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UADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146

Centrinis biuras, Ukmergės g. 280 LT 06115 Vilnius
Tel.+370 5 2506600, www.compensa.lt

TURTO DRAUDIMO NUO UGNIES IR KITŲ STICHINIŲ NELAIMIŲ TAISYKLĖS 
(Patvirtintos UADB “Compensa Vienna Insurance Group” 2015 m. 
gruodžio  mėn. 28 d. Valdybos nutarimu,  galiojančios  nuo 2016 m. 
sausio mėn. 1 d.)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Draudimo bendrovė  UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 
(toliau - Draudikas) ir Draudėjai draudimo sutartis sudaro pagal šias 
„Bendrąsias turto draudimo nuo ugnies ir kitų stichinių nelaimių taisykles 
(toliau - Taisyklės).
1.2. Draudimo sutartis gali būti sudaryta kito asmens naudai.
1.3. Draudimo sutartyje gali būti numatytos papildomos sąlygos arba 
skirtingos nei šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos, kurios galioja tik tuomet, 
jeigu jos sudarytos raštu. 
1.4. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir papildomų 
draudimo sąlygų, taikomos papildomų draudimo sąlygų nuostatos. 

valdymu, naudojimu, disponavimu. Draudžiamas draudimo sutartyje 
nurodytas Draudėjui arba Apdraustajam priklausantis turtas, skirtas 
gamybinei, komercinei ar kitokiai ūkinei veiklai vykdyti. Be nurodytų 
turtinių interesų Draudimo objektu gali būti ir kitokie interesai arba su 
jais susijęs turtas, veikla ir kita, dėl kurių Draudėjas ir Draudikas sutaria 
Draudimo sutartyje, laikantis šių Taisyklių sąlygų.
2.11. DRAUDIMO RIZIKA – tikėtinas pavojus, gresiantis draudimo 
objektui, susijęs su staigaus ir netikėto pobūdžio įvykio, nepriklausančio 
nuo Draudėjo ar Apdraustojo valios, įvykimu.
2.12. DRAUDIMO SUMA - Draudimo sutartyje nurodyta arba Taisyklių 
sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose nustatyta ir 
tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios neviršydamas Draudikas atlygina 
Draudėjui ar Apdraustajam draudžiamojo įvykio metu patirtus nuostolius.
2.13. DRAUDIMO SUTARTIS - sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir 
Draudėjas. Draudėjas Draudimo sutartimi įsipareigoja mokėti Draudikui 
draudimo įmokas. Draudikas Draudimo sutartimi įsipareigoja išmokėti 
Draudėjui, Draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui ar trečiajam 
asmeniui, kurio naudai sudaryta Draudimo sutartis, Draudimo sutartyje 
nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą Draudimo sutartyje nustatyta 
tvarka, jeigu 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 dokumentai, kuriais susitariama dėl papildomų draudimo sąlygų.
2.14. DRAUDIMO VERTĖ - draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri 
išreiškiama pinigais bei nustatoma Draudimo sutartyje numatytu būdu.
2.15. DRAUDIMO VIETA – Draudimo sutartyje nurodyta vieta 
(konkretus adresas) LR teritorijoje, kurioje yra vykdoma veikla arba yra 
draudimo objektas.
2.16. DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS – staiga ir netikėtai įvykęs nuo 
Draudėjo ir Apdraustojo valios nepriklausantis įvykis, kuriam įvykus 
Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
2.17. DVIGUBAS DRAUDIMAS – draudimo išmokos mokėjimas 
Draudėjui dėl to paties nuostolio pagal kelias draudimo sutartis, kai 
Draudikas atlygina nuostolį proporcingai savo atsakomybės daliai. Šiuo 
atveju bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
2.18. DŪMAI (SUODŽIAI) – kietųjų dalelių ir dujų mišinys kilęs kaip 
degimo produktas kuris yra gaisro pasekmė;
2.19. GAISRAS – staiga ir netikėtai kylanti ugnis, atsiradusi savaime ar dėl 
trečiųjų asmenų veikos ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš 
jo ir galinti plisti savaime;
2.20. GRUNTO SUSLŪGIMAS – tam tikros vietovės taško absoliučios 
amplitudės sumažėjimas dėl karstinių reiškinių, dėl ko nusėda pamatai, skyla 
sienos arba įvyksta kitoks natūralus grunto suslūgimas dėl gamtos reiškinių;
2.21. INVESTICINĖS IŠLAIDOS – dokumentais pagrįstos išlaidos, 
susijusios su pastatų arba patalpų, kurie nepriklauso Draudėjo arba 
Apdraustojo nuosavybei, tačiau naudojami Draudėjo arba Apdraustojo 
ūkinei veiklai vykdyti, einamuoju, kapitaliniu remontu, taip pat 
pritaikomaisiais darbais bei vidaus įrengimu;
2.22. KRUŠA - meteorologinis reiškinys, kai per keletą ar keliolika minučių 
iškrenta 10 (dešimt) mm ar didesnio skersmens ledo gabalėlių krituliai;
2.23. LIKUTINĖ VERTĖ – atkuriamoji (nauja) vertė sumažinta techninio 
nusidėvėjimo dydžiu;
2.24. LIŪTIS – laikomas trumpalaikis intensyvus (itin smarkus) lietus, kai 
per 6 (šešias) valandas ir trumpesnį laiko tarpą iškrenta 15 (penkiolika) 
mm arba daugiau kritulių;
2.25. MAŠINOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA - visas Draudėjo ar 
Apdraustojo kilnojamas turtas, kurį jis naudoja savo ūkinėje – komercinėje 

