.2. Jeigu yra sumokama papildoma draudimo įmoką ir tai nurodžius 
draudimo sutartyje:
2.1.1.2.1. draudimo apsauga gali apimti ir Kritinių lygų padarinius asme-
nims iki 55 metų amžiaus, jeigu 24 mėnesius iki draudimo sutarties suda-
rymo Apdraustajam nebuvo diagnozuotos ir gydytos širdies - kraujagyslių 
ligos (tame tarpe padidėjęs kraujo spaudimas arba vainikinių arterijų liga ) 
arba cukraligė. Kritinių ligų atveju mokėtina draudimo išmoka nustatoma 
pagal Sąlygų 7.5. punkte nurodytas draudimo išmokos skaičiavimo taisy-
kles. 
2.1.1.2.2. draudimo apsauga gali apimti ir apdraustojo sveikatos sužalo-
jimo (traumos) dėl nelaimingo atsitikimo atvejus. Tokiu atveju mokama 
vienkartinę draudimo išmoka pagal šių taisyklių Priede Nr. 4 pateiktą len-
telę. Draudimo išmoka yra išreikšta procentais nuo nustatytos Draudimo 
sumos šiai rizikai, kuri yra lygi 6.000 EUR
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2.1.1.3. Draudikas, draudimo sumos ribose, taip pat atlygina išlaidas, su-
sijusias su:
2.1.1.3.1. pagalbinių priemonių, protezų ir kitų ortopedinių priemonių re-
montu arba įsigijimu taip pat stomatologinio dantų protezavimo išlaidas, 
su sąlyga, kad jos buvo patirtos per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį 
nuo nelaimingo atsitikimo datos – iki 20% draudimo sumos, tačiau ne 
daugiau nei iki 600 EUR sumos, atsižvelgiant į 2.1.4. punkto reikalavimus,
2.1.1.3.2. neįgaliųjų profesinio perkvalifikavimo išlaidas, su sąlyga, kad jos 
buvo patirtos per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį nuo nelaimingo at-
sitikimo datos – iki 20% draudimo sumos, tačiau ne daugiau nei iki 600 
EUR sumos, 
2.1.1.4. Stomatologinio dantų protezavimo išlaidų kompensavimas negali 
viršyti 90 EUR sumos už vieną dantį.
2.1.1.5. Protezų bei specialiųjų apsauginių arba pagalbinių priemonių įsi-
gijimo išlaidos taip pat ir neįgaliųjų profesinio perkvalifikavimo išlaidos yra 
atlyginamos tik tuo atveju, jeigu medicinos požiūriu yra būtinos ir negali 
būti padengiamos iš visuotinio sveikatos draudimo arba socialinio draudi-
mo fondų bei su sąlyga, kad šios išlaidos buvo patirtos Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje.

2.2. pApILDOMOS DRAuDIMO IšMOKOS
2.2.1. Sumokėjus papildomą draudimo įmoką, draudimo apsauga gali būti 
išplėsta:
2.2.1.1. gydymo išlaidų atlyginimu,
2.2.1.2. gydymo dienos stacionare atveju ligonpinigių mokėjimu,
2.2.1.3. dokumentais pagrįstų reabilitacijos specializuotose medicinos įs-
taigose išlaidų atlyginimu,
2.2.1.4. dienos pašalpa (dienpinigiai) už laikiną visišką negalėjimą dirbti 
arba mokytis;
2.2.2. Gydymo išlaidų atlyginimas priklauso su sąlyga, jeigu jos yra patirtos 
per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį nuo draudžiamojo įvykio datos, 
pagrįstos atitinkamais dokumentais, – ir sudaro iki 5 procentų draudimo 
sumos. 
2.2.3. Gydymo išlaidos yra grąžinamos išimtinai tik tuo atveju, jeigu me-
dicinos požiūriu yra būtinos  ir buvo patirtos Lietuvos Respublikos teri-
torijoje.
2.2.4. Gydymo dienos stacionare atveju ligonpinigiai priklauso tuo atveju, 
jeigu dėl draudimo apsaugoje numatyto draudžiamojo įvykio Apdraustasis 
išbūna ligoninėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje mažiausiai 72 valandas 
– ir sudaro 0,05% sumos už kiekvieną buvimo ligoninėje dieną; gydy-
mo dienos stacionare išlaidos neapima Apdraustojo buvimo įvairaus tipo 
sanatorijose, sveikatinimo įstaigose, reabilitacijos įstaigose arba slaugos 
ligoninėse.
2.2.5. Gydymo dienos stacionare išlaidos, nurodytas šių draudimo sąlygų 
2.2.4 punkte, priklauso nuo pirmosios hospitalizavimo dienos, tačiau iš-
mokamos už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį.
2.2.6. Dokumentais pagrįstų reabilitacijos specializuotose medicinos įs-
taigose išlaidų grąžinimas priklauso iki 3% draudimo sumos, jei jos yra 
patirtos per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį nuo draudžiamojo įvykio 
datos, taip pat pagrįstos gydytojo siuntimu reabilitacijai dėl draudžiamojo 
įvykio pasekmių šalinimo.
2.2.7. Reabilitacijos išlaidos grąžinamos išimtinai tuo atveju, jeigu jos buvo 
patirtos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2.2.8. Dienos pašalpa (dienpinigiai) už laikiną visišką negalėjimą dirbti arba 
mokytis priklauso nuo 10 dienos po draudžiamojo įvykio, o jeigu negalėji-
mas dirbti arba mokytis trunka mažiausia 30 dienų – nuo kitos dienos po 
nelaimingo atsitikimo, tačiau mokama už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį 
- ir sudaro 0,05% sumos už kiekvieną  negalėjimo dirbti ar mokytis dieną.

III. DRAuDIMO SuTARTIES FORMA
3.1. Draudimo sutartis gali būti individualaus ir grupinio pobūdžio.

3.2. Grupinė sutartis gali būti sudaroma:
3.2.1. vardinės formos – nurodant Apdraustųjų sąrašą, kuris laikomas Su-
tarties Priedu;
3.2.2. bevardės formos -   išimtinai grupinių draudimų atveju, kuomet 
draudimas apima 100% asmenų, priklausančių Sutartyje nurodytai grupei;
3.3. Grupinėse sutartyse visiems grupės asmenims   taikoma tokia pati 
draudimo apsauga, draudimo išmokų rūšys ir draudimo sumos.

IV. DRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Draudžiamasis įvykis yra nelaimingo atsitikimo, įvykusio Lietuvos Res-
publikos teritorijoje bei užsienyje, padariniai, kurie sukelia nepataisomą 
sveikatos sutrikdymą (pastovią negalią) arba mirtį. 
4.2. Jeigu yra sumokama papildoma draudimo įmoką ir nurodžius draudi-
mo sutartyje papildomas sąlygas dėl draudimo apsaugos išplėtimo, drau-
džiamasis įvykiu yra laikomi nelaimingo atsitikimo, įvykusio Lietuvos Res-
publikos teritorijoje bei užsienyje, padariniai, kurie sukelia Apdraustojo 
sveikatos sužalojimą (traumos atveju), taip pat Apdraustojo kritinės ligos;
4.3. Draudimo sutartį galima sudaryti pilnos (visą parą) arba ribotos (dar-
bo metu) apimties;
4.4. Pilna draudimo apimtis apima Draudiko atsakomybę už draudimo 
sutartyje apibrėžtos profesinės veiklos vykdymo metu, kelionės iš namų į 
darbą arba atvirkščiai metu bei privačiame gyvenime įvykusių nelaimingų 
atsitikimų padarinius;
4.5. Ribota draudimo apimtis apima Draudikas atsakomybę už profesinės 
veiklos vykdymo, kelionės iš namų į darbą arba atvirkščiai įvykusių nelai-
mingų atsitikimų padarinius.

V. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Asmenys, kuriems sukako 65 metai, yra nedraudžiami, išskyrus tuos 
atvejus, jeigu draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Draudiko bendro-
vėje buvo nenutrūkstamai tęsiamas 3 metus iš eilės iki sukako 65 metai 
amžiaus ir draudimo laikotarpiu neįvyko jokių nelaimingų atsitikimų.
5.2. Jeigu Draudimo sutartis nenustato kitaip, nedraudžiamieji įvykiai nu-
matyti Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.1., 5.3. - 5.6. punktuose, nedraudžia-
maisiais įvykiais taip pat laikoma žala dėl:
5.2.1. Apdraustojo bandymo įvykdyti neteisėtus veiksmus arba jo įvyk-
dymo;
5.2.2. Apdraustojo, su Draudėju susijusio asmens arba įgalioto asmens 
(pareigūno) panaudoto šaunamojo ginklo;
5.2.3. Apdraustojo įvairių rūšių petardų ir panašaus poveikio priemonių 
panaudojimo;
5.2.4. Apdraustojo dalyvavimo muštynėse, išskyrus būtinosios ginties 
veiksmus;
5.2.5. psichinių ligų, psichikos sutrikimų arba ligų, kurių priežastimi yra 
psichotropinių medžiagų vartojimas, nervų sistemos ligos arba su fobijo-
mis susijusios ligos, dėl epilepsijos priepuolio arba Apdraustojo depresijos;
5.2.6. apsinuodijimo alkoholiu, narkotikais, nikotinu arba kitomis svaigi-
nančiomis, psichotropinėmis medžiagomis;
5.2.7. Apdraustojo transporto priemonės vairavimo arba mašinų aptarna-
vimo, neturint tam reikalingų leidimų, ar apsvaigus alkoholio, narkotinių ar 
kitų psichotropinių medžiagų;
5.2.8. atliekamų griovimo darbų, tunelių tiesimo darbų, darbų, susijusių su 
gavybos veikla, arba sprogstamosiomis medžiagomis, jei nelaimingas atsi-
tikimas įvyko, kai Apdraustasis vykdė pavojingus darbinius įsipareigojimus 
(darbus), kuriuos atliekant būtinas specialus kvalifikacinis pasiruošimas ir/
ar atitinkamas leidimas, išduotas kompetentingose įstaigose, kurio Ap-
draustasis neturi (t.y. darbas su aukštos įtampos įrengimais, aukštuminiai 
ir požeminiai darbai, darbai su specializuotomis mašinomis, sprogiomis 
medžiagomis, šulinių kasimas ir t.t.);
5.2.9. dalyvavimo sausumos, vandens ir oro transporto priemonių varžy-
bose (lenktynėse);
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5.2.10. žemės drebėjimo;
5.2.11. profesinės veiklos, kurią vykdo:
5.2.11.1. jūrų, upių   ir kitų vandens telkinių laivų ir povandeninių laivų 
įgulos nariai;
5.2.11.2. orlaivių įgulų nariai;
5.2.11.3. jūrinių gręžimo platformų komandų nariai;
5.2.11.4. apsaugos tarnybų darbuotojai;
5.2.11.5. karinis personalas.
5.2.12. Apdraustojo sveikatos sutrikdymai, jų pasekmės ir  (arba) kom-
plikacijos dėl iki Draudimo sutarties sudarymo įvykusių traumų ir (arba) 
diagnozuotų ligų (pvz., osteoporozės, sanarių / raisčių ligų);
5.2.13. kilusios kokios nors ligos, netgi kaip netikėtos ligos pasekmė, lai-
kantis 4.2. punkto nuostatų.
5.3. Be to, Draudikas neatlygina:
5.3.1. nelaimingų atsitikimų padarinių, dėl kurių prarandamas vaisius arba 
komplikuojasi nėštumas;
5.3.2. savižudybės arba savęs žalojimo padarinių;
5.3.3. nelaimingų atsitikimų padarinių, kuriuos Apdraustasis patiria dėl 
nepagrįsto gydytojų patarimų nepaisymo; gydytojų nurodymų nepaisymo 
bei dėl gydytojų draudžiamų arba nerekomenduojamų vaistų arba narko-
tikų naudojimo;
5.3.4. nelaimingų atsitikimų padarinių, atsiradusių Apdraustajam pavarto-
jus alkoholio arba esant girtumo būsenoje bei dėl alkoholio, narkotikų 
arba kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;
5.3.5. nelaimingų atsitikimų padarinių, atsiradusių dėl užsiėmimo ekstre-
maliomis sporto šakomis;
5.3.6. infekcijų padarinių;
5.3.7. tarpslankstelinių stuburo diskų pažeidimo padarinių;
5.3.8. apsinuodijimo padarinių;
5.3.9. pasekmių, susijusių su mirtimi ir nepataisomais sveikatos sutrikdy-
mais, atsiradusiais dėl netinkamo gydymo arba kūnui netinkamai atliktų 
procedūrų;
5.3.10. širdies smūgio arba smegenų insulto padarinių, nebent Draudimo 
liudijime yra numatyta kitaip.
5.4. Kritinių ligų atveju, be šių draudimo sąlygų 5.2- 5.3. punktuose nuro-
dytų nedraudžiamųjų įvykių, nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat laikomi:
5.4.1. mikroinfarktas;
5.4.2. nebylusis miokardo infarktas;
5.4.3. stenokardijos priepuoliai;
5.4.4. kiti ūmūs vainikinių kraujagyslių sindromai
5.4.5. cerebralinės tranzitorinės išemijos priepuolis;
5.4.6. mikroinsultas;
5.4.7. smegenų pažeidimas dėl Nelaimingo atsitikimo (sužalojimo, sužeidimo).
5.4.8. kai Apdraustasis yra vyresnis negu 60 metų amžiaus.
5.5. Draudiko atsakomybė neapima kompensacijos už patirtą Apdrausto-
jo patirtą skausmą, fizines arba psichines kančias arba materialinius nuos-
tolius, susijusius su Apdraustajam priklausiusių daiktų praradimu, pažeidi-
mu arba sunaikinimu, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo;
5.6. Draudikas neprisiima atsakomybės pagal Negalios riziką, jei dėl drau-
džiamojo įvykio Apdraustasis neteko iki 10% darbingumo praradimą 
(darbingumo lygio sumažėjimą).

VI. DRAuDIMO SuMA
6.1. Draudimo liudijime nurodyta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
suma yra vienoda kiekvienam Apdraustajam ir yra laikoma maksimalia 
Draudiko atsakomybės riba.
6.2. Draudimo sumą priklauso nuo Draudėjo pasirinkimo ir sudaro:
6.2.1. Mirties ir neįgalumo atveju – atitinka draudimo liudijime nurodytą 
draudimo sumą, kuri negali būti mažesnė nei 15.000 EUR ir ne didesnė 
nei 60.000 EUR. Draudimo suma šiose ribose gali būti pasirenkama, kei-
čiant ją 300 EUR intervalais.

6.2.2. Kritinių ligų atveju – lygi atitinka draudimo liudijime nurodytą drau-
dimo sumą, kuri negali būti mažesnė nei 15.000 EUR ir ne didesnė nei 
60.000 EUR. Draudimo suma šiose ribose gali būti pasirenkama, keičiant 
ją 300 EUR intervalais. 
6.2.3. Traumų (patirtų sužalojimų atveju) – 6.000 EUR draudimo suma, 
kuri taikoma tik išplėtus taikomą draudimo apsaugą ir sumokėjus papil-
domą draudimo įmoką dėl šios draudimo rizikos įtraukimo į draudimo 
apsaugą ir nurodžius tai draudimo liudijime
6.3. Papildomoms draudimo išmokoms yra nustatomos atskiros draudi-
mo sumos, atitinkančios draudimo sumų dydžius pagrindinių draudimo 
išmokų atveju.
6.4. Draudimo suma mažinama išmokėtų draudimo išmokų sumomis iki 
visiško jos išnaudojimo.

VII. nuOSTOLIO nuSTATYMAS
7.1. Draudikas išmoka draudimo išmoką gavęs visus dokumentus, būti-
nus draudžiamojo įvykio faktui, aplinkybėms, pasekmėms ir draudimo iš-
mokos dydžiui nustatyti. Draudimo išmoka mokama draudiko pripažinto 
pretenzijos pagrindu ar su draudimo bendrove pasirašyto susitarimo pa-
grindu, jei tarp šalių kilęs teisminis ginčas, įsiteisėjusio teismo sprendimo 
pagrindu.
7.2. Draudimo sutartimi įgaliotas asmuo (Apdraustasis, Draudėjas, Nau-
gos gavėjas) privalo dokumentais pagrįsti pateiktą savo pretenziją ar ieški-
nį dėl draudimo išmokos gavimo.
7.3. Apdraustajam mirus dėl Nelaimingo atsitikimo, kuris pripažintas 
Draudžiamuoju įvykiu, Naudos gavėjui išmokama viso dydžio draudimo 
išmoka, nurodyta šio Draudimo sutartyje.
7.4. Apdraustojo negalios atveju, mokama draudimo išmoka paskaičiuo-
jam tokiu būdu:
7.4.1. 100% (šimtą procentų) „Neįgalumo“ draudimo sumos:
-- jei asmenims nuo 18 (aštuoniolikos) metų iki senatvės pensinio am-
žiaus nustatytas darbingumas nuo 0% (nulio procentų) iki 25% (dvide-
šimt penkių procentų);
-- jei asmenims iki 18 (aštuoniolikos) metų nustatyta sunki negalia;
-- jei asmenims vyresniems nei senatvės pensinio amžiaus nustatyti dideli 
socialiniai poreikiai;
7.4.2. 70% (septyniasdešimt procentų) „Neįgalumo“ draudimo sumos:
-- jei asmenims nuo 18 (aštuoniolikos) metų iki senatvės pensinio am-
žiaus nustatytas darbingumas nuo 26% dvidešimt šešių procentų) iki 
45% (keturiasdešimt penkių procentų);
-- jei asmenims iki 18 (aštuoniolikos) metų nustatyta vidutinio sunkumo 
negalia;
-- jei asmenims vyresniems nei senatvės pensinio amžiaus nustatyti vidu-
tiniai socialiniai poreikiai;
7.4.3. 50% (penkiasdešimt procentų) „Neįgalumo“ draudimo sumos:
-- jei asmenims nuo 18 (aštuoniolikos) metų iki senatvės pensinio am-
žiaus nustatytas darbingumas nuo 46% (keturiasdešimt šešių procentų) 
iki 65% šešiasdešimt penkių procentų);
-- jei asmenims iki 18 (aštuoniolikos) metų nustatyta lengva negalia;
-- jei asmenims vyresniems nei senatvės pensinio amžiaus nustatyti maži 
socialiniai poreikiai;
7.4.4. Jei nustatoma, kad darbingumo lygis yra nuo 66% (šešiasdešimt 
šešių procentų) iki 100% (šimto procentų), asmuo laikomas darbingu, ir 
draudimo išmoka nemokama dėl Neįgalumo.
7.4.5. Ilgalaikės (nepataisomos) žalos sveikatai laipsnį (pastovios negalia) 
nustato Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisija (toliau - 
VMSEK) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT) pagal Darbingu-
mo laipsnio nustatymo kriterijų aprašą ilgiausiai per 2 metų laikotarpį nuo 
nelaimingo atsitikimo datos.
7.4.6. Neįgalumo atveju atveju, kai Apdraustajam buvo nustatytas netek-
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to darbingumo laipsnis (darbingumo lygis) dėl ligos arba kito įvykio iki 
draudžiamojo įvykio, ilgalaikės žalos sveikatai laipsnis (negalia) nustatomas 
kaip skirtumas tarp po draudžiamojo įvykio nustatyto darbingumo lygio 
ir darbingumo lygio, kuris  jau buvo (egzistavo) iki nelaimingo atsitikimo.
7.4.7. Jeigu Apdraustasis gavo draudimo išmoką  už Negalią (ilgalaikę žalą 
sveikatai), o vėliau dėl to paties įvykio mirė, draudimo išmoka mirties 
atveju Apdraustajam išmokama tik su sąlyga, jeigu ji yra didesnė už Ap-
draustajam už dėl Negalios išmokėtą draudimo išmoką, išskaičiavus iš jos 
ankščiau išmokėtą sumą.
7.4.8. Jeigu Apdraustasis miršta po to, kai buvo nustatytas ilgalaikės žalos 
sveikatai laipsnis dėl su nelaimingu atsitikimu susijusių padarinių, tačiau 
jam nebuvo išmokėta draudimo išmoka, tuomet jo Įgaliotajam asmeniui 
išmokama tik draudimo išmoka priklausanti Apdraustojo mirties atveju.
7.5. Apdraustajam Kritinių ligų atveju, jei buvo apdrausta ši rizika, išmo-
kama 50 procentų draudimo sutaryje nustatytos Draudimo sumos dydžio 
draudimo išmoka. Apdraustajam mirus dėl Kritinių (-ės) ligų (-os) išmoka-
ma 100 procentų Draudimo sutartyje nustatytos Draudimo sumos dydžio 
draudimo išmoka. 
7.6. Apdraustajam nelaimingo atsitikimo metu patyrus sužalojimą (trau-
mą), jei buvo apdrausta ši rizika, Draudikas išmoka vienkartinę draudimo 
išmoką pagal šio šių Taisyklių priede Nr. 3 pateiktą lentelę. Draudimo iš-
moka yra išreikšta procentais nuo 6.000 EUR Draudimo sumos.
7.7. Priežastinis ryšys tarp nelaimingo atsitikimo ir Negalios arba mirties 
arba traumos nustatomas pateiktų dokumentų bei medicininės dokumen-
tacijos pagrindu.
7.8. Dienos pašalpa už laikiną, visišką negalėjimą dirbti arba mokytis išmo-
kama nedarbingumo pažymėjimo (biuletenio) pagrindu.
7.9. Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti visą draudimo išmoką arba 
jos dalį jeigu pasitvirtina, kad negalėjimo dirbti arba mokytis laikotarpiu 
Apdraustasis  vykdė profesinę veiklą arba dalyvavo mokomuosiuose už-
siėmimuose. 
7.10. Pagrindas išmokėti draudimo išmoką už prarastą ilgalaikį gebėjimą 
dirbti arba mokytis yra Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės 
komisijos (toliau - VMSEK) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama 
– NDNT) išvada, patvirtinanti nustatyto pastovaus (ne laikino) nedarbin-
gumo laipsnį.
7.11. Pagrindas gydymo dienos stacionare atveju ligonpinigiams apmokėti 
yra informacinė gydymo ligoninėje kortelė.
7.12. Gydymo dienos stacionare atveju ligonpinigiai yra išmokamos užbai-
gus gydymą ligoninėje; Apdraustojo pageidavimu, Draudikas gali priimti 
sprendimą išmokėti visą arba dalį išmokos ankščiau.
7.13.  Draudimo išmokų už Negalią dydžio nustatymo metu neatsižvelgia-
ma į darbo pobūdį arba į kitus Apdraustojo vykdytus veiksmus.
7.14. Gydymo išlaidos bei reabilitacijos išlaidos grąžinamos originalių sąs-
kaitų pagrindu.
7.15. Priklausančios draudimo išmokos už gydymo išlaidas bei reabilita-
cijos išlaidas  suma yra nustatoma atėmus iš jos besąlyginę išskaitą, kuri 
siekia 20% patirtų gydymo išlaidų arba reabilitacijos išlaidų sumos.
7.16. Draudikas grąžina Apdraustajam taip pat ir dokumentais pagrįstas 
išlaidas medicinos tyrimams, kurių Draudikas pageidavo pretenzijos pa-
grįstumui nustatyti. 

VIII. DRAuDIMO IšMOKOS IšMOKĖJIMAS 
8.1. Draudimo išmoka už Negalią yra išmokama Apdraustajam ar jo nu-
rodytam asmeniui.
8.2. Jeigu Apdraustasis miršta negavęs išmokos už Negalią, ir jeigu mirtis 
priežastiniu ryšiu nesusijusi su nelaimingu atsitikimu, neišmokėta draudi-
mo išmoka už Negalią išmokama jo Įgaliotajam asmeniui – Naudos gavė-
jui.
8.3. Draudimo išmoka mirties atveju yra išmokama Apdraustojo įvardin-

tam įgaliotajam asmeniui.
8.4. Apdraustasis bet kuriuo metu gali pakeisti Įgaliotąjį asmenį.
8.5. Dienos pašalpa už laikiną, visišką negalėjimą dirbti arba mokytis yra 
išmokama Apdraustajam.
8.6. Jeigu Apdraustasis miršta negavęs draudimo išmokos, ji yra išmokama 
įgaliotajam asmeniui.
8.7. Išmoka už gydymą ligoninėje yra išmokama Apdraustajam.
8.8. Jeigu Apdraustasis miršta negavęs draudimo išmokos už gydymą ligo-
ninėje, ji yra išmokama įgaliotajam asmeniui.
8.9. Protezų bei specialiųjų apsauginių arba pagalbinių priemonių įsigijimo 
išlaidos, taip pat ir neįgaliųjų profesinio perkvalifikavimo išlaidos, gydymo 
išlaidos bei reabilitacijos išlaidos yra grąžinamos jas patyrusiam asmeniui.
8.10. Jeigu 8.9. punkte išvardintas išlaidas patyrė Draudėjas, išlaidos bus 
grąžinamos su sąlyga, jeigu bus nurodytas apdraustas asmuo, su kuriuo 
šios išlaidos yra susijusios.
8.11. Jeigu Apdraustasis miršta negavęs 8.9. punkte išvardintų išmokų, jos 
yra išmokamos įgaliotajam asmeniui.
8.12. Draudimo išmokos, apie kurias kalbama 8.1-8.11. punktuose nepri-
klauso įgaliotiniam arba įgaliotajam asmeniui, kurie sukėlė arba prisidėjo 
prie Apdraustojo mirties.
8.13. Jeigu Apdraustojo mirties akimirką nėra nurodytas įgaliotinis arba 
įgaliotas asmuo, kuriam turi būti išmokama draudimo išmoka, tuomet, ji 
yra išmokama mirusiojo šeimos nariams, nurodyta eilės tvarka pagal pa-
veldėjimo teisės liudijimą.

pAGALBOS DRAuDIMO SĄLYGOS

I. DRAuDIMO OBJEKTAS IR DRAuDIMO VIETA
1.1. Draudimo sutartis asistavimo paslaugoms gali būti sudaryta kartu su 
viena iš žemiau išvardintų draudimo rūšių draudimo sutartimi:
1.1.1. turto draudimas nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, arba
1.1.2. turto draudimas nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo, arba
1.1.3. elektronikos įrangos draudimas, arba
1.1.4. turto draudimas nuo visų rizikų; arba
1.1.5. civilinės atsakomybės draudimas, arba
1.1.6. draudimas nuo nelamingų atsitikimų.
1.2. Draudimo sutartį asistavimo paslaugoms galima sudaryti, pasirenkant 
bazinę arba išplėstą draudimo apsaugą (Sąlygų 2.1. punktas).
1.3. Draudimo objektu yra asistavimo (pagalbos) paslaugų organizavimas 
ir su šiomis paslaugomis susijusių išlaidų atlyginimas šiose srityse:
1.3.1. techninės pagalbos (techninė pagalba);
1.3.2. medicinos pagalbos (medicinos pagalba);
1.3.3. informacinės - organizacinės pagalbos (informacinė pagalba);
1.4. Medicinos pagalbos atveju draudimo apsauga taikoma įvykiams, įvy-
kusiems darbo, atliekamo Lietuvos Respublikos teritorijoje, metu, ne-
priklausomai nuo Apdraustojo buvimo vietos, tuo tarpu informacinės ir 
techninės pagalbos atveju – draudimo apsauga taikoma išimtinai įvykiams, 
įvykusiems draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje.
1.5. Paslaugas Draudikas teikia tarpininkaujant Žalų registravimo centrui, 
nuo pranešimo apie įvykį gavimo akimirkos per žemiau nurodytą laiką:
1.5.1. techninės pagalbos atveju – per 3 valandas nuo pranešimo apie įvykį ga-
vimo akimirkos arba per Draudėjo ir Žalų registravimo centro sutartą terminą;
1.5.2. medicinos pagalbos atveju - per 4 valandas nuo pranešimo apie įvykį 
gavimo akimirkos arba per Draudėjo ir Žalų registravimo centro sutartą 
terminą;
1.5.3. informacinės pagalbos atveju:
1.5.3.1. jeigu pranešimas yra gaunamas darbo dieną – per 2 valandas nuo 
9.00 iki 17.00 nuo pirmadienio iki penktadienio arba per Draudėjo ir Žalų 
registravimo centro sutartą terminą;
1.5.3.2. jeigu pranešimas yra gaunamas šeštadienį, sekmadienį arba šven-
tės dieną, paslauga yra suteikiama kitą ateinančią darbo dieną.
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1.6. Jeigu pagal draudimo apsaugą priklausanti paslauga nėra suteikiama 
per 1.5. punkte nurodytą laiką, o Draudėjas ir Žalų registravimo centras 
nėra sutarę kitaip, Draudikas atlygina išlaidas, kurias Draudėjas ar Ap-
draustasis patiria savarankiškai veikdamas draudimo apsaugos galiojimo 
ir nustatytų draudimo sumų ribose, tačiau ne didesnes už išlaidas, kurias 
patirtų Draudikas teikdamas paslaugą ir neviršijančias šiose Draudimo tai-
syklėse apibrėžtų draudimo sumų limitų nurodytoms paslaugoms.
1.7. Išlaidos, nurodytos 1.6. punkte, yra padengiamos išimtinai Draudėjo 
ar Apdraustojo pateiktų dokumentų pagrindu, patvirtinančių džiaudžia-
mojo įvykio faktą, atitinkamos paslaugos suteikimą, kainą ir kitas reikš-
mingas aplinkybes.

II. TECHnInĖS pAGALBOS DRAuDIMO ApIMTIS
2.1. Įvykus šiose draudimo sąlygose numatytam įvykiui, priklausomai nuo 
Draudėjo pasirinktų draudimo sąlygų (bazinė arba išplėsta draudimo ap-
saugą), techninė pagalba priklauso turto apgadinimo atveju, įvykusio dėl 
žemiau išvardintų rizikų:
2.1.1. bazinės draudimo apsaugos sąlygų atveju – dėl ugnies, žaibo smū-
gio, sprogimo, orlaivio kritimo;
2.1.2. išplėstinės draudimo apsaugos sąlygų atveju – dėl gaisro, žaibo 
smūgio, sprogimo, orlaivio kritimo, uragano, krušos, smarkių liūčių, lavi-
nų, sniego ir ledo sankaupų, užliejimo, žemės nuožliaužų, žemės įgriuvų, 
žemės drebėjimo, dūmų ir suodžių, sprogstamosios bangos, transporto 
priemonės smūgio, medžių užvirtimo, pastatų ir statinių griūties, viršįtam-
pio, – jeigu į draudimo apimtį yra įtraukta ši rizika, potvynio arba
2.1.3. vagystės su įsilaužimu, apiplėšimo arba
2.1.4. langų stiklų sudužimo.
2.2. Draudikas, tarpininkaujant Žalų registravimo centrui, neviršijant 2.3. 
punkte nurodytų limitų, organizuoja šias paslaugas:
2.2.1. specialisto paslaugos (šaltkalvio, hidraulikos specialisto, elektriko, 
stogdengio, mūrininko, stikliaus, šildymo ir kondicionavimo įrangos tech-
niko), siekiant pašalinti įvykio padarinius Žalų registravimo centras organi-
zuoja ir padengia, atsižvelgiant į draudimo vietoje įvykusio įvykio specifiką, 
reikiamo specialisto atvykimo ir darbo išlaidas (išskyrus keičiamų detalių 
ir medžiagų kaštus);
2.2.2. turto priežiūros (apsaugos) paslaugos pavojaus apdraustajam turtui 
atveju. Žalų registravimo centras organizuoja ir padengia patalpose esan-
čio turto priežiūros (apsaugos) paslaugas, teikiamas profesionalios apsau-
gos įmonės, įvykus įvykiui draudžiamajam draudimo vietoje;
2.2.3. turto transportavimo paslaugos, jeigu dėl įvykio patalpos tampa ne-
tinkamos naudoti. Žalų registravimo centras organizuoja ir padengia išlai-
das, susijusias su Draudėjui priklausančio turto pervežimu iš įvykio vietos į 
Draudėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2.2.4. pakaitinių patalpų suradimas- jeigu dėl įvykio patalpos tampa ne-
tinkamos naudoti, Žalų registravimo centras susisiekia su trimis (3) ko-

mercinei veiklai vykdyti pritaikytų patalpų nuomos agentūromis ir pateikia 
Draudėjui agentūros pasiūlymus, parengtus Draudėjo pateiktos patalpų 
specifikacijos pagrindu. Visas išlaidas, susijusias su pakaitinių patalpų įsigi-
jimu, nuoma, perėmimu nuosavybėn arba naudojimu, sumoka Apdraus-
tasis.
2.2.5. informacinių technologijų specialisto pagalbos paslaugos. Žalų re-
gistravimo centras organizuoja ir padengia informacinių technologijų 
specialisto atvykimo ir darbo išlaidas, susijusias su elektronikos įrangos, 
tokios kaip monitoriaus ar kompiuterio procesoriaus, remontu Draudėjo 
veiklos vykdymo vietoje, o jeigu remonto vietoje atlikti neįmanoma, orga-
nizuoja ir padengia įrangos transportavimo į artimiausią remonto servisą 
išlaidas. Remonto servise patirtas remonto išlaidas ir keičiamųjų detalių 
bei medžiagų kaštus padengia Apdraustasis. Draudimo apsauga neapima 
garantinių gedimų, senesnės nei 5 metų įrangos gedimų arba tokių ge-
dimų, už kuriuos pagal galiojančius įstatymus, atsakomybė tenka įrangos 
pardavėjui. Paslauga nepriklauso, jeigu įrangos gedimas įvyko dėl netinka-
mo jos naudojimo, netinkamų įrenginių arba netinkamos (nesuderinamos) 
programinės įrangos naudojimo. Būtina sąlyga remonto darbams atlikti 
yra Draudėjo dokumentais įrodyta pažeistos elektronikos įrangos pagami-
nimo data, pateikiant šiam tikslui pirkimo dokumentą, garantiją arba kitą 
įrangos amžių patvirtinantį dokumentą.
2.2.6. techninės priežiūros specialisto pagalbos paslaugos. Žalų registravi-
mo centras organizuoja ir padengia techninės priežiūros specialisto atvy-
kimo ir darbo išlaidas, susijusias su biuro įrangos remontu ūkinės veiklos 
vykdymo vietoje, o jeigu remonto vietoje atlikti neįmanoma, organizuoja 
ir padengia įrangos transportavimo į artimiausią remonto servisą, išlaidas. 
Remonto servise patirtas remonto išlaidas ir keičiamųjų detalių bei me-
džiagų kaštus padengia Apdraustasis. Draudimo apsauga neapima garan-
tinių gedimų, senesnės nei 5 metų įrangos gedimų arba tokių gedimų, už 
kuriuos pagal galiojančius įstatymus, atsakomybė tenka įrangos pardavė-
jui. Paslauga nepriklauso, jeigu įrangos gedimas įvyko dėl netinkamo jos 
naudojimo bei netinkamų eksploatacinių įrenginių naudojimo. Būtina sąly-
ga remonto darbams atlikti yra Apdraustojo dokumentais įrodyta pažeis-
tos įrangos pagaminimo data, pateikiant šiam tikslui pirkimo dokumentą, 
garantiją arba kitą įrangos amžių patvirtinantį dokumentą
2.2.7. informacijos apie paslaugų teikėjų tinklą teikimas – jeigu Apdraus-
tasis pageidauja pasinaudoti informacija apie paslaugų teikėjų tinklą, Žalų 
registravimo centras pateikia Apdraustajam informaciją apie išvardintas 
paslaugas teikiančias firmas: kompiuterinės įrangos ir biuro įrangos re-
monto paslaugas, santechnikos, hidraulikos, elektros darbų, stogdengių, 
stiklių, stalių, mūrijimo, dažymo, plytelių klojimo, parketų klojimo paslau-
gas bei paslaugas, susijusias su šildymo ir kondicionavimo įrangos parda-
vimu ir instaliavimu.
2.3. Draudimo sumos konkrečioms paslaugoms techninės pagalbos ribo-
se yra nurodytos žemiau pateikiamoje lentelėje.
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Draudžiamasis įvykis paslaugos rūšis Limitas vienam draudžiamajam įvykiui/ 
intervencijų skaičius draudimo laikotarpiu
Draudimo variantas
Bazinis Išplėstinis

 Turto apgadinimas draudimo vietoje Specialisto intervencija (hidraulikos specialisto, 
elektriko, santechniko, stogdengio ir pan.) 

220 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį 

300 EUR /3 kartai
per draudimo laikotarpį

Turto priežiūra (apsauga) 220 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

300 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

 Turto transportavimas

pakaitinių patalpų suorganizavimas + +

PC įrangos gedimas draudimo vietoje Informacinių technologijų specialisto pagalba 90 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

150 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

Biuro įrangos (kopijavimo aparato, 
spausdintuvo, skenerio, fakso 
aparato, dokumentų naikintuvo) 
gedimas draudimo vietoje 

 Techninės priežiūros specialisto pagalba 90 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

150 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį

Draudėjo pageidavimu  Informacija apie paslaugų teikėjų tinklą (biuro 
įrangos techninės priniūros specialistai, informacinių 
technologijų specialistai, hidraulikos specialistai, 
elektrikai, santechnikai, stikliai, stogdengiai ir pan.)

+ +

III. MEDICInOS pAGALBOS DRAuDIMO ApIMTIS

3.1. Apdraustojo ūmaus susirgimo arba nelaimingo atsitikimo darbo vietoje 
ir tarnybinės kelionės metu atveju, medicinos pagalbai numatytose drau-
dimo sumų ir limitų ribose, atsižvelgiant į 3.3. punkte išvardintas sąlygas, 
Draudikas tarpininkaujant Žalų registravimo centrui organizuoja žemiau 
išvardintas paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir padengia jų išlaidas:  
3.1.1. gydytojo vizito – Žalų registravimo centras organizuoja pirmąjį 
gydytojo vizitą Apdraustojo pastovioje darbo vietoje arba darbo vietoje 
tarnybinės kelionės metu, jei ji yra Lietuvos Respublikoje, ir padengia jo 
išlaidas;
3.1.2. slaugės (medicinos seselės) vizito - Žalų registravimo centras or-
ganizuoja  slaugės (medicinos seselės) vizitą Apdraustojo  gyvenamojoje 
vietoje ir padengia jo išlaidas. Apie slaugės vizito tikslingumą sprendžia 
pirmąją vizitaciją atlikęs gydytojas, siųstas į įvykio vietą Žalų registravi-
mo centro arba Žalų registravimo centro gydytojas pagal Apdraustojo ar 
Draudėjo pateiktus dokumentus;
3.1.3.   vaistų ir medicininės – reabilitacinės įrangos pristatymo – pagal 
Žalų registravimo centro į įvykio vietą siųsto gydytojo nurodymus, Žalų 
registravimo centras organizuoja vaistų ir smulkios medicininės –reabilita-
cinės įrangos pristatymą į Apdraustojo gyvenamąją vietą arba į jo buvimo 
vietą tarnybinės kelionės metu, jei ji yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
bei padengia tokio pristatymo išlaidas. Receptinių vaistų atveju, paslauga 
gali būti suteikta tik su sąlyga, kad Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo 
pristato Žalų registravimo centro įgaliotiniui galiojantį receptą vaistams;
3.1.4. medicininio transportavimo – greitosios medicinos pagalbos inter-
vencijos nereikalaujančiais atvejais, Žalų registravimo centras organizuoja 
medicininį transportavimą ir padengia jo išlaidas:
3.1.4.1. iš Apdraustojo gyvenamosios vietos/buvimo vietos į artimiausią, 
gydytojo nurodytą, ligoninę;
3.1.4.2. iš ligoninės į Apdraustojo gyvenamąją/buvimo vietą (jeigu hospita-
lizacija trunka ilgiau nei 5 dienas).

3.1.5. Jeigu įvykus nelaimingam atsitikimui arba ūmaus susirgimo atveju, 
Apdraustasis yra hospitalizuojamas, ir iš gydytojo gautos informacijos pa-
aiškėja, kad šis laikotarpis truks ilgiau nei 7 dienas, Žalų registravimo cen-
tras organizuoja šias paslaugas:
3.1.5.1. pagalbos namuose – jeigu praėjus mažiausiais 7-dienų trukmės 
hospitalizacijai dėl draudžiamojo įvykio, gydytojas patvirtina, kad Ap-
draustajam yra pagrįstai būtina pagalba namuose, gyvenamojoje vietoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žalų registravimo centras organizuoja 
pagalbos namuose paslaugas ir padengia jų išlaidas, atsižvelgdamas į nusta-
tytą draudimo sumą ir limitą. Įvairių priemonių, maisto produktų įsigijimo 
išlaidas padengia bei komunalines paslaugas sumoka Apdraustasis arba 
jam artimas, kartu gyvenantis asmuo.  Pagalbos namuose paslaugos apima 
šiuos veiksmus: smulkius pirkimus, nedidelės apimties tvarkymo darbus, 
maisto gaminimą;
3.1.5.2. reabilitacijos proceso organizavimo -   Žalų registravimo centro 
paskirto gydytojo nurodymu, Žalų registravimo centras gali suorganizuoti 
reabilitacijos procesą (nustatyti būtinas procedūras bei jų skaičių bei vietą) 
be reabilitacijos išlaidų padengimo.
3.2. Draudikas, tarpininkaujant Žalų registravimo centrui:
3.2.1. užtikrina Apdraustajam galimybę pasikalbėti su Žalų registravimo 
centre budinčiu gydytoju, kuris turimų specialiųjų žinių pagrindu bei pa-
gal turimas galimybes suteikia žodinę informaciją dėl tolimesnių veiksmų. 
Žalų registravimo centro gydytojo suteikta informacija nėra diagnostinio 
pobūdžio.
3.2.2. suteikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių 
vaistinių, ambulatorijų, ligoninių  buvimo vietą, telefonų numerius bei  dar-
bo valandas.
3.3. Draudimo sumos ir limitai konkrečioms paslaugoms  medicinos pa-
galbos ribose yra nurodytos žemiau pateikiamoje lentelėje.
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Draudžiamasis  įvykis paslaugos rūšis Limitas vienam draudžiamajam įvykiui/ intervencijų skaičius 
draudimo laikotarpiu
Draudimo variantas
Bazinis Išplėstinis

Kūno sužalojimai arba sveikatos 
sutrikdymas dėl nelaimingo 
atsitikimo arba ūmaus susirgimo 

pirmojo kontakto gydytojo 
vizitas 

60 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį 

60 EUR /4 kartai
per draudimo laikotarpį

Slaugės vizitas 45 EUR /2 kartai
per draudimo laikotarpį 

45 EUR /4 kartai
per draudimo laikotarpį

Vaistų pristatymas + +
Smulkios reabilitacinės įrangos 
pristatymas 

+ +

Medicininis transportavimas į 
medicinos įstaigą 

75 EUR /1 kartas
per draudimo laikotarpį

115 EUR /1 kartas
per draudimo laikotarpį

Atgalinis transportavimas 
Nelaimingo atsitikimo arba ūmaus 
susirgimo atveju /mažiausiai 7 
dienos hospitalizacijos 

Pirmąsias 72 valandas Pirmąsias  72 valandas 

+ +

+ +
Apdraustojo pageidavimu Medicinos pagalbos informacinė 

linija + +

IV. InFORMACInĖS pAGALBOS DRAuDIMO SĄLYGOS

4.1. Draudikas, informacinės pagalbos ribose, tarpininkaujant Žalų regis-
travimo centrui, nurodo Apdraustajam:
4.1.1. teisinės informaciją;
4.1.2. informacinę liniją ūkio klausimams;
4.1.3. informacinę liniją socialiniams klausimams;
4.1.4. informacinę liniją įdarbinimo klausimams;
4.1.5. informacinę liniją ES reikalams.
4.2. Išplėsto draudimo atveju, į informacinės pagalbos draudimo apimtį 
įtraukiamos concierge (konsjeržo) paslaugos. 
4.3. Teisinės informacijos paslaugų ribose Apdraustajam siūlomos šios pa-
slaugos:
4.3.1. galiojančių teisės aktų, įstatymų, potvarkių, sprendimų persiuntimas 
elektroniniu būdu;
4.3.2. civilinių-teisinių sutarčių: pardavimo sutarties, nuomos sutarties, pa-
skolos sutarties, dovanojimo sutarties, darbo sutarties, bendradarbiavimo 
sutarties, pavedimo sutarties pavyzdžių persiuntimas elektroniniu būdu;
4.3.3. telefono – adreso informacijos suteikimas, susijęs su mokesčių ins-
titucijomis, biudžeto įstaigomis, teismais, prokuratūromis, advokatų kon-
toromis, , notarų, antstolių biurais.
4.4. Iš teisininko gauta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir negali 
būti traktuojama kaip galutinė teisinė ekspertizė (išvada), taip pat negali 
būti Draudėjo, Draudiko ir Žalų registravimo centro atžvilgiu inicijuojamų 
ieškinių pagrindu.
4.5. Žalų registravimo centras nesuteiks teisinės informacijos, jeigu klau-
simas yra susijęs su Apdraustojo santykiais su Draudėju arba su Draudiku. 
4.6. 4.3. punkte išvardintos paslaugos teikiamos darbo valandomis, t.y. 
nuo 9:00 iki 17:00 valandos, nuo pirmadienio iki penktadienio.
4.7. Draudėjas gauna teisinę informaciją 4.3.1. punkte nurodytos paslau-
gos ribose ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų nuo Draudėjo kreipimosi į 
Žalų registravimo centrą dėl poreikio pasinaudoti paslauga, išskyrus, jeigu 
Draudėjas ir Žalų registravimo centras sutaria kitaip.
4.8. Žalų registravimo centras atlieka maksimaliai du bandymus telefo-
nu susisiekti su Draudėju, siekiant suteikti informaciją, susijusią su 4.3.1. 
punkte numatyta paslauga.

4.9. Informacinės linijos ūkio klausimams Draudėjui siūloma informacija 
apie:
4.9.1. krašto pagalbos programas mažoms ir vidutinėms įmonėms;
4.9.2. Europos Sąjungos programas mažoms ir vidutinėms įmonėms;
4.9.3. valiutų keitimo kursus;
4.9.4. muges ir specializuotų pramonės šakų srities konferencijas, organi-
zuojamas šalies vidaus ir užsienio įmonėms;
4.9.5. institucijų, teikiančių ūkio paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms 
telefonų ir adresų duomenis.
4.10. Informacinės linijos socialiniams klausimams Draudėjui siūloma in-
formacija apie:
4.10.1. pensijų ir rentų išmokas
4.10.2. ligos ir motinystės išmokas;
4.10.3. išmokas nelaimingų atsitikimų atveju;
4.10.4. neįgaliųjų asmenų teises;
4.10.5. slaugos, reabilitacijos, laidojimo išmokas;
4.10.6. telefonų –adresų duomenis (SODROS);
4.10.7. blankų (formuliarų) pavyzdžių persiuntimas;
4.11. Informacinės linijos įdarbinimo klausimams ribose Draudėjui siūlo-
ma informacija apie:
4.11.1. įdarbinimo įstaigų adresus, darbo valandas;
4.11.2. įdarbinimo įstaigų bendradarbiavimo su įmonėmis darbuotojų 
paieškos srityje sąlygas;
4.11.3. įdarbinimo įstaigų atsiskaitymo su užsakovais kaštus ir taisykles;
4.12. Informacinės linijos ES reikalams Draudėjui siūlomos šios paslaugos:
4.12.1. informacijos apie programą SAPARD teikimas;
4.12.2. informacijos apie tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų 
plotus teikimas (paraiškų pavyzdžių persiuntimas);
4.12.3. informacijos apie mokėjimus žemės ūkio veiklai remti nepalankio-
se ūkininkavimui vietovėse;
4.12.4. informacijos apie struktūrinius fondus teikimas (paraiškų dėl ben-
dro finansavimo pavyzdžių persiuntimas).
4.13. Žalų registravimo centras teikia tik esminę (bendro pobūdžio) in-
formaciją punktuose 4.3, 4.9, 4.10 ir 4.12 nurodytos informacinės linijos 
rėmuose. Detalių (konkrečių) klausimų atveju, Draudėjui yra pateikiami 
kvalifikuoto asmens kontaktiniai duomenys. 
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4.14. Concierge (konsjeržo) paslaugos numato įvairių paslaugų suorgani-
zavimą Draudėjo pageidavimu. Paslaugų išlaidas (be organizavimo išlaidų) 
sumoka Draudėjas; prieš suteikiant paslaugas, paskaičiuotos jų išlaidos 
kiekvieną kartą yra siunčiamos Draudėjui patvirtinti, ir paslaugų teikėjui 
reikalaujant iš ansto apmokėti už paslaugas, suteikiamos, tik Draudėjui 
sumokėjus už paslaugas.
4.15. Concierge (konsjeržo) paslaugų ribose Žalų registravimo centras 
organizuoja šias paslaugas:
4.15.1. gėlių suorganizavimas ir pristatymas nurodytu adresu;
4.15.2. pirkinių suorganizavimas ir pristatymas nurodytu adresu;
4.15.3. bilietų į kiną, teatrą, operą bei sporto ir kultūros renginius rezer-
vavimas, suorganizavimas ir pristatymas nurodytu adresu;
4.15.4. poilsio pasirinktoje pasaulio vietoje suorganizavimas (viešbučio, 
pensionato, ekskursijos, lėktuvo, geležinkelio bilietų rezervavimas);
4.15.5. konferencijos salių rezervacija verslo centre arba viešbutyje;
4.15.6. staliukų rezervacija pasirinktame restorane;
4.15.7. rezervacija sporto klube;
4.15.8. rezervacija transporto priemonių techninės priežiūros centre;
4.15.9. architekto arba vidaus projektuotojo (dizainerio) konsultacijų su-
organizavimas;
4.15.10. rezervacijos fitneso (kūno rengybos) klube suorganizavimas, as-
meninio trenerio pasamdymas, vizito biologinio atsinaujinimo kabinetuo-
se, kirpėjo , visažisto, stilisto, kosmetologo salonuose bei išvykos į SPA 
centrus suorganizavimas;
4.15.11. poilsio pasirinktoje pasaulio vietoje suorganizavimas (viešbučio, 
pensionato, ekskursijos, lėktuvo, geležinkelio bilietų rezervavimas);
4.15.12. limuzino su vairuotoju suorganizavimas, išnuomojimas bei pri-
parkavimas;
4.15.13. pakaitinio automobilio suorganizavimas, išnuomojimas bei pri-
parkavimas;
4.15.14. vertimo raštu ir žodžiu suorganizavimas;
4.15.15. pirkinių suorganizavimas ir pristatymas nurodytu adresu;
4.15.16. vaikų priežiūros suorganizavimas;
4.15.17. profesionalios namų apsaugos suorganizavimas;
4.15.18. smulkių pagalbos namuose paslaugų suorganizavimas;
4.15.19. automobilių priežiūros paslaugų suorganizavimas: plovimo, prie-
žiūros, remonto, apžiūros.

V. nEDRAuDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Draudikas negrąžina Draudėjo ar Apdraustojo savarankiškai patirtų 
išlaidų, apie kurias jis iš anksto nepranešė ir nėra gavęs Žalų registravimo 
centro sutikimo, netgi, jeigu tokios išlaidos numatytos draudimo sąlygose, 
o jų dydis neviršija atskiroms draudimo paslaugoms apibrėžtų draudimo 
sumų limitų.
5.2. Draudikas neprisiima atsakomybės už įvykius, atsiradusius dėl:
5.2.1. draudimo vietoje esančio turto priežiūros;
5.2.2. vandentiekio-kanalizacijos įrenginių atjungimo arba nutrūkusio 
funkcionavimo, už kurių remontą atsakingos specialiosios tarnybos arba 
pastato administratorius;
5.2.3. yrančių medžiagų poveikio padarinių;
5.2.4. to, kad Apdraustasis vartojo alkoholį, narkotikus arba kitas svaigi-
nančias medžiagas;
5.2.5. Apdraustojo savižudybės arba bandymo įvykdyti savižudybę;
5.2.6. Apdraustojo dalyvavimo muštynėse, išskyrus būtinosios ginties 
atvejį;
5.2.7. kompiuterinės įrangos garantinio gedimo, arba gedimo, už kurį pa-
gal galiojančius įstatymus yra atsakingas pardavėjas.
5.3. Draudiko atsakomybė medicinos pagalbos atveju negalioja, jeigu me-
dicininės intervencijos arba hospitalizacijos būtinybė yra susijusi su:
5.3.1. Apdraustojo lėtinėmis ligomis;
5.3.2. Apdraustojo sveikimu arba ligomis gydymo metu, kurios dar nėra išgydytos;

5.3.3. staigiu Apdraustojo būklės pablogėjimu arba komplikacijomis nuo-
latinio gydymo arba medikų priežiūros reikalaujančių ligų atveju.
5.4. Draudimo apsauga neapima:
5.4.1. elektriko arba šildymo įrenginių techniko paslaugų, susijusių su gedi-
mais: lempučių, saugiklių, prailgintuvų, elektros kištukinių lizdų, jungiklių;
5.4.2. hidraulikos specialisto paslaugų, susijusių su gedimais: vandens ba-
terijų, boilerių, šildytuvų, vandens pašildymo įrangos, vandens filtrų, nuso-
dintuvų, kanalizacijos, praustuvo arba vonios užsikimšimo;
5.4.3. paslaugų, susijusių su kanalizacijos, instaliacinių, dujų, vandentiekio 
vamzdžių, požeminių energijos kabelių bei visų tipų instaliacijų pažeidi-
mais, už kurių remontą ir priežiūrą yra atsakinga pastato administracija 
arba kompetentingos specialiosios techninės pagalbos, vandentiekio - ka-
nalizacijos, dujų ir energetinių avarijų šalinimo tarnybos;
5.4.4. paslaugų, susijusių su gedimais (pažeidimais), apie kuriuos Apdraus-
tasis arba Draudėjas žinojo iki sutarties pasirašymo.
5.5. Draudikas neprisiima atsakomybės dėl:
5.5.1. Draudimo taisyklėse ir šiose Draudimo sąlygose garantuotų paslau-
gų nesuteikimo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio;
5.5.2. vėlavimų dėl nuo Draudiko nepriklausančių priežasčių, dėl kurių gali 
neatsirasti konkrečią paslaugą teikiančių paslaugų teikėjų ar jų užimtumo.

pRIEDAS nR.1 – SAuGOS pRIEMOnĖS

SAuGOS pRIEMOnĖS
1. Apdraustas turtas laikomas tinkamai apsaugotu, jeigu yra įvykdytos šios 
minimalios saugos priemonės:
1.1 jeigu turtas yra draudžiamas nuo ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių, jis 
privalo būti apsaugotas pagal priešgaisrinės saugos taisykles;
1.2. turto draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo bei elektro-
ninės įrangos draudimo atveju:
1.2.1. patalpų, kuriose laikomas apdraustas turtas, sienų, lubų, grindų ir 
stogų konstrukcija:
1.2.1.1. apdraustas turtas turi būti tvirtos konstrukcijos pastatų viduje,
1.2.1.2. patalpų sienos, lubos, grindys ir stogai turi būti pagaminti iš sunai-
kinimui atsparių medžiagų arba neįveikiami panaudojant paprastus, visuo-
tinai prieinamus įrankius,
1.2.1.3. patalpos, pilnai arba dalinai pagamintos iš vielinio tinklo arba iš 
kitų ažūrinių (permatomų) konstrukcijų, taip pat iš brezento arba plastiko 
dangos (pvz. pneumatiniai statiniai, folijos tuneliai, palapinės) nelaikomos 
tinkamai apsaugotomis,
1.2.1.4. jeigu patalpa, kurioje yra apdraustas turtas, durimis, langu arba kita 
anga yra sujungta su patalpa, kurios neapima su Draudiku sudaryta draudi-
mo apsauga, tai šios angos turi būti apsaugotos 1.2.2. ir 1.2.3. punktuose 
nurodytuoju būdu arba užmūrytos mažiausiai vienos plytos storio siena,
1.2.2. langų ir kitų išorės angų apsauga:
1.2.2.1. visi patalpose esantys langai ir kitos išorinės įstiklintos angos turi 
būti tinkamai instaliuotos ir uždarytos, o jų techninę būklę privalo užti-
krinti tvirtai sumontuoti užraktai, tokiu būdu, kad nebūtų galimybės juos 
išstumti arba išlaužti,
1.2.2.2. langai ir kitos patalpų išorės angos, esantys rūsiuose, pusrūsiuose 
ir pirmajame aukšte turi būti per visą paviršių apsaugotos grotomis, nuo 
įsilaužimo saugančiais roletais, žaliuzėmis, padidinto atsparumo sudužimui 
ir sudaužymui stiklais (atsparumo klasė mažiausiai P3A pagal Tiksliosios 
mechanikos instituto klasifikaciją) arba langinėmis siekiant užkirsti kelią 
vagystės galimybei be įsilaužimo,
1.2.2.3. grotos, nuo įsilaužimo saugantys roletai, žaliuzės bei langinės turi 
būti tinkamai sumontuoti ir uždaryti mažiausiai viena daugiaskląste spyna 
arba užraktu, kuriems išduotas mažiausiai 2 klasės LST-EN 12320:2002 
atitikties sertifikatas 
1.2.2.4. grotų elementai negali būti sujungti varžtų arba sraigtų būdu, ne-
bent pastarieji yra tvirtai užblokuoti nuo atsukimo.
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1.2.2.5 langinės turi būti įstatytos tokiu būdu, kad nebūtų įmanoma jų 
nukabinti be pažeidimo;
1.2.2.6. reikalavimai išvardinti 1.2.2.2 - 1.2.2.5 punktuose taip pat taikomi 
langams ir kitoms patalpų išorės angoms, esančioms aukštesniuose aukš-
tuose, į kuriuos galima patekti per po jais arba šalia jų esančius priestatus, 
balkonus, terasas arba stogelius,
1.2.2.7. reikalavimai, išvardinti papunkčiuose 1.2.2.2 - 1.2.2.5 punktuose 
gali būti netaikomi objektams, kurie yra saugomi visą parą ir objektams, 
kuriuose instaliuota signalizacijos-aliarmo arba stebėjimo įranga, už ku-
riuos, tokiu atveju, nepriklausys nuolaidos,
1.2.3. išorės durų konstrukcija ir apsauga:
1.2.3.1. visos durys į patalpas, kuriose yra apdraustas turtas, turi būti tin-
kamos techninės būklės bei sukonstruotos, instaliuotos (įstatytos) ir už-
rakintos taip, kad nebūtų galimybės jas išlaužti arba išstumti be jėgos arba 
įrankių panaudojimo, o atidaryti (atrakinti) - be padirbtų arba pritaikytų 
raktų panaudojimo,
1.2.3.2. durys turi būti užrakintos mažiausiai:
- dviem daugiaskląstėmis spynomis, arba 
- dviem spynomis, užkabintomis ant atskirų sąvarų (sankabų), kurioms iš-
duotas mažiausiai 2 klasės LST-EN 12320:2002 atitikties sertifikatas, arba 
- viena atestuota spyna, (spyna arba įdėklu), arba
- viena daugiaskląste spyna ir viena spyna, kuriai išduotas mažiausiai 2 kla-
sės LST-EN 12320:2002 atitikties sertifikatas, arba 
- viena, sudėtinio kodo, kitokio nei raktas (magnetinės kortelės, skaitinio 
kodo, biologinių duomenų nuskaitymo įtaiso pvz. pirštų antspaudų, akių 
rainelės nuskaitymo ir pan. įtaisų) būdu atrakinama spyna – tik tuo atveju, 
jeigu apdraustas turtas yra patalpoje, kuri yra saugoma visą parą arba pa-
talpoje, kurioje instaliuota signalizacijos-aliarmo arba stebėjimo įranga, su 
sąlyga, kad yra įvykdytas 2-je nuostatoje numatytas reikalavimas. 
1.2.3.3. jeigu duryse įmontuota viena daugiąsklastė spyna arba viena 
spyna, kuriai išduotas mažiausiai 2 klasės LST-EN 12320:2002 atitikties 
sertifikatas, antrąjį užraktą arba spyną gali atstoti apdraustoje patalpoje 
instaliuota signalizacijos-aliarmo įranga arba stebėjimo įranga, su sąlyga, 
kad yra įvykdytas 2-je nuostatoje numatytas reikalavimas, už kurias, tokiu 
atveju, nepriklausys nuolaidos,
1.2.3.4. stiklintų durų atveju, be punkte 1.2.3.2. nurodyto apsaugos rei-
kalavimo, įstiklintas paviršius turi būti padengtas grotomis, nuo įsilaužimo 
saugančiais roletais, žaliuzėmis, padidinto atsparumo sudužimui ir sudau-
žymui stiklais (atsparumo klasė mažiausiai A2 pagal LST EN 12600) arba 
plieninėmis langinėmis siekiant užkirsti kelią vagystės galimybei be įsilau-
žimo, jeigu įstiklinto durų paviršiaus plotas yra pakankamai didelis, kad 
išdaužius stiklą, įsilaužėlis galėtų per jį lengvai patekti į apdraustos patalpos 
vidų; grotų elementai negali būti sujungti tarpusavyje varžtų arba sraigtų 
būdu, nebent pastarieji yra tvirtai užblokuoti nuo atsukimo;
1.2.3.5. stiklintose duryse negali būti įmontuotos spynos, kurias galima 
atidaryti be raktų, per išdaužto stiklo angą,
1.2.3.6. jeigu durys yra dvivėrės (dviejų varčių), vien varčia turi būti įmo-
bilizuota iš vidaus užsklendžiamų sklendžių pagalba iš viršaus ir apačios;
1.2.3.7. reikalavimai, išvardinti punktuose 1.2.3.2 – 1.2.3.5. gali būti ne-
taikomi objektams, kurie yra saugomi visą parą ir objektams, kuriuose 
instaliuota signalizacijos-aliarmo arba stebėjimo įranga
1.2.4. spynų, pakabinamų spynų ir laikiklių konstrukcija – užraktai, spy-
nos ir sklendės, naudojamos apdraustam turtui užrakinti turi atitikti šiuos 
reikalavimus:
1.2.4.1. daugiaskląstė spyna – yra spyna, kuriai skirtas raktas turi liežuvė-
lyje daugiau nei vieną strypui (kotui) statmeną griovelį;
1.2.4.2. spynos, kurioms suteiktas mažiausiai 2 klasės LST-EN 12320:2002 
atitikties sertifikatas, privalo atitikti saugos reikalavimus jų bandymo ati-
daryti išstūmimo būdu atveju ir 1.2.4.1. punkte numatytus reikalavimus 
spynoms;
1.2.4.3. laikikliai, skirti spynoms tvirtinti turi būti pagaminti iš plokštelės 

tvirtai pritvirtintos prie durų arba grotų tokiu būdu, kad jos negalima būtų 
nuplėšti, atsukti arba nupjauti be specialių įrankių panaudojimo šiam tiks-
lui; plokštelės storis ir anga, į kurią įmontuojamas spyna arba varžtas pri-
valo atitikti spynos gabaritus;
1.2.4.4. atestuotos spynos privalo turėti atestatą, apibrėžiantį kompeten-
tingos institucijos suteiktą jų atsparumo įsilaužimui laipsnį;
1.2.5. raktų apsauga:
1.2.5.1. originalūs arba atsarginiai raktai nuo patalpos, kurioje yra ap-
draustas turtas, turi būti saugomi tokiu būdu, kad nebūtų galimybės juos 
pavogti ir, kad jie nebūtų pasiekiami neįgaliotiems asmenims,
1.2.5.2 pametęs raktus arba negalėdamas rasti raktų (taip pat ir atsarginių 
raktų) Draudėjas privalo nedelsdamas, savo sąskaita pakeisti spynas,
1.2.6. turto, laikomo kitoje nei patalpa, vietoje (turto aikštelėje) apsauga:
1.2.6.1. turto, laikomo kitoje, nei patalpa, vietoje tinkama apsauga yra lai-
koma teritorija (aikštelė, parkingas) kuri yra apšviesta nakties metu, sau-
goma visą parą, pilnai aptverta statinių tvora, vieliniu tinklu arba mažiausiai 
160 cm aukščio tvora. Aptvaras negali būti kokiu nors būdu pažeistas, 
išpjautas arba nepilnas. Vartai į teritoriją turi būti rakinami mažiausiai viena 
daugiaskląste spyna arba spyna, kuriai suteiktas mažiausiai 2 klasės LST-
EN 12320:2002 atitikties sertifikatas;
1.2.6.2. motorinių transporto priemonių viduje negali būti laikomi starte-
rio rakteliai, o visos durys turi būti užrakintos gamykliniu užraktu; rakteliai 
turi būti laikomi tokiu būdu ir tokioje vietoje, kad būtų prieinami tik įga-
liotiesiems asmenims,
1.2.6.3. įvažiavimas į automobilių aikštelę turi būti apsaugotas tokiu būdu, 
kad neįgaliotas asmuo negalėtų išvažiuoti transporto priemone iš auto-
mobilių aikštelės;
1.2.7. piniginių vertybių apsauga jų saugojimo metu – piniginės vertybės, 
apdraustos nuo vagystės su įsilaužimu turi būti laikomos šiose Draudimo 
taisyklėse aprašytu būdu apsaugotose patalpose, be to slėptuvėse, kurios 
atitinka piniginių vertybių laikymui galiojančių įstatymų reikalavimus bei 
atitinka žemiau išvardinamus reikalavimus:
1.2.7.1. piniginių vertybių iki 725 EUR sumos atveju – minimalia apsauga 
yra plieninė dėžutė (seifas) arba fiskalinė kasa,
1.2.7.2. piniginių vertybių iki 9.000 EUR sumos atveju – minimalia apsauga 
yra įtaisas, skirtas piniginėms vertybėms laikyti, be dokumentais pagrįstos 
atsparumo įsilaužimui klasės;
1.2.7.3. piniginių vertybių iki 30.000 EUR sumos atveju – minimalia ap-
sauga yra įtaisas arba patalpa, skirta piniginėms vertybėms laikyti, kurios 
atitinkamu dokumentu (atestatu arba sertifikatu) pagrįsta atsparumo įsi-
laužimui klasė yra I-IV;
1.2.7.4. piniginių vertybių iki 45.000 EUR sumos atveju – minimalia ap-
sauga yra įtaisas arba patalpa, skirta piniginėms vertybėms laikyti, kurios 
atitinkamu dokumentu (atestatu arba sertifikatu) pagrįsta atsparumo įsi-
laužimui klasė yra V arba aukštesnė;
1.2.7.5. įrenginys piniginėms vertybėms laikyti, kurio svoris yra mažesnis 
nei 1 tona (išskyrus plieno seifus ir fiskalines kasas) turi būti stacionariai 
pritvirtintas prie sienos, grindų arba kito pastato konstrukcijos elemento,
1.2.8. piniginių vertybių apsauga jų transportavimo metu – transportuoja-
mos piniginės vertybės turi būti apsaugotos pagal piniginių vertybių trans-
portavimui galiojančių įstatymų reikalavimus bei atitikti žemiau išvardina-
mus reikalavimus:
1.2.8.1. piniginių vertybių iki 9.000 EUR sumos atveju – transportavimas 
gali būti vykdomas automobiliu arba pėsčiomis, jeigu atsižvelgiant į atstu-
mą, naudojimasis automobiliu yra netikslingas (nepagrįstas);
1.2.8.2. piniginių vertybių iki 15.000 EUR sumos atveju – transportavimas 
gali būti vykdomas automobiliu arba pėsčiomis, jeigu atsižvelgiant į ats-
tumą, naudojimasis automobiliu yra netikslingas (nepagrįstas), tuo tarpu 
transportuojantį asmenį privalo saugoti darbuotojas (papildomas asmuo); 
saugantis asmuo neprivalo būti ginkluotas;
1.2.8.3. piniginių vertybių iki 45.000 EUR sumos atveju – transportavimas 
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gali būti vykdomas automobiliu arba pėsčiomis, jeigu atsižvelgiant į ats-
tumą, naudojimasis automobiliu yra netikslingas (nepagrįstas); gabenimui 
(pernešimui) turi būti naudojama atitinkama techninė apsauga, pvz. speci-
alūs lagaminai su paralizatoriumi, garso signalu arba banknotus naikinančia 
medžiaga, tuo tarpu transportuojantį asmenį privalo saugoti mažiausiai 
vienas apsaugos darbuotojas, kuris neprivalo būti neginkluotas;
1.2.8.4. apsaugos darbuotojas, nurodytas punkte 1.2.8.3., – tai asmuo tu-
rintis reikalingą licenciją dėl asmens ir turto saugos bei atliekantis apsau-
gos funkcijas ir juridinio asmens pavedimu, kuris yra gavęs leidimą vykdyti 
veiklą asmenų ir turto apsaugos srityje,
1.2.8.5. transportavimą pėsčiomis būtina vykdyti trumpiausiu įmanomu 
keliu, vengiant apleistų (izoliuotų) arba nesaugiomis laikomų vietų;
1.2.8.6. piniginių vertybių negalima transportuoti viešojo susisiekimo 
transportu, priešingu atveju, Draudikas neprisiima atsakomybės už galimą 
žalą.
1.3. Signalizacijos – aliarmo įranga, gali būti pripažįstama veikiančia su są-
lyga, kad:
1.3.1. yra įjungta t.y. pasirengusi priimti impulsus, signalizuojančius apie 
neleistino saugomos teritorijos peržengimo pavojų ir šių impulsų persiun-
timo konstrukcijoje numatyta forma į nurodytą vietą arba iššaukia vietinio 
aliarmo signalą;
1.3.2. yra instaliuota atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens;
1.3.3. pilna sistemos veiklos kontrolė signalizacijos (aliarmo) įrenginių 
techninės priežiūros specialisto yra vykdoma ne ilgesniais kaip kas 12 mė-
nesių laikotarpiais, o jutiklių ir perdavimo kanalų – ne rečiau kaip kas 6 
mėnesiai
1.4. Apsauga yra laikoma visą parą trunkanti draudimo objekto apsauga, 
kurią vykdo:
1.4.1. Apdraustojo pilnamečiai darbuotojai, turintys atitinkamus įgalioji-
mus ir apmokyti tinkamų elgesio taisyklių ir veiksmų, susijusių su asmenų 
ir/arba turto apsauga;
1.4.2. asmenys arba subjektai, turintys atitinkamus įgaliojimus ir apmokyti 
tinkamų elgesio taisyklių ir veiksmų, susijusių su asmenų ir/arba turto ap-
sauga, su jais pasirašytų sutarčių pagrindu. 
1.5. Jeigu Draudėjas arba Naudos gavėjas (jeigu jam yra žinoma, kad drau-
dimo sutartis sudaryta jo naudai) nevykdo kurio nors iš 1.1. – 1.4. punk-
tuose išvardintų turto apsaugos reikalavimų, ir jeigu tai turi įtakos žalos 
atsiradimui ar jos dydžiui, Draudikas gali atsisakyti išmokėti visą draudimo 
išmoką arba jos dalį.

pRIEDAS nR. 2 – pApILDOMOS TuRTO DRAuDIMO SĄLYGOS

AuTOMATInIO pADEnGIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, turto 
draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo, elektronikos įrangos 
draudimo nuo materialios žalos bei turto draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių šių Draudimo taisyklių nuostatų, draudimo apsauga 
taikoma turtui, kurio vertė išaugo dėl jo modernizavimo arba įsigijimo 
draudimo laikotarpiu, su sąlyga, kad:
1.1. Draudėjas pateikia Draudikui paraišką dėl draudimo sumos padidi-
nimo per 30 dienų nuo turto vertės padidėjimo buhalterinės apskaitos 
dokumentuose;
1.2. draudimo apsauga taikoma tik ir išimtinai turtui, esančiam draudimo 
sutartyje nurodytoje draudimo vietoje;
1.3. Draudiko atsakomybė šios sąlygos pagrindu automatiškai apdraus-
to turto (bendro turto per visą draudimo laikotarpį) atžvilgiu apsiriboja 
suma, kuri atitinka 20% bendros turto draudimo sumos, tačiau ne dau-
giau nei 150.000 EUR, priklausomai nuo to, kuri iš šių verčių yra mažesnė;
1.4. jeigu bendra, šios sąlygos pagrindu draudžiamo turto vertė viršija 1.3. 
punkte nurodytą limitą, turtas gali būti draudžiamas pagal šiose Draudimo 

taisyklėse apibrėžtas nuostatas;
1.5. įmoka, susijusi su 1.1. punkte apibrėžta teikiama draudimo apsauga, 
yra apskaičiuojama per 14 dienų nuo datos, kai Draudiko įmonei pateikia-
ma faktinė apdrausto turto vertė pagal modelį:
PI = PDT x S x DS/360
kur:
PI – reiškia papildoma įmoka;
PDT – reiškia papildomai draudžiamo turto vertę;
S – reiškia tarifą, taikomą sutartyje duotojo tipo turtui;
DS – apsaugos dienų skaičius, skaičiuojamas nuo įrašo apie turto padidėji-
mą datos iki draudimo laikotarpio pabaigos.
2. Šios sąlygos nuostatos netaikomos turtui apdraustajam pirmosios rizi-
kos draudimu.

AuTOMATInIO nAuJų LOKACIJų ĮTRAuKIMO Į DRAuDIMO 
ApSAuGĄ SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, turto 
draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo, elektronikos įrangos 
draudimo nuo materialios žalos bei turto draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, draudimo apsauga yra automatiškai taikoma Draudėjo turtui, 
esančiam naujoje lokacijoje (vietoje), t.y. kitoje vietoje nei nurodyta Drau-
dimo sutartyje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Naujoms lokacijoms draudimo apsauga yra automatiškai taikoma galio-
jančių draudimo sumų ir atsakomybės limitų ribose, nuo turto perėjimo 
Draudėjo nuosavybėn akimirkos, jeigu jo vykdomos ūkinės veiklos diapa-
zonas neperžengia Sutartyje nurodyto turto pobūdžio ir naudojimo būdo 
aprašo bei su sąlyga, kad Draudikui yra raštiškai pranešama apie šį faktą 
kartu peržiūrint draudimo sumas arba atsakomybės limitus, taip pat pagal 
sutartį mokėtinos draudimo įmokos dydį, per 14 dienų nuo dienos, kai 
turtas pereina Draudėjo nuosavybėn.
3. Jeigu Draudikui nepateikiama informacija per 2. punkte nurodytą ter-
miną, Draudiko atsakomybė naujos lokacijos atžvilgiu nustoja galioti 15-tą 
dieną, skaičiuojant nuo turto perėjimo Draudėjo nuosavybėn dienos.

EKSpERTų SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, 7.250 EUR draudimo suma už vieną ir visus įvykius draudimo lai-
kotarpiu atsakomybės ribose, Draudikas padengia Draudėjo patirtas ir 
pagrįstas išlaidas ekspertų ekspertizėms, susijusioms su žalos priežasties, 
apimties ir dydžio nustatymu, su sąlyga, kad ekspertui pasamdyti privalo-
ma gauti Draudiko sutikimą.
2. Samdomas ekspertas negali būti susijęs su Sutarties šalimis tarnybiniais 
(darbo), kapitalo arba kitais priklausomybės ryšiais.
3. Pagal šią sąlygą, draudimo suma sumažinama išmokėtų draudimo iš-
mokų suma.

TERORO, STREIKų, MAIšTų IR RIAušIų SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, elektro-
nikos įrangos draudimo nuo materialios žalos, turto draudimo nuo visų 
rizikų bei transportuojamo turto draudimo atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, Draudikas prisiima atsakomybę už žalą, padarytą apdraustam tur-
tui dėl: gaisro, sprogimo, orlaivio kritimo, transporto priemonės smūgio, 
jeigu ši rizika yra tiesioginis teroro aktų, streiko, riaušių arba maišto pa-
darinys (pasekmė).
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2. Draudimo suma už žalą, atsiradusią dėl šioje sąlygos apimamų įvykių 
sudaro 10% draudimo sumos, tačiau ne daugiau nei 60.000 EUR už vieną 
arba visu įvykius draudimo laikotarpiu.
3. Pagal šią sąlygą draudimo suma sumažinama išmokėtų draudimo išmo-
kų suma.
4. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės dydžio besąlyginė išskaita, kuri negali būti 
mažesnė kaip 150 EUR

STATOMų, REKOnSTRuOJAMų, REMOnTuOJAMų IR MO-
DERnIzuOJAMų pASTATų, STATInIų IR pATALpų SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą yra įtraukiama žala, atsiradusi dėl sta-
tybos darbų (tame tarpe ir rekonstrukcijos), remonto bei modernizavimo 
darbų vykdymo turtui, kuris yra:
1.1. draudimo objektas, nurodytas draudimo sutartyje, – iki draudimo su-
mos/atsakomybės limito, nurodyto draudimo sutartyje;
1.2. statybos darbų (tame tarpe ir rekonstrukcijos), remonto bei moder-
nizavimo darbų objektas, jei minėtųjų darbų vykdymas nesusijęs su objek-
to nešančiosios (laikančiosios) konstrukcijos arba stogo konstrukcijos pa-
žeidimu bei kad šie darbai yra vykdomi paties Draudėjo arba jo pavedimu 
naudojimui/eksploatavimui priduotiems objektams.
2. Turtui, nurodytam 1. punkte, draudimo apsauga taikoma tik turto drau-
dime nuo ugnies ir kitų nelaimingų įvykių ir turto draudime nuo visų rizikų 
apibrėžtų rizikų atveju – priklausomai nuo pasirinktos opcijos.
3. Draudiko draudimo suma dėl pagal šią sąlygą teikiamos draudimo ap-
saugos, apimančios žalą 1.2. punkte aprašytam turtui, apibrėžia Draudė-
jas, atsižvelgdamas į tai, kad ji negali būti viršyti 150.000 EUR sumą už 
vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu.
4. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų sumomis.
5. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės dydžio besąlyginė išskaita, kuri negali būti 
mažesnė kaip 150 EUR.

pašalinamas vanduo arba kiti skysčiai ir jie yra laikomi ištuštintais per visą 
patalpų nenaudojimo laiką;
4. Draudimo suma už žalą, atsiradusią dėl šios sąlygos apimamų įvykių, 
negali viršyti 7.250 EUR už vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu, 
tačiau ne daugiau nei pastatų ir statinių arba mašinų ir įrenginių bei įrangos 
draudimo suma, priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė.
5. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų sumomis.
6. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės dydžio besąlyginė išskaita, kuri negali būti 
mažesnė kaip 150 EUR. Iš priklausančios draudimo išmokos yra išskai-
čiuojama 10% žalos vertės dydžio besąlyginė išskaita, kuri negali būti ma-
žesnė kaip 150 EUR.

ŽALOS ATSIRADIMO pRIEŽASčIų pAIEšKOS SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą yra įtraukiamas su žalos atsiradimo 
priežasčių paieška susijusių išlaidų kompensavimas bei pažeistų arba de-
fektuotų elementų, kurie tapo žalos atsiradimo priežastimi, pakeitimo 
arba remonto išlaidų kompensavimas.
2. Pagal šią sąlygą žalos atsiradimo priežasčių paieškos išlaidos yra supran-
tamos kaip išlaidos, susijusios su veiksmais, būtinais elementams, kurių 
pažeidimas arba defektas tapo tiesiogine žalos, už kurią Draudikas atsako 
pagal pastatų, statinių, patalpų, investicinių išlaidų draudimo nuo konkre-
čioje turto draudimo nuo ugnies ir kitų atsitikimų draudimo apimtyje nu-
matytų įvykių, atsiradimo priežastimi, nustatyti.
3. Draudimo suma už žalą, kuriai pagal šią sąlygą yra taikoma draudimo 
apsauga, sudaro 10% pastatų, statinių, patalpų, investicinių išlaidų drau-
dimo sumos, tačiau ne daugiau nei 3.000 EUR už vieną arba visus įvykius 
draudimo laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, kad šios draudimo sumos ribose 
Draudikas atsako tik už pažeistų arba defektuotų elementų, kurie tapo 
žalos atsiradimo priežastimi, pakeitimo arba remonto išlaidas iki 300 EUR 
vertės.
4. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinamas išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
5. Iš apskaičiuos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra išskai-
čiuojama 90 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

STACIOnARIų IšORInIų ELEMEnTų nuO IšORInIų pAŽEI-
DIMų DĖL SnIEGO AR LEDO SAnKAupų nuOŽLIAuŽų SĄ-
LYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į draudimo apsaugą yra įtraukiama žala, padaryta stacionariems 
išoriniams pastato elementams dėl sniego ar ledo sankaupų nuožliaužų.
2. Pagal šią sąlygą, stacionariais išoriniais pastato elementais yra laikomi 
nutekamieji vamzdžiai (latakai), čerpės, apsauginės stogo tvorelės nuo 
sniego (sniego užtvaros), skardiniai apkalimai, ventiliacijos kaminai, ka-
minkrėčio suoleliai.
3. Draudimo suma už žalą, kuriai pagal šią sąlygą yra taikoma draudimo 
apsauga, draudimo polise nurodo Draudėjas atsižvelgiant į tai, kad ji negali 
viršyti 5% pastatų ir statinių draudimo sumos, ir siekti ne daugiau nei 
15.000 EUR už vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu.
4. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
5. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 90 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

SpROGIMO DĖL šALčIO pOVEIKIO SĄLYGA 
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, 
įteikiamą apsaugą pagal turto draudimą nuo ugnies ir kitų nelaimingų 
atsitikimų sąlygas yra įtraukiama žala, atsiradusi dėl šalčio poveikio 
sukelto sprogimo.
2. Šalčio poveikio sukeltas sprogimas yra suprantamas kaip žala padaryta 
nutekamiesiems vamzdžiams, vandentiekio, kanalizacijos, technologinių, 
oro kondicionavimo arba šildymo instaliacijų įrenginiams bei katilų, boi-
lerių, vandens lygio matuoklių, plautuvų, maudimosi, sanitarinių įrenginių 
rezervuarams bei armatūrai, atsiradusi dėl jų pažeidimo, kurį sukėlė jų 
viduje esančio vandens arba kito technologinio skysčio užšalimas.
3. Draudimo apsauga dėl šalčio poveikio sukelto sprogimo taikoma tik 
tuo atveju, jei:
3.1. yra palaikoma tinkama aukščiau išvardintų instaliacijų techninė būklė;
3.2. nukritus temperatūrai, užtikrinamas tinkamas patalpų apšildymas 
arba tinkama instaliacijų apsauga nuo šalčio poveikio. Jeigu neįmanoma 
išlaikyti teigiamos temperatūros arba tinkamai apsaugoti instaliacijas ir re-
zervuarus nuo šalčio poveikio, būtina užsukti vandens padavimo vožtuvus 
ir išleisti vandenį arba kitus skysčius iš instaliacijų ir įrenginių;
3.3. reguliariai tikrinama aukščiau išvardintų instaliacijų ir įrenginių būklė, 
o nutraukus patalpų arba įrenginių eksploatavimą, iš įrenginių ir instaliacijų 
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MAšInų IR ELEKTROS ĮREnGInIų DRAuDIMO nuO ELEK-
TROS SuKELIAMOS ŽALOS SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą gali būti įtraukiama elektros srovės 
poveikio padaryta žala veikiančioms ir darbo vietose instaliuotoms elek-
tros mašinoms, elektros aparatams ir elektros įrenginiams.
2. Draudimo sutartyje apibrėžtoms elektros mašinoms, elektros apara-
tams ir elektros įrenginiams draudimo apsauga yra taikoma draudimo su-
tartyje nurodytoje vietoje, eksploatacijos, remonto, montavimo, demon-
tavimo darbų metu bei žalai, atsiradusiai dėl gelbėjimo veiksmų, vykdytų 
ir susijusių su 1. punkte numatytais įvykiais.
3. Draudimo apsauga neapima:
3.1. elektros energijos perdavimo linijų;
3.2. visų tipų, keramikinių, lydžiųjų saugiklių, saugiklių, kontaktų, žaibolai-
džių, jutiklių, šviestuvų lempučių, lempų, elektros šildymo įrenginių;
3.3. ilgiau nei 25 metus naudotų transformatorių;
3.4. žalos, už kurią pagal galiojančius teisės aktus arba įstatymų nuostatas 
yra atsakingas gamintojas, pardavėjas arba remonto dirbtuvės;
3.5. žalos, atsiradusios dėl bandymų arba eksperimentų, vykdomų kon-
krečiai įrangai ekstremaliomis sąlygomis;
3.6. žalos, padarytos elektros mašinoms, aparatams arba įrangai, dėl funk-
cionavimo patikrų nevykdymo bei patvirtintų galiojančių reikalavimų elek-
tros įrenginių eksploatavimui, nepaisymo;
3.7. žalos, atsiradusios dėl natūralaus susidėvėjimo arba ilgalaikio elektros 
mašinų, aparatų ir įrenginių eksploatacinių savybių prastėjimo;
3.8. žalos, padarytos sietams ir žarnelėms, guminėms padangoms, dan-
gai, iš plastiko pagamintiems dirželiams, šepetėliams, lynams, grandinėms, 
diržams, juostoms, stiklo ir porceliano detalėms bei kitiems elementams, 
kurių tinkamumo naudoti terminas yra trumpesnis už mašinos, aparato 
arba įrenginio tinkamumo naudoti terminą.
3.9. žalos dėl mašinų, aparatų ir įrenginių elementų mechaninių pažeidi-
mų, išskyrus, jeigu šiuos mechaninius pažeidimus sukėlė elektros poveikis. 
4. Draudimo suma už žalą, kuriai pagal šią sąlygą yra taikoma draudimo ap-
sauga, draudimo polise apibrėžia Draudėjas atsižvelgiant į tai, kad jis negali 
viršyti 60.000 EUR sumos už vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu.
5. Pagal šią sąlygą draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
6. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

uŽ DRAuDIMO VIETOS RIBų ESAnčIų MAšInų IR ĮRAnGOS 
DRAuDIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, turto 
draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo bei turto draudimo nuo 
visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomą draudimo apsaugą gali 
būti įtraukiamos nešiojamosios mašinos arba įrenginiai apdrausti draudi-
mo sutartyje nurodytoje vietoje, kuriuos, atsižvelgiant į jų paskirtį, Drau-
dėjas arba jo darbuotojai naudoja taip pat ir už draudimo vietos ribų.
2. Už draudimo vietos ribų naudojamoms nešiojamiems mašinoms ir įren-
giniams draudimo apsauga yra taikoma išimtinai tik tokia apimtimi, kuria 
jie buvo ankščiau apdrausti draudimo vietoje.
3. Draudimo objektu yra Draudimo liudijime aprašytos, prie sutarties pri-
dedamame sąraše išvardintos nešiojamosios mašinos ir įrenginiai, naudo-
jami veiklai vykdyti, priklausantys Draudėjo nuosavybei ir jo valdomi pagal 
turimą nuosavybės teisės dokumentą.

4. Sąraše, apie kurį kalbama 3. punkte, turi būti nurodyta mažiausiai ši 
informacija:
4.1. įrangos tipas su nurodytu identifikavimo numeriu (gamyklinis arba 
identifikavimo numeris),
4.2. pagaminimo metai;
4.3. skirtingų tipų įrangos draudimo suma
5. Draudikas prisiima atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl nešiojamųjų ma-
šinų ir įrenginių vagystės su įsilaužimu atveju iš patalpų, apsaugotų pagal 
minimalių apsaugos reikalavimų nuostatas, aprašytas šių Draudimo taisu-
klių Priede Nr. 1.
6. Atsižvelgiant į išimtis, numatytas Draudimo taisyklėse, Draudikas šios 
sąlygos ribose neatsako už žalą:
6.1. susijusią su pažeistomis arba iškomplektuotomis mašinomis arba 
įrenginiais,
6.2. susijusią su ne pagal paskirtį arba naudojimo instrukcijas naudojamo-
mis mašinomis ir įrenginiais;
6.3. padarytą remonto metu.
7. Draudimo suma už žalą, atsiradusią dėl šios sąlygos apimamų įvykių, 
draudimo polise apibrėžia Draudėjas atsižvelgiant į tai, kad jis negali viršyti 
60.000 EUR sumos už vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu.
8. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
9. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita, atsižvelgiant į 10 punktą.
10. Žalos, atsiradusios dėl vagystės su įsilaužimu arba apiplėšimo, atveju 
besąlyginė išskaita yra 25% žalos dydžio, ne mažiau nei 115 EUR.

ApYVARTInIO TuRTO DRAuDIMO nuO SuGEDIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą yra įtraukiama žala, atsiradusi dėl apy-
vartinio turto sugedimo, jei šis turtas yra draudimo objektas apyvartinio 
turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei draudimo nuo 
visų rizikų ribose.
2. Pagal šią sąlygą, sugedimu yra laikomas apyvartinio turto, kurį privalo-
ma laikyti ne aukštesnėje kaip 4 laipsnių CELSIJAUS temperatūroje, tinka-
mumo vartoti savybių praradimas dėl laikymo temperatūros padidėjimo 
šaldymo įrenginyje, kuris įvyko dėl:
2.1. šaldymo įrenginio, kuriame buvo laikomas apyvartinis turtas, pažei-
dimo dėl viršįtampio;
2.2. nutrūkusio elektros tiekimo, kuris truko nepertraukiamai mažiausiai 
2 valandas.
3. Draudikas neprisiima atsakomybės už bet kokio tipo žalą, atsiradusią dėl:
3.1. įsiskolinimų elektros energijos tiekėjui;
3.2. planuotų pertraukų elektros energijos tiekime;
3.3. sugedimo dėl netinkamų apyvartinio turto laikymo sąlygų.
4. Draudimo suma už žalą, atsiradusią dėl šios sąlygos apimamų įvykių, 
draudimo polise apibrėžia Draudėjas atsižvelgiant į tai, kad jis negali viršyti 
30.000 EUR sumos už vieną arba visus įvykius draudimo laikotarpiu.
5. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
6. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

DOKuMEnTų, BŪTInų KOMpEnSACIJOMS GAuTI, pRARA-
DIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų, turto 
draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo bei turto draudimo nuo 
visų rizikų atveju.
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1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą yra įtraukiami dokumentai, būtini 
kompensacijai iš kompetentingos kompensacijų teikimą kontroliuojančios 
viešosios administracijos institucijos, gauti.
2. Dokumentai (receptai), apie kuriuos kalbama 1. punkte, yra draudžiami 
nuo įvykių, dėl kurių kompensacija tampa neįmanoma, tokia pačia apimti-
mi, kaip ir viso turto draudimo atveju.
3. Apdraustasis privalo:
3.1. elektroniniu būdu nuolat archyvuoti dokumentus (receptus), kurie 
yra draudimo objektas;
3.2. saugoti kompiuterinius duomenis, kurių pagrindu yra vykdoma kom-
pensacija, mažiausiai 5 metus.
4. Tiek dokumentų (receptų), tiek kompiuterinių duomenų praradimo, 
sunaikinimo arba pažeidimo dėl draudimo apimamų rizikų atveju, arba 
dokumentų (receptų) praradimo, sunaikinimo arba pažeidimo dėl minė-
tųjų įvykių iki jų elektroninio archyvavimo, draudimo išmokos dydis yra 
apskaičiuojamas remiantis vidutiniu kompensacijos dydžiu per 6 mėnesių 
laikotarpį iki žalos atsiradimo dienos, patvirtintu kompetentingos kom-
pensacijų teikimą kontroliuojančios viešosios administracijos institucijos.
5. Draudikas neprisiima atsakomybės, jeigu Draudėjas nevykdo reikalavi-
mų, numatytų 2. punkte.
6. Draudimo suma už žalą, kuriai pagal šią sąlygą yra taikoma draudimo 
apsauga, sudaro 15.000 EUR už vieną arba visus įvykius draudimo laiko-
tarpiu.
7. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
8. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 90 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

pADIDĖJuSIų VEIKLOS IšLAIDų SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą yra įtraukiamos dokumentais pagrįs-
tos padidėjusios išlaidos, susijusios su veiksmais, kurių tikslas išvengti arba 
sumažinti ūkinės veiklos trikdžius, atsradusius dėl draudžiamojo įvykio, 
t.y.:
1.1. išlaidos, susijusios su būtinybe pasinaudoti pakaitinėmis patalpomis;
1.2. išlaidos, susijusios su būtinybe pasinaudoti pakaitinėmis mašinomis ir 
įrenginiais;
1.3. mašinų, įrenginių, įrangos, apyvartinio turto perkėlimo arba perveži-
mo į pakaitines patalpas, išlaidos
1.4. papildomos darbo išlaidos: viršvalandžiai, priedai už naktinį darbą, 
sekmadieniais ir šventinėmis dienomis,
2. Padidėjusioms išlaidoms draudimo apsauga yra taikoma, jeigu jos yra 
pasekmė apdraustam turtui padarytos žalos turto draudimo nuo ugnies 
ir kitų atsitiktinių įvykių bei turto draudimo nuo visų rizikų už, sutarčių 
taikomos draudimo apsaugos ribose.
3. Draudimo apsauga neapima išlaidų, atsiradusių dėl:
3.1. kompetentingų vietinių arba valstybinių administravimo institucijų 
sprendimų, kurie užkerta kelią arba vėlina sunaikinto turto atkūrimą;
3.2. inovacijų ir patobulinimų, atliktų suniokoto turto atkūrimo metu;
3.3. kapitalo, būtino suniokotam turtui atkurti per nustatytą laiką, trūku-
mo;
3.4. žaliavų, pusgaminių arba gatavų produktų dezinfekcijos, suniokojimo 
arba sugadinimo.
4. Draudikas padengia būtinas padidėjusias išlaidas (priklausomas ir ne-
priklausomas nuo laiko), kurias Apdraustasis patiria per maksimalų 3 mė-
nesių kompensacinį laikotarpį; kompensacinis laikotarpis prasideda nuo 

draudžiamojo įvykio, sukėlusio veiklos sutrikdymą įvykio datos. 
5. Kompensaciniu laikotarpiu yra laikomas faktinių veiklos trikdžių laiko-
tarpis, kurio metu būtina taikyti sprendimus siekiant minimalizuoti mi-
nėtuosius trikdžius, tačiau pastarasis negali trukti ilgiau nei iki apibrėžto 
maksimalaus kompensacinio laikotarpio pabaigos.
6. Draudimo suma draudimo polise apibrėžia Draudėjas, atsižvelgiant į 
tai, kad jis negali viršyti 30.000 EUR už vieną arba visus įvykius draudimo 
laikotarpiu.
7. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
8. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvienu atveju yra iš-
skaičiuojama 5% žalos dydžio besąlyginė išskaita, kuri negali būti mažesnė 
nei 300 EUR.

pROpORCIJOS TAISYKLĖS IšpIRKIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų bei turto 
draudimo nuo visų rizikų atveju.
Nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, proporcijos taisyklė 
netaikoma žaloms, kurių dydis siekia iki 60.000 EUR vertės.

IšORInIų ELEMEnTų, STACIOnARIAI pRITVIRTInTų pRIE 
pASTATO ARBA STATInIO DRAuDIMO SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą draudimo sutartyje nurodytoje vieto-
je gali būti įtraukiami įrenginiai arba pastatų ar statinių elementai, kurie, 
atsižvelgiant į jų paskirtį, yra stacionariai pritvirtinti pastato arba statinio 
išorėje t.y.: markizės, vartų stabdžiai, išoriniai komercinės televizijos ele-
mentai, apšvietimo lempos ir šviestuvai, išoriniai kondicionavimo įrangos 
elementai ir pan.
2. Išoriniams pastatų ar statinių elementams draudimo apsauga nuo vagys-
tės yra taikoma su sąlyga, kad jie yra aptvertoje firmos teritorijoje, kuri yra 
apšviesta nakties metu ir stebima (saugoma) bent jau pasibaigus įmonės 
darbo valandoms arba įrenginiai ir elementai yra pritvirtinti prie pastato 
ne mažesniame nei 2.5 metro aukštyje nuo grindinio (žemės) lygio arba 
ant pastato stogo.
3. Draudimo objektu yra išoriniai pastatų ir statinių elementai, nurodyti 
prie draudimo sutarties pridedamame sąraše ir priklausantys Draudėjui 
nuosavybės teise (turint nuosavybę patvirtinatį dokumentą).
4. Sąraše, apie kurį kalbama 3. punkte, mažiausiai turi būti pateiktas įren-
ginio arba išorinio pastato ar statinio elemento aprašas bei nurodyta jo 
vertė.
5. Atsižvelgiant į šiai sąlygai taikomas išimtis, numatytas Draudimo taisy-
klėse, Draudikas taip pat neatsako už žalą:
5.1. įrenginiams arba elementams, kurie buvo pažeisti arba iškomplektuo-
ti iki žalos atsiradimo;
5.2. įrenginiams arba elementams, kurie buvo naudoti ne pagal paskirtį ir 
nesilaikant jų naudojimo instrukcijų;
5.3. atsiradusios remonto metu arba remonto ar priežiūros darbų vyk-
dymo metu.
6. Draudimo suma už žalą padarytą stacionariai pritvirtintiems išoriniams 
pastatų ar statinių įrenginiams draudimo polise apibrėžia Draudėjas, atsi-
žvelgiant į tai, kad jis negali viršyti 7.250 EUR. už vieną arba visus įvykius 
draudimo laikotarpiu.
7. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
8. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos už pirmąją žalą drau-
dimo laikotarpiu yra išskaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita, 
atsižvelgiant į 9. punkto reikalavimus.
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9. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos už antrąją žalą draudimo 
laikotarpiu yra išskaičiuojama 300 EUR dydžio besąlyginė išskaita, atsi-
žvelgiant į 10. punkto reikalavimus.
10. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos už trečiąją ir kiekvieną 
paskesnę žalą draudimo laikotarpiu yra išskaičiuojama 600 EUR dydžio 
besąlygine išskaita, kuri negali būti mažesnė nei 50% žalos vertės.

ELEKTROnInĖS ĮRAnGOS DRAuDIMO nuO MATERIALIOS 
ŽALOS SĄLYGA
Taikoma turto draudimo nuo vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo atveju.
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, į taikomą draudimo apsaugą gali būti įtraukti objektai, pagal pri-
dedamą sąrašą:
1) elektronikos įranga, instaliuota darbo vietoje, ne senesnė kaip 10 metų, 
parengta naudoti pagal paskirtį, kuriai buvo sėkmingai atlikti funkcionavi-
mo patikros bandymai, išskyrus atvejus, jeigu įrangos gamintojas nenuma-
to tokių bandymų vykdymo;
2) nešiojamoji įranga, Draudėjo arba jo darbuotojų naudojama tarnybi-
niams darbams atlikti už draudimo vietos ribų;
2. Sąraše, apie kurį kalbama 1. punkte, turi būti nurodyta mažiausia ši 
informacija:
2.1. įrangos tipas su nurodytu identifikavimo numeriu (gamyklinis arba 
identifikavimo numeris),
2.2. draudimo suma pavieniams (atskiriems) įrangos tipams;
2.3. pagaminimo metai.
3. Elektroninei įrangai, nurodytai 1. punkte, draudimo apsauga yra taiko-
ma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4. Elektroninei įrangai, nurodytai 1. punkte, taikoma draudimo apsauga 
apima ir žalą, dėl kurios ji netenka savo nominalių parametrų, esant 5 
punkte nurodytoms sąlygoms.
5. Šios sąlygos 4. punkte minima draudimo apsauga apima žalą, atsiradusią 
dėl:
5.1. aptarnavimo klaidų ir netinkamo naudojimo,
5.2. viršįtampio, perkrovos ir kitų, su elektros maitinimu susijusių prie-
žasčių,
5.3. apdraustos nešiojamosios įrangos kritimo;
5.4. vagystės iš transporto priemonė su įsilaužimu;
6. Draudimo apsauga neapima žalos:
6.1. kuri atsirado tiesiogiai arba netiesiogiai dėl įprastos vagystės (be įsi-
laužimo) arba praradimo, pametimo;
6.2. kurią sukėlė pažeidimai arba defektai buvę iki draudimo sutarties pa-
sirašymo, apie kuriuos Draudėjas arba Apdraustasis žinojo ir arba, ėmęsis 
atitinkamų priemonių, galėjo sužinoti;
6.3. padarytos įrangai, kurios įsigijimas pagrįstas suklastotu (netikru) do-
kumentu,
6.4. atsiradusios arba padidėjusios dėl Draudėjui priklausančios transpor-
to priemonės kelių eismo įvykio, jeigu šis įvyko dėl prastos transporto 
priemonės techninės būklės;
6.5. visų išlaidų, patirtų siekiant pašalinti funkcinius defektus arba ydas 
(pvz. kenkėjiškos programinės įrangos padarinius); išskyrus atvejus, jeigu 
minėtieji defektai arba ydos atsirado dėl draudimo apimtyje numatytos 
rizikos,
6.6. visų išlaidų, kurias Draudėjas patyrė, siekiant išvengti žalos, pvz. susi-
jusių su apdraustos įrangos priežiūra;
6.7. žalos, už kurią pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus yra atsakin-
gas įrangos gamintojas, pardavėjas arba remonto įmonė, tame tarpe ir 
garantijos arba laidavimo dokumento apimamą žalą;
6.8. žalos, už kurią pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus yra atsakin-
gas vežėjas, ekspeditorius arba subrangovas;

6.9. žalos, padarytos elektronikos įrangos elementams dėl techninio su-
sidėvėjimo arba natūralaus nusidėvėjimo, įskaitant ir atmosferos veiksnių 
poveikį,
6.10. žalos apdraustos įrangos dalimi esantiems elektronikos įrangos 
elementams, atsiradusios be kokio nors išorinio poveikio, tuo tarpu nu-
rodytiems elementams padarytai žalai, kuri atsirado dėl išorinių veiksnių 
poveikio, draudimo apsauga yra taikoma,
6.11. žalos lemputėms, elektroninėms lempoms, juostoms, saugikliams, 
tarpikliams, diržams, kebeliams, grandinėms, padangoms, keičiamiems 
įrankiams, graviruotiems cilindrams, gaminiams iš stiklo ir porceliano, 
sietams ir audiniams, taip pat bet kokios rūšies eksploatacinėms priemo-
nėms (tepalams, alyvoms, degalams, rašalui, tušui, cheminėms priemo-
nėms ir pan.), išskyrus, jeigu žala atsirado dėl įvykio, kuris yra numatytas 
draudimo sutartyje,
6.12. pažeidimų, turinčių įtakos estetikai, tokių kaip įdrėskimai, išskyrus, 
jeigu šie pažeidimai atsirado dėl įvykio, kuris yra numatytas draudimo ap-
imtyje,
6.13. žalos, atsiradusios dėl testų (testavimų), išskyrus su periodinėmis 
funkcionavimo patikromis susijusius testus (pvz. apžiūras, patikras), taip 
pat atsiradusios dėl tyčinės perkrovos, arba eksperimentų, vykdomų duo-
tajai įrangai ekstremaliomis laikomomis sąlygomis,
6.14. žalos, atsiradusios dėl neveikimo, netinkamo veikimo arba įrangos, 
programinės įrangos arba informacijos nešiklių (laikmenų), naudojamų bet 
kurioje elektroninėje įrangoje, sistemoje (pvz. kompiuteryje, mikroproce-
soriaus valdiklyje, jungtinėje sistemoje) arba tinkle panaudojimo, taip pat 
bet kurioje elektroninėje įrangoje, sistemoje, tinkle naudojamos, įrangos 
atmintyje, programinėje įrangoje arba informacijos nešiklyje (laikmenoje) 
saugomos arba apdorojamos informacijos neprieigos, praradimo arba iš-
kraipymo, išskyrus, jeigu dėl minėtų priežasčių pasireiškė kita rizika, nu-
matyta draudimo atmintyje; tokiu atveju Draudikas prisiima atsakomybę 
už tokios rizikos padarinius;
7. Draudiko apsaugos teikimas apdraustos įrangos atžvilgiu nutraukiamas 
ir draudikas draudimo išmokos nemoka, jeigu įvykus įvykiui, įranga yra ir 
toliau yra naudojamasi, neatlikus remonto darbų arba atlikus tik laikiną 
remontą ir negavus Draudiko sutikimo dėl remonto.
8. Draudikas prisiima atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl vagystės su įsi-
laužimu iš transporto priemonės su sąlyga, kad:
8.1. transporto priemonė turi tvirtą stogą (vienalytė tvirta konstrukcija);
8.2. transporto priemonė buvo tinkamai užrakinta;
8.3. transporto priemonėje buvusi įranga buvo užrakinta bagažinėje arba 
kitoje slėptuvėje, kuri yra standartinės transporto įrangos elementas,
8.4. bagažinės vidus negali būti matomas iš išorės;
8.5. įranga buvo pavogta valandomis nuo 6.00 – 22.00 – tačiau šis apribo-
jimas netaikomas vagystės atveju, kai transporto priemonė buvo pastatyta 
saugomoje automobilių aikštelėje ir joje buvo įrengta veikianti ir atestuota 
įranga nuo įsilaužimo (pvz. signalizacija), arba transporto priemonė buvo 
laikoma mažiausiai viena daugiaskląste spyna arba atestuotu užraktu už-
rakintame garaže.
9. Draudimo sumą draudimo polise apibrėžia Draudėjas, atsižvelgiant į 
tai, kad jis negali viršyti 7.250 EUR už vieną arba visus įvykius draudimo 
laikotarpiu
10. Pagal šią sąlygą, draudimo suma yra sumažinama išmokėtų draudimo 
išmokų suma.
11. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos už žalą, aprašytą 5.1. 
– 5.2. punktuose yra kiekvieną kartą išskaičiuojama 90 EUR dydžio besą-
lyginė išskaita.
12. Iš priklausančios draudimo išmokos už žalą dėl vagystės su įsilaužimu 
iš transporto priemonės bei žalą atsiradusią dėl įrangos kritimo (t.y. 5.3. 
– 5.4. punktai) kiekvieną kartą yra išskaičiuojama 15% žalos vertės, ne 
mažesnė nei 90 EUR, besąlyginė išskaita.
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SĄLYGOS, TAIKOMOS IšIMTInAI ELEKTROnIKOS ĮRAnGOS 
DRAuDIMuI nuO MATERIALIOS ŽALOS

už draudimo vietos ribų nešiojamos elektronikos įrangos sąlyga 
(101/1)
1. Susitarus dėl šios sąlygos, nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios 
sąlygos nepakitusių Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą 
įmoką, Draudikas išmokės Draudėjui draudimo išmoką už žalą padarytą 
nešiojamai elektroninei įrangai, kuri atsirado jos naudojimo už draudimo 
vietos ribų metu.
2. Vagystės su įsilaužimu iš transporto priemonės atveju, Draudikas įsipar-
eigoja išmokėti draudimo išmoką tik su sąlyga, kad: 
2.1. transporto priemonė turėjo tvirtą stogą (vienalytė tvirta konstruk-
cija);
2.2. priparkuota transporto priemonė buvo tinkamai užrakinta (mažiau-
siai gamykliniu užraktu);
2.3. įranga buvo pavogta valandomis nuo 6.00 – 22.00 – tačiau šis apribo-
jimas netaikomas vagystės atveju, kai transporto priemonė buvo pastatyta 
saugomoje automobilių aikštelėje ir joje buvo įrengta veikianti ir atestuota 
įranga nuo įsilaužimo (pvz. signalizacija), arba transporto priemonė buvo 
laikoma mažiausiai viena daugiaskląste spyna arba atestuotu užraktu už-
rakintame garaže.
2.4. transporto priemonėje buvusi įranga buvo laikoma bagažinėje ir ne-
buvo matoma iš išorės;
3. Iš priklausančios draudimo išmokos už žalą dėl apdraustos nešiojamos 
elektronikos įrangos vagystės su įsilaužimu iš transporto priemonės yra 
išskaičiuojama 15% žalos vertės, ne mažesnė nei 90 EUR besąlyginė iš-
skaita.

Stacionariai transporto priemonėse (automobiliuose) instaliuotos 
elektroninės įrangos sąlyga (101/2)
1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į elektroninės įrangos 
draudimo apimtį yra įtraukiama žala padaryta transporto priemonėse (au-
tomobiliuose) stacionariu būdu instaliuotai elektroninei įrangai.
2. Draudikas prisiima atsakomybę už žalą dėl vagystės su įsilaužimu iš 
transporto priemonės, su sąlyga, kad: 
2.1. transporto priemonė turėjo tvirtą stogą (vienalytė tvirta konstruk-
cija);
2.2. transporto priemonė buvo tinkamai užrakinta;
2.3. įranga yra tinkamai pritvirtinta laikantis gamintojo nurodymų;
2.4. įranga buvo pavogta valandomis nuo 6.00 – 22.00 – tačiau šis apribo-
jimas netaikomas vagystės atveju, kai transporto priemonė buvo pastatyta 
saugomoje automobilių aikštelėje ir joje buvo įrengta veikianti ir atestuota 
įranga nuo įsilaužimo (pvz. signalizacija), arba transporto priemonė buvo 
laikoma mažiausiai viena daugiaskląste spyna arba atestuotu užraktu už-
rakintame garaže.
3. Draudimas neapima žalos:
2.1. atsiradusios dėl transporto priemonės kelių eismo įvykio, jeigu šis 
įvyko dėl prastos, Draudėjui priklausančios transporto priemonės tech-
ninės būklės;
2.2. kurią apima transporto priemonės kasko (sausumos kelių trabsporto 
priemonių) draudimas arba transporto priemonių valdytojų civilinės atsa-
komybės privalomasis draudimas.

Teritorinės apimties išplėtimo sąlyga (102)
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, elektroninės įrangos 
draudimo apimtis išplečiama už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ir 
apima įvykius, įvykusius Europos Sąjungos šalių teritorijose bei Šveicarijos 
ir Norvegijos teritorijoje.

SĄLYGOS, TAIKOMOS IšIMTInAI TIK KRAšTO TRAnSpORTu 
GABEnAMO TuRTO DRAuDIMuI (CARGO)
 
Vagystės sąlyga
Taikoma transportuojamo turto draudimui (cargo)
1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į transportuojamo turto 
draudimo apimtį yra įtraukiama turto vagystės iš transporto priemonės 
su įsilaužimu arba turto vagystės kartu su transporto priemone rizika, su 
sąlyga, kad:
1.1. transportui vykdyti naudojama transporto priemonės konstrukcija 
yra pritaikyta prekėms gabenti,
1.2. transporto priemonėje, kuri yra palikta be gabenimą vykdančių asme-
nų priežiūros, visi langai ir kitos angos, per kurias galima patekti į trans-
porto priemonės vidų arba prie gabenamo turto yra tinkamos techninės 
būklės ir užrakintos raktu,
1.3. transporto priemonėje, kuri yra palikta be gabenimą vykdančių asme-
nų priežiūros, yra įjungta atestuota ir veikianti apsauga nuo įsilaužimo arba 
mažiausiai vienas iš išvardintų įtaisų: vairo blokavimo mechanizmas, bėgių 
perjungimo rankenėlės blokavimo įtaisas, imobilaizeris arba kiti transpor-
to priemonės nuvarymui kelią užkertantys įtaisai,
1.4. Transporto priemonės krovinių erdvė (skyrius) yra nematoma iš iš-
orės;
1.5. vairuotojas, paliekantis transporto priemonę su kroviniu, privalo iš-
jungti variklį, užrakinti transporto priemonę raktu, pasiimti su savimi rak-
telius, registracijos pažymėjimą, vairuotojo teisių pažymėjimą bei krovinio 
dokumentus,
1.6. valandomis nuo 22.00 – 6.00 transporto priemonė, palikta be gabeni-
mą vykdančių asmenų priežiūros, turi būti pastatyta:
1.6.1. tinkamai apsaugotame ir mažiausiai viena daugiaskląste spyna arba 
atestuotu užraktu užrakintame garaže arba
1.6.2. automobilių aikštelėje, kurioje transporto priemonės yra visą parą 
stebimos automobilių aikštelės darbuotojų ir saugomos nuo vagystės, 
ypač:
- automobilių aikštelė yra iš visų pusių yra aptverta stacionaria tvora ir turi 
rakinamus įvažiavimo vartus arba užkardą (pakeliamą kartį);
- prieš įvažiuojant į automobilių aikštelę, jos darbuotojai privalo patikrinti, 
ar asmuo, įvažiuojantis į teritoriją turi tam būtinus įgaliojimus.
2. Apdraustasis privalo pateikti visiems asmenims, kurių paslaugomis nau-
dojasi vykdydamas transportavimo veiklą, raštišką instrukciją, atitinkančią 
šioje sąlygoje apibrėžtus reikalavimus.
3. Iš priklausančios draudimo išmokos yra išskaičiuojama 10% žalos ver-
tės, ne mažesnė nei 90 EUR besąlyginė išskaita.
4. Žalos, atsiradusios dėl vagystės atveju, Draudėjas privalo įrodyti, kad 
buvo įvykdyti visi šios sąlygos reikalavimai. 

pRIEDAS nR. 3 – pApILDOMOS CIVILInĖS ATSAKOMYBĖS 
DRAuDIMO SĄLYGOS

Sąlyga nr. 1
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą Apdraustojo darbuoto-
jams įtraukimas (darbdavio CA)

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą asmeniui ir turtui 
(išskyrus, neturtinę žalą ir nuostolius dėl negautų pajamų), padarytą jo 
darbuotojams dėl įvykio darbo metu pagal nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų socialinio įstatyme pateiktą nelaimingų atsitikimų darbo 
metu (ir profesinių ligų) sampratą.
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2. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias galio-
jančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, taip 
pat už žalą:
2.1. atsiradusią dėl profesinių ligų;
2.2. padarytą piniginėms vertybėms;
2.3. padarytą motorinėms transporto priemonėms;
2.4. susijusią su kokios nors išmokėti išmokas dėl darbo metu įvykusio įvy-
kio įsipareigojusios institucijos pateiktais regresiniais ieškiniais bei išmoko-
mis, priklausančiomis nukentėjusiajam pagal socialinio draudimo įstatymo 
nuostatas, susijusias su įvykiais darbo metu ir profesinėmis ligomis.
3. Apribojimai
3.1. Jeigu į draudimo apsaugą yra neįtraukiama sąlyga Nr. 8, pagal šią są-
lygą teikiama draudimo apsauga neapima Draudėjo atsakomybės už žalą , 
padarytą subrangovo darbuotojams.
3.2. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nustatyta draudimo suma.

Sąlyga nr. 2
Civilinės atsakomybės už žalą kilnojamiems daiktams, kuriais 
Draudėjas naudojasi nuomos, panaudos, išperkamosios nuomos 
sutarties arba kitos panašios sutarties pagrindu įtraukimas (kilno-
jamo turto nuomininko CA) 

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą kilnoja-
miems daiktams, kuriais Draudėjas naudojasi nuomos, panaudos, išper-
kamosios nuomos sutarties arba kitos panašios sutarties pagrindu ūkinei 
veiklai vykdyti.
2. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias ga-
liojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma bei 
papildomai už žalą:
2.1. atsiradusią dėl įprasto daiktų nusidėvėjimo arba per didelės jų ap-
krovos;
2.2. padarytos gaminiams, pagamintiems iš stiklo, terakotos, keramikos 
arba plastmasės, išskyrus, jeigu šie daiktai yra neatsiejama nuomojamo, 
skolinto, išperkamosios nuomos pagrindu arba kitos, panašaus pobūdžio 
sutarties pagrindu naudojamo kilnojamo turto dalimi;
2.3. padarytą motorinėms transporto priemonėms, jų įrangai arba šiuose 
transporto priemonėse paiktiems daiktams;
2.4. elektronikos arba kompiuterinei įrangai;
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė, pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nustatyta draudimo suma.
3.2. Jeigu abejojama, ar apdorojimo, valymo, remonto, techninės priežiū-
ros arba kitų veiksmų objektu yra visas daiktas ar tik jo dalis, išvardintų 
veiksmų objektu yra laikoma apdorojimui, valymui, remontui, techninei 
priežiūrai arba kitiems, Draudėjo vykdomiems veiksmams atlikti patikėto 
daikto dalis, kurią, funkciniu arba konstrukciniu požiūriu galima atskirti .
3.3. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.
 
Sąlyga nr. 3

Civilinės atsakomybės už žalą daiktams, esantiems apdorojimo, 
valymo, remonto, techninės priežiūros arba kitų Draudėjo teikia-
mų paslaugų ribose atliekamų veiksmų objektu, įtraukimas

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą kilnoja-
miems ir nekilnojamiems daiktams, esantiems apdorojimo, valymo, re-
monto, techninės priežiūros arba kitų, Draudėjo teikiamų paslaugų ribose 
atliekamų veiksmų, objektu, atsiradusią minėtųjų veiksmų vykdymo metu 
arba laikotarpyje nuo akimirkos, kai Draudėjas priima daiktus, iki jų grą-
žinimo užsakovui. 
2.papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias ga-
liojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, bei 
papildomai už žalą:
2.1. atsiradusią dėl daikto praradimo, kuris nesusijęs su jo pažeidimu arba 
suniokojimu;
2.2. padarytą piniginėms vertybėms, visų tipų dokumentams ir meno kū-
riniams;
2.3. padarytos krovimo darbų metu;
2.4. susijusi su bandomojo važiavimo vykdymu, jeigu pastarasis yra atlie-
kamas didesniu nei 10 km atstumu nuo paslaugos teikimo vietos. 
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodyta draudimo suma.
3.2. Jeigu abejojama, ar apdorojimo, valymo, remonto, techninės priežiū-
ros arba kitų veiksmų objektu yra visas daiktas ar tik jo dalis, išvardintų 
veiksmų objektu yra laikoma apdorojimui, valymui, remontui, techninei 
priežiūrai arba kitiems Draudėjo vykdomiems veiksmams atlikti patikėto 
daikto dalis, kurią, funkciniu arba konstrukciniu požiūriu galima atskirti.
3.3. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 4
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą kilnojamiems trečiųjų 
asmenų daiktams, už kurių priežiūrą, stebėjimą ir kontrolę yra 
atsakingas Draudėjas, įtraukimas
1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą padarytą kilnoja-
miems trečiųjų asmenų daiktams, už kurių priežiūrą, stebėjimą ir kontrolę 
yra atsakingas Draudėjas, susijusią su jų pažeidimu, sunaikinimu arba pra-
radimu dėl vagystės su įsilaužimu arba apiplėšimo.
2. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias ga-
liojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma bei 
papildomai už žalą:
2.1. padarytą motorinėms transporto priemonėms arba jų įrangai, taip pat 
jose paliktiems daiktams;
2.2. padarytą piniginėms vertybėms, meno kūriniams, archyvinėms, ko-
lekcionuojamoms kolekcijoms, dokumentams;
2.3. susijusią su daiktų vagyste, kurioje įrodytas Draudėjo arba jo subran-
govo darbuotojojų dalyvavimas, prisidėjimas arba tarpininkavimas;
2.4. padarytą daiktams, esantiems apdorojimo, valymo, remonto, tech-
ninės priežiūros, pakavimo arba kitų veiksmų objektu, šių veiksmų vyk-
dymo metu;
2.5. padarytą daiktams, kuriais Draudėjas naudojasi nuomos, panaudos, 
paskolos, išperkamosios nuomos sutarties arba kitos panašios sutarties 
pagrindu.
3. Apribojimai
3.1. praradus daiktus dėl vagystės su įsilaužimu arba apiplėšimo, Drau-
dėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau nei per 48 valandas pranešti policijai 
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apie įvykusį įvykį. Draudikas gali atitinkamai sumažinti ar atsisakyti išmo-
kėti draudimo išmoką, jeigu dėl nurodyto termino nepaisymo žala padi-
dėjo arba įvykio aplinkybių ir padarinių nustatymas tapo nebeįmanomas; 
3.2. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma.
3.3. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 5
Civilinės atsakomybės už galutinio produkto gamintojo patirtą 
žalą dėl Draudėjo tiekiamų produktų defektų

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, kurią patiria galu-
tinio produkto gamintojas dėl Draudėjo jam tiekiamų produktų defektų, 
susijusią su:
1.1.1. turtiniais nuostoliais, atsiradusiais dėl su Draudėjo tiekiamais defek-
tuotais produktais sumaišytų arba sujungtų galutinio produkto gamintojo 
daiktų sunaikinimo arba pažeidimo, atskaičiavus sumą, atitinkančią Drau-
dėjo pristatytų produktų kainą;
1.1.2. patirtomis galutinio produkto gamybos išlaidomis, atskaičiavus 
sumą, atitinkančią Draudėjo pristatytų produktų kainą,
1.1.3. patirtomis papildomomis išlaidomis, susijusiomis su žalos galutiniam 
produktui šalinimu arba su veiksmais, būtinais siekiant sugrąžinti galuti-
niam produktui įstatyminius ir rinkos reikalavimus atitinkančią būklę; šiuo 
atveju, Draudikas neatlygina sumos, atitinančios Draudėjo pristatytų pro-
duktų kainos ir galutinio produkto pardavimo kainos santykį;
1.1.4. sumažėjusiomis pajamomis dėl būtinybės sumažinti perdirbto ga-
lutinio produkto kainą, atsižvelgiant į tai, kad Draudikas nedengia vertės, 
atitinkančios sumos, sumokėtos už Draudėjo pristatytus produktus ir kai-
nos, už kurią perdirbtas produktas galėtų būti parduotas, jeigu Draudėjo 
tiekiamas produktas neturėtų defektų, santykį; draudimo išmoka išmoka-
ma vietoj išlaidų, nurodytų 1.1.2. punkte 
1.2. Pagal šią sąlyga, nukentėjusiuoju yra laikomas asmuo, patyręs 1.1.1. – 
1.1.4. punktuose nurodytą žalą.
1.3. Jeigu paaiškėja, kad pritaikius ekonomiškai pagrįstą remonto (atitai-
symo) procesą ir perdirbus produktą jo būklė yra tinkama pardavimui, 
Draudikas įvertina tokio proceso išlaidas; tokiu atveju, iš iš mokėtinos 
draudimo išmokos Draudikas išskaičiuoja sumą, atitinkančią už Draudė-
jo pristatytus produktus sumokėtos kainos ir kainos, už kurią perdirbtas 
produktas gali būti parduotas, santykį.
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. atsiradusią dėl bet kokio pobūdžio vėlavimų;
2.1.2. susijusią su negautomis pajamomis (atsižvelgiant į 1.1.4 punktą);
2.1.3. susijusią su būtinybe patirti išlaidas defektuotam daiktui pašalinti ir 
pakeisti jį defektų neturinčiu daiktu,
2.1.4. susijusią su kokiais nors kitais tarpiniais nuostoliais, kurių atlyginimas 
nenumatytas pagal šias draudimo sąlygas (1.1.1. – 1.1.4 p.),.
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodyta draudimo suma..
3.2. Iš priklausančios draudimo išmokos yra išskaičiuojama 10% žalos 
vertės, ne mažesnė nei 300 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 6
Civilinės atsakomybės už žalą, patirtą Draudėjo pagamintų, sure-
montuotų, pristatytų arba prižiūrėtų mašinų arba įrenginių nau-
dotojo, atsiradusią dėl pagamintų arba apdorotų daiktų defektų, 
susijusių su minėtųjų mašinų ar įrenginių naudojimu, įtraukimas 

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, patirtą Draudėjo 
pagamintų, suremontuotų, pristatytų arba prižiūrėtų mašinų arba įrengi-
nių naudotojo, atsiradusią dėl pagamintų arba apdorotų daiktų defektų, 
susijusių su minėtųjų mašinų ar įrenginių naudojimu, kuri apima:
1.1.1. turtinius nuostolius, atsiradusius dėl panaudojant minėtąsias maši-
nas arba įrenginius pagamintų arba apdorotų produktų sugadinimo,
1.1.2 su gamyba ar apdorojimu susijusius kaštus ir išlaidas, atsiradusias dėl 
minėtųjų mašinų ar įrenginių defektų;
1.1.3. papildomas išlaidas, patirtas dėl pagamintų arba apdorotų produktų 
defektų šalinimo, siekiant sugrąžinti produktams įstatyminius ir rinkos rei-
kalavimus atitinkančią būklę.
1.2. Pagal šią sąlyga, nukentėjusiuoju yra laikomas asmuo, patyręs 1.1.1. – 
1.1.3. punktuose nurodytą žalą.
2. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias ga-
liojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, bei 
papildomai už žalą:
2.1. atsiradusią dėl bet kokio pobūdžio vėlavimų;
2.2. susijusią su negautomis pajamomis;
2.3. susijusią su būtinybe patirti išlaidas defektuotam daiktui pašalinti ir 
pakeisti jį defektų neturinčiu daiktu,
2.4. susijusią su kokiais nors tarpiniais nuostoliais, kitokiais, nei numatytieji 
draudime.
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma.
3.2. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės, tačiau ne mažesnė nei 300 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.
 
Sąlyga nr. 7
Civilinės atsakomybės už žalą, susijusią su kokių nors kenksmingų 
medžiagų emisija, įtraukimas (72 valandų sąlyga)

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudi-
mo apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl 
kokių nors kenksmingų medžiagų, galinčių užteršti arba užkrėsti gruntą, 
atmosferą arba vandens šaltinius, upes, kanalus arba vandens rezervuarus, 
emisijos bei užterštos dirvos išvežimo, jos neutralizavimo arba valymo 
nuo kenksmingų medžiagų išlaidų, kurias patiria trečias asmuo, išimtinai 
tik tuo atveju, kai toks atvejis atitinka visas penkias žemiau išvardintas są-
lygas:
1.1.1. žalą sukelianti kenksmingų medžiagų emisija turi būti staigaus, neį-
manomo numatyti įvykio pobūdžio, kuriam neįmanoma užkirsti kelio, jei 
Draudėjas atsakingai vykdo įmonės veiklą;
1.1.2. kenksmingos medžiagos emisijos pradžia turi vykti galiojančiu drau-
dimo apsaugos laikotarpiu;
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1.1.3. žalą sukeliančios kenksmingos medžiagos emisijos faktas Draudėjo 
arba trečiųjų asmenų turi būti pastebėtas per 72 valandas nuo emisijos 
pradžios akimirkos;
1.1.4. įvykis, dėl kurio padaryta žala asmenims arba turtui (neįeina netur-
tinė žala ir negautos pajamos), ir kuris yra kenksmingų medžiagų emisijos 
padarinys, pasireiškė per 72 valandas nuo emisijos pradžios;
1.1.5. apie šios sąlygos apimamą žalą turi būti pranešta nedelsiant, ir ne 
vėliau nei per 30 dienų nuo kenksmingos medžiagos emisijos pradžios. 
Jeigu sąmoningai arba akivaizdžiai aplaidžiai nepaisoma nurodyto termi-
no, Draudikas gali atitinkamai sumažinti ar atsisakyti išmokėti draudimo 
išmoką, jeigu dėl termino nepaisymo žala padidėjo arba tapo neįmanoma 
nustatyti įvykio aplinkybes ir padarinius.
2. Sąvokos apibrėžimas
Terminas „emisija“ apima šiuos reiškinius: išsiliejimą, ištekėjimą, išpumpa-
vimą, išliejimą, emisiją, išsilaisvinimą, įstūmimą, išmetimą arba pašalinimą, 
išsiskyrimą, išbarstymą, nuotėkį.
3. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią likusių Draudimo 
taisyklių nuostatose atsakomybė nenumatyta bei už papildomas išlaidas, 
susijusias su aplinkai kenksmingų medžiagų šalinimu iš nekilnojamo turto, 
kuris yra Draudėjo nuosavybė ar jo nuomojamas arba jo prižiūrimas (val-
domas, naudojamas) kitokiu būdu.
4. Apribojimai
4.1. Draudikas atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nustatyta draudimo suma.
4.2. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės, tačiau ne mažesnė nei 300 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 8
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą Draudėjo subrangovo 
įtraukimas (subrangovo CA)

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Drau-
dimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsau-
gą įtraukiama turtui ar asmenims padaryta žala (neįeina neturtinė žala ir 
negautos pajamos), kurią padaro Draudėjo subrangovas vykdydamas jam 
Draudėjo patikėtą darbą arba paslaugą. 
2. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią likusių Draudimo 
taisyklių nuostatose atsakomybė nenumatyta bei papildomai už žalą, inici-
juojančią ieškinius tarp Draudėjo ir subrangovų.
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodytos draudimo sumos.
3.2. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 9
Civilinės atsakomybės už žalą, kuri yra už Lietuvos Respublikos 
teritorijos, išskyrus JAV ir Kanadą, įvykusių įvykių pasekmė, įtrau-
kimas

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsaugą įtrau-
kiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą asmenims arba turtui (neįeina 
neturtinė žala ir negautos pajamos), kuri yra už Lietuvos Respublikos teri-
torijos įvykusių įvykių pasekmė. Draudimo apsauga neapima įvykių ir žalos 
JAV, Kanados ir joms priklausančiose teritorijose.

2. Apribojimai
2.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime 
nurodytos draudimo sumos.
2.2. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės, tačiau ne mažesnė nei 300 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 10
Civilinės atsakomybės už žalą, atsirandančią dėl sprogdinimo, 
griovimo darbų vykdymo, kurių metu naudojami pneumatiniai, hi-
drauliniai kūjai, poliakaliai arba kitos panašaus pobūdžio mašinos, 
įtraukimas

1. Draudimo apsauga
Nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsaugą 
įtraukiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą asmenims ir turtui (neį-
eina neturtinė žala ir negautos pajamos) dėl sprogdinimo, griovimo darbų 
vykdymo, bei pneumatinių, hidraulinių kūjų, poliakalių arba kitų, panašaus 
pobūdžio mašinų, naudojimo.
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. kuri yra pasekmė įvykių, įvykusių už apskritimo, kurio spindulys, 
matuojamas nuo griaunamo statinio kontūro, prilygsta griaunamo statinio 
aukščiui, ribų - taikoma sprogdinimo darbams, vykdomiems nenaudojant 
sprogstamosios medžiagos;
2.1.2. kuri yra pasekmė įvykių, įvykusių mažiau nei 50 metrų atstumu nuo 
sprogimo epicentro – tuo atveju, jeigu darbai vykdomi naudojant sprogs-
tamąsias medžiagas;
2.1.3. kurios atsiradimas yra tikėtinas atsižvelgiant į vykdomų statybos 
darbų pobūdį ir jų vykdymo būdą;
2.1.4. kuri yra pasekmė paviršiaus pažeidimų, kurie nepažeidžia nei pas-
tatų, statinių, grunto arba kito turto stabilumo, nei kelia grėsmę jų nau-
dotojams.
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodytos draudimo sumos.
3.2. Iš apskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 10% žalos vertės, tačiau ne mažesnė nei 300 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 11
Civilinės atsakomybės už išlaidas, atsirandančias dėl Draudėjui 
patikėtų ir su jo vykdoma veikla susijusių dokumentų pametimu, 
sunaikinimu arba pradingimu, įtraukimas

1. Draudimo apsauga 
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsaugą 
įtraukiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, susijusią su Draudėjui 
patikėtų ir su jo vykdoma veikla susijusių dokumentų pametimu, sunaiki-
nimu arba pradingimu.
1.2. Pagal šią sąlygą, Draudikas padengia tik aukščiau išvardintų dokumen-
tų atkūrimo išlaidas. Draudimo apsauga jokiu būdu neapima kitokios žalos 
ir nuostolių, kurie yra minėtųjų dokumentų pametimo, sunaikinimo arba 
pradanginimo, pasekmė, ypač trečiųjų asmenų ieškinių, susijusių su doku-
mentų pametimu, sunaikinimu arba pradanginimu bei su tuo sujusiomis 
negautomis pajamomis.



42/54

2. Apribojimai
2.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime 
numatyta draudimo suma.
2.2. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 12
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą instaliacijoms arba įren-
giniams Draudėjui vykdant darbus arba teikiant paslaugas, įtrau-
kimas

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsaugą 
įtraukiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą trečiųjų asme-
nų instaliacijoms arba įrenginiams, Draudėjui vykdant darbus arba teikiant 
paslaugas. 
2. Apribojimai
2.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma.
2.2. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra 
išskaičiuojama 10% žalos vertės, bet ne mažesnė nei 300 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 13
Civilinės atsakomybės už žalą, susijusią su renginių organizavimu, 
įtraukimas.

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo tai-
syklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, į draudimo apsaugą įtraukia-
ma Draudėjo civilinė atsakomybė už asmeninę arba turtinę žalą (neįeina 
neturtinė žala ir negautos pajamos) renginio dalyviams, atsiradusią Draudė-
jo organizuoto renginio metu, kuris neatitinka masinio renginio pobūdžio, 
2. Sąvokų apibrėžimai
Renginys – sporto, kultūrinis arba kitas renginys, vykstantis stadione, 
sporto salėje, teatre, operos, operetės teatre, filharmonijoje, kino teatre, 
muziejuje, bibliotekoje, kultūros namuose, meno galerijoje, švietimo įstai-
gose arba atvirame ore.
Dalyvis – trečias asmuo, Draudėjo organizuojamo renginio atveju – dar-
buotojas arba darbuotojo artimieji, renginio metu esantys teritorijoje, ku-
rioje vyksta renginys ir dalyvaujantys jame kaip žiūrovai, aktyvūs dalyviai, 
kviestieji svečiai, atlikėjai, sportininkai (varžybų dalyviai), teisėjai, techni-
nio-administruojančio personalo atstovai.
3. papildomos išimtys
Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias galio-
jančias šių Draudimo taisyklės nuostatas atsakomybė nenumatoma, bei 
papildomai už žalą:
3.1. kurią patiria policija, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba arba 
kita priešgaisrinės saugos tarnyba, sveikatos priežiūros tarnyba bei šių įs-
taigų darbuotojai, taip pat už žalą, kurią minėtieji subjektai sukelia vykdy-
dami su renginiu susijusią veiklą , jo vyksmo vietoje.
3.2. atsiradusią fejerverkų šou metu;
3.3. atsiradusią dėl to, kad Draudėjas nevykdė įsipareigojimo organizuo-
ti renginį pagal galiojančias darbo saugos nuostatas, priešgaisrinės saugos 
taisykles bei technines, statybų įstatymo nuostatas.
4. Apribojimai
4.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodyta draudimo suma.
4.2. Iš priklausančios draudimo išmokos yra išskaičiuojama 150 EUR dy-
džio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 14
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims 
priklausančioms motorinėms transporto priemonėms ir jų gamy-
klinei įrangai, už kurių stebėjimą, apsaugą ir priežiūrą yra atsakin-
gas viešbučių veiklą vykdantis Draudėjas, įtraukimas (parkavimo 
sąlyga)

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia viešbučių veiklą, vykdančio Draudėjo civilinę atsakomybę 
už žalą (tiesioginės išlaidos), padarytą tretiesiems asmenims priklausan-
čioms motorinėms transporto priemonėms ir jų gamyklinei įrangai, už 
kurių stebėjimą, apsaugą ir priežiūrą yra atsakingas Draudėjas, atsiradusią 
dėl jų pažeidimo, sunaikinimo arba praradimo, susijusio su vagyste su įsi-
laužimu arba apiplėšimu.
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. atsiradusią dėl kitokio, nei gamyklinė įranga, turto praradimo iš 
transporto priemonės vidaus (išskyrus žalą, susijusią su vagyste su įsilauži-
mu į motorinės transporto priemonės bagažinę);
2.1.2. atsiradusią dėl to, kad automobilių aikštelės darbuotojai nesilaikė 
įsipareigojimų, susijusių su galiojančiomis elgesio automobilių aikštelėje 
taisyklėmis;
2.1.3. padarytą tuo metu, kai automobilių aikštelė buvo palikta be priežiū-
ros (apsaugos darbuotojų nebuvimo metu);
2.1.4. atsiradusią dėl gamtinių jėgų, t.y. uragano, potvynio, krušos, žaibo 
smūgio, liūčių poveikio;
2.1.5. padarytą gabenamam kroviniui;
2.1.6. susijusią su motorinėmis transporto priemonės, jo įrangos arba 
bagažinėje paliktų daiktų vagyste, kurios vykdyme dalyvavo, talkininkavo 
arba tarpininkavimo Apdraustasis arba jo darbuotojai;
2.1.7. atsiradusią dėl automobilių aikštelėje vykdytų transporto priemo-
nės remonto darbų.
3. Apribojimai
3.1. Draudimo apsauga yra taikoma Draudėjo atsakomybei, susijusiai su 
saugomos automobilių aikštelės paslaugų teikimu, su sąlyga, kad:
3.1.1. automobilių aikštelė yra saugoma visą parą mažiausiai vieno asmens;
3.1.2. automobilių aikštelės teritorija yra išskirta, apšviesta ir aptverta 
tvora (bent metaliniu tinklu, pritvirtintu prie metalinių konstrukcinių ele-
mentų, stacionariai sutvirtintų su gruntu, kurių aukštis mažiausiai 1,4 m);
3.1.3. automobilių aikštelėje yra naudojimosi ja taisyklės, aiškiai apibrė-
žiančios automobilių aikštelę saugančių asmenų atsakomybę,
3.1.4. automobilių aikštelėje įrengti įvažiavimo vartai arba užkarda;
3.1.5. yra daromi įrašai dokumentuose, patvirtinantys transporto priemo-
nių įvažiavimo ir išvažiavimo faktą;
3.1.6. automobilių aikštelėje yra veikiantis telefonas;
3.2. Draudėjas privalo kruopščiai ir atsakingai tvarkyti dokumentaciją, pa-
tvirtinančią transporto priemonių įvažiavimo ir išvažiavimo faktus (kvitai, 
patvirtinti vairuotojo ir aikštelės darbuotojo parašais) bei laikytis elgesio 
aikštelėje taisyklių.
3.3. Įvykus žalai, Draudėjas privalo:
3.3.1. nedelsiant pranešti policijai apie įvykusį įvykį;
3.3.2. nedelsiant pranešti apie žalą Draudikui;
3.3.3. atsakingai parengti įvykio aprašymo protokolą, nurodant žalą sukė-
lusio įvykio atsiradimo priežastį ir aplinkybes; protokolą privalo pasirašyti 
transporto priemonę iš automobilių aikštelės atsiimantis asmuo;
3.4. Nevykdant 3.3. punkte nurodytų įsipareigojimų, Draudikas gali atitin-
kamai sumažinti ar atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu dėl pareigos 
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nevykdymo, žala padidėjo arba tapo neįmanoma nustatyti įvykio aplinky-
bes ir padarinius.
3.5. Draudikas atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime 
nurodytos draudimo sumos.
3.6. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra 
išskaičiuojama 10% žalos vertės, bet ne mažesnė nei 150 EUR dydžio, 
besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 15
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą viešbučio svečių įsineš-
tiems daiktams, susijusios su viešbučių veiklos vykdymu, įtrauki-
mas 
1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą turtui (tiesioginės 
išlaidos), susijusią su jų pažeidimu, sunaikinimu arba praradimu dėl vagys-
tės su įsilaužimu arba apiplėšimo, t.y.:
1.1.1. daiktams, kuriuos įsineša viešbučio paslaugomis besinaudojantys 
viešbučio svečiai;
1.1.2. daiktams, kuriuos viešbučio svečiai atidavė (patikėjo) saugoti vieš-
bučiui. Tokiu atveju Draudikas taip pat atsako ir už žalą, atsiradusią dėl 
saugojimui patikėtų piniginių vertybių ir dokumentų paradimą, sunaikini-
mą arba pažeidimą. 
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. atsiradusią dėl daiktų paradimo, kuriuos jų naudotojai įsinešė į vieš-
bučio maitinimo paskirties patalpas, kirpyklas ir kitas paslaugų teikimo pa-
talpas, esančias viešbučio teritorijoje, išskyrus atvejus, kai minėtieji daiktai 
buvo atiduoti saugoti drabužinėje. 
2.1.2. atsiradusią dėl viešbučio svečių daiktų, paliktų viešbučio holuose ir 
koridoriuose, paradimo; 
3. Apribojimai
3.1. Draudėjas privalo vesti saugoti priimamų daiktų apskaitą.
3.2. Minėtoje apskaitoje turit būti nurodyti duomenys, būtini savininko 
daiktui identifikuoti, daikto aprašas ir vertė bei daiktą saugoti priduodan-
čio ir atsiimančio asmens parašas.
3.3. Įvykus žalai, Draudėjas privalo nedelsiant pranešti policijai.
3.4. Piniginių vertybių atveju, Draudikas atsako išimtinai tik tuo atveju, jei-
gu Draudėjas pinigines vertybes laiko uždarytame, prie grindų arba sienos 
tvirtai pritvirtintame seife (slėptuvėje) t.y. šarvuotame seife, betoniniame 
– plieniniame seife, plieno slėptuvėje arba seife.
3.5. Nevykdant aukščiau nurodytų reikalavimų, Draudikas gali atitinkamai 
sumažinti ar atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu dėl reikalavimų ne-
vykdymo, žala padidėjo arba tapo neįmanoma nustatyti įvykio aplinkybes 
ir padarinius.
3.6. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudiji-
me nurodyta draudima suma.
3.7. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.
 
Sąlyga nr. 16
Gyventojų bendrijų civilinės atsakomybės įtraukimas

1. Draudimo apsauga
1.1. Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudi-
mo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo 
apsaugą įtraukia gyventojų bendrijų civilinę atsakomybę už žalą, padarytą 
tretiesiems asmenims dėl bendros nuosavybės teise valdomo turto, t.t. 

žalą, atsiradusią dėl:
1.1.1. pastato (pastatų) kartu su pagalbinėmis patalpomis, tokioms kaip 
sandėliukai, vaikų vežimėlių laikymo patalpos, podėliai, garažai, džiovy-
klos, valdymo;
1.1.2. automobilių stovėjimo vietų, esančių bendrojo nekilnojamo turto 
teritorijoje, valdymo;
1.1.3. aikščių, vejų, kiemų, daržų, medžių ir augalų, turėjimo;
1.1.4. visokio tipo instaliacijų, įrengtų bendrojo naudojimo nekilnojamame 
turte, valdymo;
1.1.5. poilsio įrenginių, žaidimo aikštelių, stadionų, (sporto aikštelių), 
esančių bendro nekilnojamojo turto teritorijoje, valdymo;
1.2. Draudėju yra gyventojų bendrija, arba visi butų, priklausančių nuro-
dytam nekilnojamam turtui, savininkai.
1.3. Bendrijos nariai ir jų artimieji pagal šią sąlygą, gyventojų bendrijos 
atžvilgiu yra traktuojami kaip tretieji asmenys. 
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. už kurią atsakomybė tenka bendram nekilnojamam turtui priklau-
sančio buto savininkui, kuris valdo ir naudojasi šiuo butu;
2.1.2. kurios tiesiogine priežastimi yra neigiamas gyventojų bendrijos arba 
jos valdybos sprendimas dėl remonto darbų būtinybės.
3. Apribojimai
3.1. Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma.
3.2. Iš paskaičiuotos mokėtinos draudimo išmokos kiekvieną kartą yra iš-
skaičiuojama 150 EUR dydžio besąlyginė išskaita.

Sąlyga nr. 17
Civilinės atsakomybės už užkrečiamųjų ligų ir infekcijų sukeltą 
žalą, įtraukimas

1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į draudimo ap-
saugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą tretiesiems 
asmenims arba jų turtui (neįeina negautos pajamos ir neturtinė žala), susi-
jusią su užkrečiamomis ligomis arba infekcijomis, kaip numatyta Lietuvos 
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme 
(1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1553 su vėlesniais pakeitimais), tame tarpe ir 
ieškinius, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su įgytu imunodeficito sin-
dromu (AIDS).
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą, Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. atsiradusią dėl to, kad Draudėjas vykdomos veiklos metu nesilaikė 
higienos sanitarinių reikalavimų arba procedūrų užkrečiamųjų ligų ir infek-
cijų profilaktikos srityje, kurios yra numatytos įstatymuose.
2.1.2. kurią sukėlė Creutzfeldt- Jakobo liga arba kempinligė.
3. Apribojimai
Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą apribota Draudimo liudijime nuro-
dyta draudimo suma.

Sąlyga nr. 18
Civilinės atsakomybės už žalą, susijusią su vaistininko arba farma-
cininko profesinės veiklos vykdymu, įtraukimas
1. Draudimo apsauga
1.1. Nusprendžiama, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių 
Draudimo taisyklių nuostatų, sumokėjus papildomą įmoką, Draudikas į 
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draudimo apsaugą įtraukia Draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, pada-
rytą tretiesiems asmenims arba jų turtui (neįeina negautos pajamos ir ne-
turtinė žala), susijusią su vaistininko arba farmacininko profesinės veiklos 
vykdymu ir vaistinės veikla.
1.2. Draudimo apsauga civilinės atsakomybės už produktą srityje apsiri-
boja išimtinai tik žala, atsiradusia dėl netinkamo arba pasibaigusio galioji-
mo vaisto išdavimo per klaidą.
1.3. Pagal 1.2. numatytą sąlygą, į draudimo apsaugą įtraukiama civilinė at-
sakomybė už produktą, susijusi su vaistų gamyba pagal receptą.
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. atsiradusią Draudėjui akivaizdžiai pažeidžiant įstatymų nuostatas;
2.1.2. atsiradusią dėl žaliavų arba žalingų arba neleistinų naudoti medžiagų 
panaudojimo, apie kurių savybes Draudėjas žinojo arba privalėjo žinoti;
2.1.3. atsiradusią dėl cheminių, biologinių arba radioaktyvių medžiagų ne-
apsaugojimo arba netinkamo apsaugojimo, nepaisant jų apsaugai galiojan-
čių normų.
2.1.4. padarytą asmenų, neturinčių įgaliojimų profesinei veiklai vykdyti.

3. Apribojimai
Draudiko atsakomybė pagal šią sąlygą yra apribota Draudimo liudijime 
nurodyta draudimo suma.

Sąlyga nr. 19
Draudimo apsaugos apribojimas iki civilinės atsakomybės už val-
domą turtą
1. Draudimo apsauga
Nustatoma, kad laikantis likusių, dėl šios sąlygos nepakitusių Draudimo 
taisyklių nuostatų, draudimo apsauga apribojama iki Draudėjo civilinės at-
sakomybės už tretiesiems asmenims padarytą asmeninę arba turtinę žalą 
(neįeina negautos pajamos ir neturtinė žala), susijusią tik su valdomu turtu.
2. papildomos išimtys
2.1. Pagal šią sąlygą Draudikas neatsako už žalą, už kurią pagal likusias 
galiojančias šių Draudimo taisyklių nuostatas, atsakomybė nenumatoma, 
bei papildomai už žalą:
2.1.1. susijusią su medicinos įrangos turėjimu arba naudojimu,
2.1.2. susijusią su reabilitacinės įrangos turėjimu arba naudojimu. 

Priedas Nr. 3 
pRIEDAS nR. 3 – pRIE DRAuDIMO nuO nELAIMInGų ATSITIKIMų SĄLYGų 
 
DRAuDIMO IšMOKOS DYDŽIO nuSTATYMO SuŽALOJIMų (TRAuMOS) ATVEJAIS LEnTELĖ 
   

I. CEnTRInĖ nERVų SISTEMA 
nr. pavadinimas neįgalumo lygis (%)
1. Liekamieji reiškiniai po galvos ir nugaros smegenų traumos:
1.1. Viršutinių ir apatinių galūnių paralyžius (tetraplegija); labai ryškūs smegenų žievės, 

smegenėlių funkcijos pažeidimai; silpnaprotystė; asmenybės sutrikimas; dubens organų 
funkcijos praradimas.

100

1.2. Apatinių galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu. 70
1.3. Vienos kūno pusės paralyžius; 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos labai stiprus 

sumažėjimas; labai ryškus koordinacijos sutrikimas. 50

1.4. 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos stiprus sumažėjimas; ryškūs galvos smegenų nervų 
organiniai pažeidimai; judesių koordinacijos sutrikimas; stiprus galūnių raumenų tonuso 
padidėjimas; dubens organų funkcijos sutrikimas.

40

1.5. Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija); kalbos sutrikimai; ryškus judesių 
koordinacijos sutrikimas; galūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos bei jutimų 
sumažėjimas; Parkinsono sindromas.

30

1.6. Koordinacijos ir judesių sutrikimas; kalbos sutrikimai. 15
1.7. Ryški veido asimetrija; autonominiai (vegetaciniai) simptomai; smegenų žievės traumos 

ir kalbos sutrikimai, vazomotoriniai sutrikimai; pavieniai (1-2 per metus) epilepsijos 
priepuoliai

7

pastaba: liekamuosius traumų reiškinius priskirti tam tikrai grupei galima tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai. 
Mokant draudimo išmoką dėl centrines nervų sistemos sužalojimo padarinių pagal šio priedo 1 punktą ir, esant galūnių funkcijos sutrikimui, 
mokėtinos draudimo išmokos dėl liemens ir galūnių kaulų sužalojimo, įtvirtinto šio Priedo X (dešimtame) skyriuje, nėra mokamos.

II. GALVInIAI IR pERIFERInIAI nERVAI 

2.
Trauminiai galvinių nervų sužalojimai: 
pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai nepriklausomai nuo 
pažeistų nervų kiekio.

2.1. Vienos pusės trauminis galvinių nervų sužalojimas. 5
2.2. Dviejų pusių trauminis galvinių nervų sužalojimas . 10
3. Kaklo ir peties, juosmens ir kryžkaulio rezginio ar jų nervų pažeidimas. 

pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu yra judesių, jėgos, jutimo, raumenų 
sunykimas bei odos trofikos sutrikimas. 

25
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4. Periferinių nervų vientisumo pažeidimas
pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai. Jeigu vienoje galūnėje 
sužalota keletas nervų, draudimo išmoka mokama tik dėl vieno nervo sužalojimo. 
Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė,papildomai 
išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, 
mokamos pagal šį straipsnį. 

4.1. Nervų sužalojimas dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos srityse 5
4.2. Nervų sužalojimas žąsto, alkūnės, šlaunies, kelio srityse 10

III. REGOS ORGAnAI
5. Vienos akies akomodacijos paralyžius 10

6. Žymus regėjimo lauko koncentriškas susiaurėjimas (ne mažiau 10 laipsnių 
sumažėjimas).

15

7.

Regos sumažėjimas, kai dėl traumos buvo implantuotas dirbtinis Ięšiukas (abiejose akyse): 
0,4 
0,3 - 0,1 
mažiau nei 0,1. 

10
20
25

8. Voko nudribimas, akių raumenų paralyžius, voko defektas, trukdantis uždaryti akies 
plyšį. 10

9. Pulsuojantis vienos akies išverstakumas (egzoftalmas) 20

10. Regos organų sužalojimo pasekmės: obuolio dislokacija; ašarų kanalų pažeidimas, 
žvairumas, tinklainės atšokimas (tiesiogiai dėl akies traumos). 10

11.

Potrauminės akies ligos (išskyrus konjuktyvitą); kraujo išsiliejimas, rainelės defektas, 
vyzdžio formos pakitimai; Ięšiuko dislokacija. pastaba: jeigu po akies traumos yra 
keletas padarinių kurie nurodyti 10 ir 11 punktuose, tai draudimo išmoka mokama 
pagal vieną iš straipsnių (sunkiausią sužalojimą).

5

12. Visiškas regėjimo (vienintele arba abiem akim) netekimas 100
13. Visiškas regėjimo netekimas viena akimi. 45
14. Regėjimo aštrumo sumažėjimas po akies sužalojimo.
Regėjimo aštrumas Regėjimo aštrumas
Iki traumos po traumos procentai (%) Iki traumos po traumos procentai (%)
1.0 0,7 1 0,6 0,4 1

0,6 3 0,3 3
0,5 5 0,2 10
0,4 7 0,1 15
0,3 10 <0,1 20
0,2 15 0 30
0,1 20
<0,1 30
0 45

0,9 0,7 – 0,6 1 0,5 0,4-0,3 1
0,5 3 0,2 5
0,4 5 -0,1 10
0,3 10 <0,1 15
0,2 15 0 20
0,1 20
<0,1 30
0 45

0,8 0,6-0,5 2 0,4 0,3-0,2 2
0,4-0,3 7 0,1 7
0,2 15 <0,1 10
0,1 20 0 20
<0,1 30
0 45

0,7 0,5-0,4 2 0,3 0,1 5
0,3 7 <0,1 10
0,2 15 0 15
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0,1 20
<0,1 25
0 40

0,2 0,1 5
<0,1 10
0 15

0,1 <0,1 10
0 20

<0,1 0 10

pastaba:
1. Visiškas aklumas - kai regėjimo aštrumas mažiau kaip 0,01 (2 m atstumu nesuskaičiuoja pirštų).
2. Kai nežinomas sužalotos akies regėjimo aštrumas iki traumos, jis laikomas kaip nesužalotos akies.
3. Dėl traumos sumažėjus abiejų akių regėjimo aštrumui, vertinama kiekviena akis atskirai. Abiejų akių regėjimo netekimu yra laikoma geriau 
matančios akies regėjimo netekimas.

IV. KLAuSOS ORGAnAI
Straipsnio 
nr. pAVADInIMAS neįgalumo Iygis (%)

15. Smarkūs vestibulinės sistemos funkcijų sutrikimai: daugkartiniai, ilgai trunkantys galvos svaigimo 
priepuoliai su autonomine reakcija, nedrąsi eisena. 30

16. Viso ausies kaušelio netekimas 20

17. Klausos susilpnėjimas viena ausimi: pastaba: vertinami audiogramos, impedansometrijos duomenys, 
kalbos girdimumas.

17.1. Šnabždant žodžius girdi iki 1 metro, o normaliai šnekant - nuo 1 iki 3 metrų atstumu (audiogramoje 
klausos sumažėjimas iki 30-50 db) 5

17.2. Šnabždant žodžius prie ausies kaušelio negirdi, o normaliai šnekant girdi iki 1 metro atstumu 
(audiogramoje klausos sumažėjimas iki 60-80 db) 10

18. Visiškas kurtumas viena ausimi (visai negirdi šnekančiojo audiogramoje - mažiau 91 db). 15
19. Visiškas kurtumas abejomis ausimis 60

V. KVĖpAVIMO SISTEMA
20. Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas 30
21. Nosies sparnelių ir galiuko netekimas . 15
22. Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas . 10

23.

Kvėpavimo nosimi sutrikimas. Draudimo išmoka priklauso nuo sutrikimo laipsnio (įvertinamas 
rinomanometru, norma - iškvėpimas ir įkvėpimas 380 - 400 ml/sek.):
a) Stiprus vienpusis (mažiau kaip 100 ml/sek.) arba žymus abipusis (mažiau 200 ml/sek.);
b) Visiškas abipusis (0 ml/sek.).

5

10
24. Uoslės ir skonio netekimas 15
25. Uoslės netekimas 10
26. Potrauminiai lėtiniai veido daubų uždegimai, atsiradę vienerių metų bėgyje. 2
27. Gerklų arba trachėjos funkcijos sutrikimai: 
27.1. Nuolat įkištas tracheotominis vamzdelis 40
27.2. Disfonija 10
27.3. Afonija 30
27.4. Arlikuliacijos sutrikimas 15
28. Kvėpavimo organų pažeidimo atvejis, dėl kurio yra: 
28.1. I laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 10
28.2. II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 40
28.3. III laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 60

29. Krūtinės Iąstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių esant stipriam kvėpavimo judesių 
apribojimui 10

pastaba: jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal 29 straipsnį tai mokant pagal 28 straipsnį išmokėtoji suma išskaičiuojama. 
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VI. šIRDIS IR KRAuJOTAKOS SISTEMA

30.
Širdies ir kraujagyslių nepakankamumas dėl širdies ar magistralinių kraujagyslių sužalojimo: (vertinami 
širdies ir kraujagyslių sistemos nepakankamumo požymiai pagal NYHA klasifikaciją, EKG, fizinio krūvio 
mėginiai, ultragarsinis tyrimas, ilgalaikis EKG ir AKS sekimas). 

30.1. I laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra nedideli objektyviai nustatomi: pulso padažnėjimas, 
dusulys po fizinio krūvio, patinimai 15

30.2.
II laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra dideli objektyviai nustatomi: stiprus dusulys fizinio 
krūvio metu, ritmo sutrikimai, reiškiniai plaučiuose ir kepenyse, nuolatinis patinimas, ascitas, kaklo venų 
išburkimas 

40

30.3.
III laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra labai dideli objektyviai nustatomi: kvėpavimo ritmo 
sutrikimas, širdies ritmo sutrikimai, atsikosėjimas krauju, skystis krūtinplėvės ar širdiplėvės ertmėse, 
ascitas, nuolatinis patinimas 

70

31. Kraujo apytakos sutrikimas dėl periferinių kraujagyslių sužalojimo: 
31.1. Nedidelis - patinimai, pulso susilpnėjimas 5
31.2. Didelis - patinimai, cianozė, ryškus pulso susilpnėjimas 10
31.3. Labai didelis - patinimai, cianozė, limfostazė, trofikos sutrikimai 15
pastaba: liekamųjų reiškinių po traumos priskyrimas tam tikrai grupei galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai.

VII. VIRšKInIMO ORGAnAI
32. Kramtymo sutrikimas dėl veido kaulų Iūžimo ar apatinio žandikaulio traumų: 
32.1. Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas 7
32.2. Labai didelis sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija 20

33. Apatinio žandikaulio netekimas: pastaba: esant žandikaulio netekimui draudimo išmoka pagal 32 
straipsnį nėra mokama. 

33.1. Dalies žandikaulio netekimas 15
33.2. Viso žandikaulio netekimas 50
34. Liežuvio netekimas: 
34.1. Iki pusės 15
34.2. Iki pusės ir daugiau 25
34.3. Visiškas netekimas 50
35. Žymus burnos ertmės susiaurėjimas, seilių fistulės susidarymas 15

36. Stemplės arba ryklės susiaurėjimas dėl nudegimo ar sužalojimo: 
pastaba: susiaurėjimas turi būti patvirtintas objektyviais tyrimo metodais

36.1. Sunkiai ryjamas minkštas maistas 10
36.2. Sunkiai ryjamas skystas maistas 30
36.3. Visiškas nepraeinamumas (gastrostoma) 80
37. Liekamieji reiškiniai po trauminio virškinimo trakto organų sužalojimo: 
37.1. Išmatų nelaikymas 40
37.2. Nepraeinamumas dėl sąaugų, dalinis žarnyno nepraeinamumas 15
37.3. Dirbtinė išeinamoji anga 30
37.4. Kasos endokrininės funkcijos sutrikimas 30
37.5. Kasos egzokrininės funkcijos sutrikimas 5
37.6. Kepenų II laipsnio nepakankamumas 45
37.7. Kepenų IlI laipsnio nepakankamumas 80
38. Trauminis virškinimo trakto organų sužalojimas dėl kurio pašalinta: 
38.1. Kepenų dalis ar tulžies pūslė 15
38.2. Blužnis 15
38.3. Dalis skrandžio ar dalis kasos ar dalis žarnyno 25
38.4. Visas skrandis 40
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VIII. šLApIMO SISTEMA IR LYTInIAI ORGAnAI

39.

Inksto pašalinimas
Jeigu draudimo išmoka mokama pagal šį straipsnį, tai pagal šio priedo laikino neįgalumo nustatymo 
lenteles 4.1 punktą (trauminis vidaus organų pažeidimas, kai sužalotą organą reikėjo operuoti) draudimo 
išmoka nemokama. (trauminis vidaus organų pažeidimas, kai sužalotą organą reikėjo operuoti) draudimo 
išmoka nemokama.

25

40. Šlapimo išskyrimo funkcijų sutrikimai: 

40.1.
Inkstų funkcijos sutrikimas: 
a) II laipsnio nepakankamumas;
b) IIl laipsnio nepakankamumas.

40
80

pastaba: jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal šio priedo 39 straipsnį, tai mokant pagal 40 straipsnio 1 dalį, išmokėtoji suma išskaičiuojama. 
40.2. Žymus šlapimtakio ar šlaplės susiaurėjimas, šlapimo pūslės tūrio sumažėjimas. 10
40.3. Visiškas šlapimtakio ar šlaplės nepraeinamumas, fistulė lytiniuose organuose 30
41. Lyties organų sužalojimo pasekmės: 
41.1. Pašalinta kiaušidė, kiaušintakis arba seklidė 15
41.2. Pašalinta dalis vyro varpos 25
41.3. Pašalinta visa vyro varpa 40

41.4.
Pašalintos abi kiaušidės arba abu kiaušintakiai, arba gimda: 
a) kai moters amžius iki 40 metų
b) kai moters amžius virš 40 metų.

40
20

IX. MInKšTųJų AuDInIų SuŽALOJIMAI

42.

Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių labai ryškūs, trikdantys mimiką, randai nuo nudegimo, 
nušalimo ar sužalojimo. 
Draudimo išmoka pagal šį straipsnį nėra mokama, jeigu gydymo išlaidos dėl kosmetinių plastinių 
operacijų kitais šiose draudimo taisyklėse nurodytais pagrindais yra jau atlygintos visiškai arba iš dalies

10

43. Liemens ir galūnių odos hipertrofiniai, keloidiniai, deformuojantys minkštuosius audinius randai, 
trukdantys dėvėti drabužius arba avalynę: 

43.1. Užima mažiau kaip 1 % kūno ploto 1
43.2. Užima 1-2% kūno ploto 2
43.3. Užima 3-4% kūno ploto 4
43.4. Užima 5-10% kūno ploto 5
43.5. Užima daugiau kaip 10% kūno ploto 8
43.6. Užima daugiau kaip 15% kūno ploto 10
pastaba: apdraustojo delnas atitinka 1% kūno ploto. 

X. LIEMEnS IR GALŪnIų KAuLų SuŽALOJIMAS 
STuBuRAS
44. Stuburo funkcijos pažeidimai po stuburo traumos: 
44.1. Draudimo išmoka skaičiuojama ir mokama pagal Laikino neįgalumo lentelės 1 arba 3 straipsnį.
RAKTIKAuLIS; pEčIų LAnKAS
45. Pečių lanko funkcijos pažeidimas po menties ar raktikaulio lūžio 15-25
46. Peties sąnario nejudrumas po žastikaulio rezekcijos (raktikaulio sąnario paviršiaus) 40
47. Peties sąnario nejudrumas 30
48. Peties sąnario ribotas judrumas 10-20
pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
Pečių lanko ir peties sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą
RAnKA 
49. Rankos ir/ar mentės netekimas 75
50. Rankos netekimas po egzartikuliacijos peties sąnaryje arba bigė vidurinėje žasto dalyje 70
51. Rankos netekimas - bigė žasto apatiniame trečdalyje 65
52. Dilbio netekimas dėl egzartikuliacijos alkunes sąnaryje 65
53. Dilbio netekimas žemiau alkunės sąnario 60
pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
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ALKŪnĖS SĄnARYS
54. Alkūnės sąnario nejudrumas 10-20
55. Alkūnės sąnario ribotas judrumas 5-9
pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius.
 Alkūnės sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
RIEšO SAnARYS; pLAšTAKA 
56. Plaštakos nuo riešo arba delnakaulių netekimas 55
57. Riešo sąnario nejudrumas 20
58. Riešo sąnario ribotas judrumas 5-10
59. Plaštakos funkcijų sutrikimas 5-30
 pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiui) arba kairė ranka (kairiarankiui) - papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
Riešo sąnario ir plaštakos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
pLAšTAKOS pIRšTAI 
60. Pirmasis (nykštys) pirštas: 
60.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 5
60.2. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 8
60.3. Dalinai amputuotas pamatinis pirštakaulis 15
60.4. Piršto netekimas 20
60.5. Piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi 25
61. Nykščio sąnario nejudrumas 5
62. Nykščio delninio sąnario nejudrumas 10
pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
63. Antrasis pirštas (smilius): 
63.1. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 4
63.2. Pilnai amputuotas vidurinis pirštakaulis 8
63.3. Pamatinio pirštakaulio amputacija 10
63.4. Piršto netekimas 12
63.5. Piršto netekimas su delnakauliu ar jo dalimi 15

63.6. Piršto kontraktūra pusiau sulenkus, taip pat proksimalinio savojo piršto sąnario arba piršto delno sąnario 
ankilozė 4

pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
64. Trečiasis (didysis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai: 
64.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 2
64.2. Bigė viduriniojo arba pamatinio pirštakaulio 5
64.3. Piršto netekimas su delnakauliu arba jo dalimi 15
64.4. Piršto kontraktūra pusiau sulenkus arba pirmojo savojo piršto sąnario arba piršto delno sąnario ankilozė 1
64.5. Piršto kontraktūra visiškai sulenkus arba ištiesus padėtyje arba dviejų, tai pat trijų piršto sąnarių ankilozė 3
65. Dviejų vienos rankos pirštų netekimas: 
65.1. Pirmojo ir antrojo pirštų 35
65.2. Pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo 25
65.3. Antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba penktojo 15
65.4. Trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo. 10
66. Trijų vienos rankos pirštų netekimas: 
66.1. Pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo(1+2+3), (1+2+4), (1+2+5) 40
66.2. Pirmojo, trečio ir ketvirtojo arba penktojo (1+3+4), (1 +3+5) 35
66.3. Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3+4), (2+3+5) 30
66.4. Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3+4+5) 25
67. Keturių vienos rankos pirštų netekimas 40
pastaba: kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų funkcijos 
netekimo atveju. 
68. Visų vienos plaštakos pirštų netekimas 45
pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal plaštakos pirštų sužalojimo straipsnius.. 
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KOJA 
69. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunikaulio viršutiniame trečdalyje 70

69.1. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunies viršutiniame trečdalyje, kai iki 
traumos koja buvo vienintelė 90

70. Šlaunies bigė viduriniame ar apatiniame trečdalyje 60
71. Kojos funkcijos sutrikimas dėl kojos sutrumpėjimo daugiau kaip 2,5 cm 10
72. Blauzdos netekimas dėl egzartikuliacijos kelio sąnaryje arba bigė viršutiniame trečdalyje 50
72.1. Vienintelės kojos blauzdos netekimas. 80
73. Bigė viduriniame ar apatiniame blauzdos trečdalyje 45
KLuBO SĄnARYS 
74. Klubo sąnario nejudrumas 35
75. Klubo sąnario ribotas judrumas 5-25
pastaba: klubo sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
KELIO SĄnARYS 
76. Sąnario nejudrumas 15
77. Patologinis sąnario judrumas dėl raiščių plyšimo 5-15
78. Riboti kelio sąnario judesiai 5-25
pastaba: kelio sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
čIuRnOS SĄnARYS, pĖDA 
79. Čiurnos sąnario nejudrumas 10
80. Riboti čiurnos sąnario judesiai 5 -15
81. Pėdos netekimas dėl čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba pėdos amputacija ties čiurnos kaulais 45
82. Pėdos distalinės dalies netekimas dėl amputacijos padikaulių Iygyje 35
83. Pėdos funkcijos sutrikimas dėl deformacijos, nesuaugusio lūžimo 7
pastaba: čiurnos sąnario ir pėdos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 

pĖDOS pIRšTAI 

84. Visų pėdos pirštų netekimas dėl padų pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos pamatinių 
pirštakaulių Iygyje 15

85. Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi 10
86. Pirmojo piršto netekimas dėl piršto pado sąnario egzartikuliacijos arba bigė pamatinio pirštakaulio Iygyje 4
87. Pirmojo piršto galinio pirštakaulio netekimas 1
88. Antrojo, trečiojo, ketvirtojo arba penktojo pirštų netekimas 3
88.1. Dėl egzartikuliacijos pado- piršto sąnaryje arba bigės ties pamatiniu pirštakauliu 4
88.2. Netekimas kartu su padikauliu ar jo dalimi 5
88.3. Piršto funkcijos sutrikimas dėl sąnarių nejudrumo 3
pastaba: kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų funkcijos netekimo atveju. 

XI. KITI FunKCInIAI nETEKIMAI
89. Kalbos netekimas 50

 KAuLų LŪŽIų LEnTELĖ
Straipsnio Nr. Trauma Draudimo Išmoka (%)
1. Kaukolė
1.1. Kaukolės skliauto kaulų lūžiai 10
1.2. Kaukolės pamato kaulų lūžiai 15
1.3. Kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai 20
2. Veido kaulai: 
2.1. Skruostikaulio, viršutinio žandikaulio lūžiai 7
2.2. Apatinio žandikaulio lūžiai 6
2.3. Nosies kaulų lūžiai 3
2.4. Gerklų, skydinės kremzlės, poliežuvinio kaulo lūžiai 4
pastaba: žandikaulio apatinės alveolinės ataugos Iūžimas nelaikomas žandikaulio Iūžimu. Lūžus žandikauliui abiejose pusėse, draudimo išmoka 
mokama vieną kartą. 
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3. Dantų trauminis pažeidimas (netekus viso nuolatinio danties vainiko ir/arba šaknies), žandikaulio išnirimas: 
3.1. Netekus 1 danties 4
3.2. Netekus nuo 2 iki 3 dantų 8
3.3. Netekus nuo 4 iki 5 dantų 10
3.4. Netekus 6 ir daugiau dantų 12
pastaba: protezų ar tiltų Iūžio atveju draudimo išmoka mokama tik dėl atraminių dantų netekimo dėl draudiminio atsitikimo. Visais kitais 
nuolatinių dantų trauminio pažeidimo atvejais (danties ar jo šaknies Iūžimas, danties išnirimas, įmušimas į alveolę, danties vainiko ne mažiau kaip 1/4 
nuskėlimas) mokama 2% už vieną traumuotą dantį. Netekus parodontozės pažeisto danties išmoka mažinama 50%. 
4. Stuburas: 

4.1. Kaklinės, krūtinines, juosmenines dalies slankstelio kūno arba lanko lūžiai
pastaba: Iūžus 3 ar daugiau slankstelių, mokama ne daugiau kaip 25% draudimo sumos. 12

4.2. Slankstelio skersinės, juosmeninės ar keterinės ataugų lūžiai 3
4.3. Kryžkaulio lūžiai 10
4.4. Uodegikaulio lūžiai 3
5. Krūtinkaulis ir šonkauliai: 
5.1. Krūtinkaulio lūžiai 5
5.2. Šonkaulių (iki 2) lūžiai 3
5.3. Šonkaulių (3 ir daugiau) lūžiai 4
5.4. Šonkaulių Iūžimas (3 ir daugiau) abiejose krūtines Iąstos pusėse 6
pastaba: jeigu šonkaulių lūžimas sukėlė pneumotoraksą; hemotoraksą, trauminę pneumoniją; eksudacinį pleuritą (kai šioms būklėms gydyti buvo 
būtina chirurginė intervencija), tai prie mokėtinos draudimo išmokos pridedami papildomai 5 procentiniai punktai. 
6. Ranka: 
6.1. Mentės, raktikaulio lūžimas 5
6.2. Žastikaulio artimojo galo lūžiai (raktikaulio sąnario paviršius) 9
6.3. Žastikaulio kūno lūžimas 10
6.4. Žastikaulio tolimojo galo Iūžiai 8
6.5. Dilbio kaulų (vieno kaulo) lūžimas 5
6.6. Dilbio dviejų kaulų Iūžiai 10
6.7. Riešo kaulų (išskyrus laivelio) lūžimas 3
6.8. Laivelio lūžimas 5

6.9. Delnakaulių lūžimas Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip 6% 
draudimo sumos. 3

6.10. Nykščio (pamatinio) lūžimas 3
6.11. Nykščio (naginio pirštakaulio) lūžimas 2

6.12. Rankos pirštų (pamatinio, vidurinio pirštakaulio) lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo 
lūžio, tačiau ne daugiau kaip 4% draudimo sumos. 2

6.13. Rankos pirštų (naginio pirštakaulio) lūžimas 1
pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties plaštaka vertinamas kaip vienas lūžis. 
7. Dubens kaulai (dubenkaulis, klubakaulis, sėdynkaulis, gaktikaulis): 
7.1. Gužduobės lūžimas 12
7.2. Sąvaržos plyšimas ir kaulų Iūžimas 13
7.3. Daugiau kaip dviejų kaulų lūžimas 8
7.4. Vienos sąvaržos plyšimas 7
7.5. Vieno kaulo Iūžimas 5
8. Koja: 
8.1. Šlaunikaulio gūbrių lūžimas 8
8.2. Šlaunikaulio galvos ir (arba) kaklo lūžimas 14
8.3. Šlaunikaulio kūno lūžimas 10
8.4. Šlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarinių paviršių lūžimas 10
8.5. Girnelės lūžimas 8
8.6. Šlaunikaulio (išskyrus blauzdikaulį) lūžimas 8
8.7. Blauzdikaulio lūžimas 5
8.8. Šeivikaulio, išorinės kulkšnies , vidinės kulkšnies lūžimas 3
8.9. Blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžimas 10
8.10. Kulnakaulio, šokikaulio lūžimas 7
8.11 Padikaulio lūžis 3
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8.12. Pėdos II-V pirštakaulių lūžimas Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau 
kaip 3% draudimo sumos. 1

8.13. Didžiojo kojos piršto lūžimas 2
pastaba: vieno kojos piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties pėda vertinamas kaip vienas lūžis. 
9. Kita: 
9.1. Kaulo įskilimas 1

9.2.

Atvirų kaulų Iūžių atveju arba jeigu Iūžgaliams sutvirtinti buvo atlikta osteosintezės operacija 
(sutvirtinimas metaline plokštele, vinimis, viela ar iš išorės fiksacijos aparatu) papildomai išmokama 
kompensacija 10 % draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos dėl to kaulo Iūžio 
(tai yra vienkartinė kompensacija) 

9.3. Jeigu dėl sąnario lūžimo teko implantuoti dirbtinį sąnarį, papildomai mokama kompensacija - 15% 
draudimo išmokos

pastaba: vieno kaulo Iūžis keliose vietose (dėl draudžiamojo įvykio) vertinamas kaip vienas Iūžis. Įvykus pakartotinam kaulo Iūžiui kaulinio rumbo 
ar metalinės konstrukcijos sutvirtinimo vietoje, mokama 50% draudimo išmokos mokamos dėl to kaulo Iūžio. 

LAIKInO nEĮGALuMO LEnTELĖ
Straipsnio Nr. Trauma Draudimo Išmoka (%)
1. Galvos ir stuburo smegenų traumos: 
1.1. Galvos smegenų kraujosruva (hematoma) 10
1.2. Galvos smegenų kraujosruva su kaukolės ertmės atvėrimu 18
1.3. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare ne trumpiau kaip 3 dienas 6

1.4. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai ne trumpiau kaip 14 dienų arba 
stacionare 2 dienas. 4

1.5. Galvos smegenų trauma (kontūzija) 8
1.6. Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare 5
1.7. Stuburo smegenų pažeidimas (komocija) gydytas ambulatoriškai 4
1.8. Stuburo smegenų sukrėtimas (kontuzija) 7
1.9. Stuburo smegenų suspaudimas 15
pastaba: esant galvos smegenų traumoms arba nugaros smegenų pažeidimams, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią traumą. Pirmoji 
ir paskutinioji gydymo stacionare diena laikoma viena diena. 
2. Sąnarių (kaulų) išnirimas: 

2.1. Sąnarių - peties, alkūnės, klubo, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio krūtinkaulio 
galo, girnelės, kelio - išnirimas 5

2.1.1. Pasikaratojantys peties sąnario išnirimai 2

2.2. Sąnarių - peties, alkūnės, klubo, kelio, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio 
krūtinkaulio galo, kelio - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos 7

2.3. Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos 5
2.4. Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas 3
2.5. Pirštakaulių išnirimas 1
pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių išnirimai vertinami kaip viena trauma. 
2.6. Pirštakaulių išnirimas su sausgyslių raiščių vientisumo pažeidimu 2
2.7. Girnelės išnirimas 4
2.8. Stuburo kaklo slankstelio išnirimas 5
2.9. Stuburo kaklo dviejų ir daugiau slankstelių išnirimas 7
2.10. Stuburo kaklo slankstelio (-ių) diskopatija 3
pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo 
išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 
3. Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimas: 

3.1.
Meniskų plyšimas 
pastaba: traumos atveju plyšus vieno kelio abiem meniskams, draudimo išmoka mokama kaip esant 
vieno menisko plyšimui.

4

3.2. Meniskų ir šoninių ir/ar kryžminių raiščių plyšimas 6
3.3. Plaštakos, pėdos pirštų sausgyslių plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 1
3.4. Plaštakos, pėdos, čiurnos sausgyslių plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 2
3.5. Plaštakos, pėdos pirštų sausgyslių plyšimas (jeigu buvo operuota) 2
3.6. Plaštakos, pėdos, čiurnos sausgyslių plyšimas (jeigu buvo operuota) 3
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3.7. Peties, alkūnės, klubo sąnario išnirimas, kelio raiščių, raumenų, sausgyslių plyšimas (jei netaikytas 
operacinis gydymas) 5

3.8. Peties, alkūnės, klubo sąnario išnirimas, kelio raiščių, raumenų, sausgyslių plyšimas (jeigu buvo 
operuota) 6

3.9. Achilo sausgyslės plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 4
3.10. Achilo sausgyslės plyšimas (jei buvo operuota) 7
pastaba: dalinio raiščių, sausgyslių, raumenų plyšimo atvejais bei tais atvejais, kai 3 straipsnyje nurodytos pasekmės atsirado galūnėse su 
degeneraciniais pokyčiais, draudimo išmoka yra mažinama 50%. Pakartotino menisko, raiščių, sausgyslių plyšimo atveju yra mokama 50% 
draudimo išmokos. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, 
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 

4. Vidaus organų, minkštųjų audinių sumušimas: 
4.1. Vidaus organų sumušimas, kai sužalotą organą reikia operuoti 6

4.2. Krūtines Iąstos sumušimas, sukėlęs pneumotoraksą plaučių vienoje arba abejose pusėse, eksudacinį 
pleuritą, poodinę emfizemą 2

4.3. Krūtinės ląstos sumušimas sukėlęs pneumotoraksą, plaučių vienoje arba abejose pusėse, eksudacinį 
pleuritą (kai šių būklių gydymui buvo būtina chirurginė intervencija) 4

4.4. Akies sužalojimas dėl traumos 5

4.5. Junginės, ragenos uždegimas po kontakto su svetimkūniais, kai apdraustasis buvo gydomas 
ambulatoriškai daugiau kaip 6 dienas 1

4.6. Trauminis vienos ausies būgnelio plyšimas, nesusilpninęs klausos 3
4.7. Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius; 2

4.8. Minkštųjų audinių sumušimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, 
dėl kurių reikėjo siūti audinius 1

4.9. Sumuštas pirštas su nago nuplėšimu 1
4.10. Durtinės žaizdos, kai dėl vieno draudžiamojo įvykio yra pažeidžiami oda, poodžio ir raumenų sluoksniai 1

4.11. Daugybiniai kąstinės žaisdos su minkštųjų audinių sužalojimu, kai yra pažeidžiama kūno vieta ir 
sužalojimas apima daugiau 0,25% kūno paviršiaus 3

4.12.

Minkštųjų audinių sužalojimai sukėlę daugybines hematomas (kraujo išsiliejimus), antkaulio uždegimus, 
osteomielitą, flegmonas, fistules 
pastaba: draudimo išmoka dėl daugybinių hematomų (kraujo išsiliejimų) mokama, jeigu 
nesirezorbavusios kraujosruvos išlieka, praėjus po traumos 3 savaitėms nuo įvykio dienos, kiekvienos 
kraujosruvos plotas viršija 5 kv.cm ir jų skaičius yra ne mažesnis negu 3.

3

4.13.

Gilūs odos nubrozdinimai (siekiantys spenelinį sluoksni ir giliau), kurie išsidėsto skirtingose kūno vietose 
pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu odos nubrozdinimai siekia spenelinį sluoksnį ir giliau, 
pažeistos skirtingos anatominės struktūros, bent vieno iš jų plotas yra ne mažesnis arba didesnis negu 
2% kūno paviršiaus ploto ir asmuo buvo nedarbingas daugiau nei 6 dienas.

2

4.14. Trauminis, posthemoraginis, anafilaksinis šokas, embolija dėl sklerotinių plokštelių 6
pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje sulaužyti kaulai, išnarinti sąnariai, nutraukti raiščiai, raumenys, 
sausgyslės, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 

5. Toksikoinfekcijos, ūminis apsinuodijimas cheminėmis (toksinėmis) medžiagomis (kai apdraustasis gydytas stacionare):
5.1. Nuo 3 iki 6 dienų 3
5.2. Nuo 7 iki 15 dienų 5
5.3. Daugiau kaip 15 dienų 7
6. Terminiai ir cheminiai nudegimai, nušalimai: 
6.1. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 1 % kūno paviršiaus ploto 3
6.2. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 5% kūno paviršiaus ploto 5
6.3. III laipsnio nudegimai iki 2% kūno paviršiaus ploto 4
6.4. III laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 6
6.5. III laipsnio akių nudegimai 4
6.6. Platus I laipsnio nudegimas sukėlęs nudegiminę ligą 5
6.7. III laipsnio nušalimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 5
pastaba: kūno paviršiaus ploto 1 % yra Iygus apdraustojo plaštakos delno paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui. 
7. persileidimas: 

7.1. Draudimo išmoka yra mokama, jeigu persileidimas įvyko dėl draudžiamojo įvykio ir nėštumo trukmė 
yra ilgesnė negu 22 savaitės. 20
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8. Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomielitas, gyvatės įkirtimas, gyvulių įkandimai, vabzdžių įgėlimai. Trauminė 
asfiksija (kai apdraustasis gydytas stacionare): 
8.1. Nuo 3 iki 7 dienų 2
8.2. Nuo 8 iki 15 dienų 5
8.3. Daugiau kaip 15 dienų 7
9. Laimo liga (apdraustajam nustačius šią ligą) 1
 10. Kiti sužalojimai: 
10.1 Alkūnės, peties, klubo, kaklo, kelio, riešo, čiurnos raiščių patempimas 1
10.2 Pasikartojantys raiščio patempimai 0,5
pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, tai draudimo 
išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 
už raiščių patempimus mokama ne ankščiau, nei 14 dienų nuo sutarties sudarymo pradžios.

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Tomasz Rowicki
Valdybos narys