2. SĄVOKOS
2.1. APYVARTINIS TURTAS – Draudėjo arba Apdraustojo pagamintos 
arba perdirbtos prekės, taip pat prekės ir  (arba) medžiagos, įsigytos 
tolimesnio pardavimo (perpardavimo) tikslams, gamybos procese 
naudojami produktai, pusfabrikačiai, kurie buvo priimti perdirbimui arba 
apdorojimui;
2.2. ATKURIAMOJI (NAUJA) VERTĖ– vertė, atitinkanti turto atkūrimo 
išlaidas iki naujos, bet nepagerintos būklės, t.y.:
2.2.1. pastatų ir statinių atveju – vertė, atitinkanti jų remonto arba 
atstatymo toje pačioje vietoje kaštus, atsižvelgiant į ankstesnius matmenis, 
medžiagas, technologijas, konstrukcijas ir apdailos standartą; 
2.2.2. mašinų, įrenginių ir įrangos atveju – vertė, atitinkanti tokio paties 
tipo, rūšies ir tokių pačių arba panašių parametrų objekto remonto, 
arba naujo objekto įsigijimo ar pagaminimo kaštus, atsižvelgiant į 
transportavimo ir montavimo išlaidas;
2.3. AUDRA – stiprus vėjas (škvalas, viesulas), kai vėjo greitis siekia 20m/s 
ir daugiau, dėl ko gali būti ardomi silpnesni pastatai, lūžti medžių šakos, 
būti išjudinami lengvesni daiktai. Vėjo stiprumas turi būti patvirtintas 
hidrometeorologinės tarnybos pažyma. 
2.4. BESĄLYGINĖ IŠSKAITA (FRANŠIZĖ) - suma, kuria kiekvieno 
draudžiamojo įvykio atveju Draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką, 
išskyrus atvejus, nurodytus šiose Taisyklėse ir/ar Draudimo liudijime..
2.5. DARBUOTOJŲ TURTAS – Draudėjo darbuotojų asmeninis arba 
darbuotojų profesinei veiklai vykdyti būtinas turtas, kuris darbdavio 
nurodymu arba pagal nusistovėjusią įprastą darbovietės praktiką laikomas 
darbuotojų darbo vietoje. Darbuotojų turtui šiose Taisyklėse nėra 
priskiriamos piniginės lėšos, bižuterijos ir juvelyriniai gaminiai.
2.6. DRAUDIMAS NEKINTANČIA DRAUDIMO SUMA - draudimo 
variantas, pagal kurį draudimo suma turi atitikti visą draudžiamo turto 
vertę;
2.7. DRAUDIMAS KINTANČIA DRAUDIMO SUMA – draudimo
 variantas, pagal kurį likusi mokėtina draudimo įmoka apskaičiuojama
 periodiškai (pvz. kiekvieną mėnesį), atsižvelgiant į apdraudžiamo 
apyvartinio turto būklę (draudimo laikotarpio pradžioje sumokama tik 
avansinė draudimo įmoka);
2.8. DRAUDIKAS -  Draudimo bendrovė Compensa Vienna 
Insurance Group.
2.9. DRAUDIMO LIUDIJIMAS (POLISAS) - Draudiko išduodamas 
dokumentas, patvirtinantis Draudimo sutarties sudarymą.
2.10. DRAUDIMO OBJEKTAS – turtiniai interesai, susiję su šių Taisyklių 
pagrindu apdrausto turto (statinių, pastatų, nekilnojamojo turto ir kitų) 
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veikloje, pagrindinės priemonės ar menkavertės sudėtinės turto dalys, 
nepriskirtos kitoms turto kategorijoms; 
2.26. NEVISIŠKAS DRAUDIMAS – atvejis, kai įvykus draudžiamajam 
įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Naudos gavėjui jo patirtų 
nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui, 
jeigu nustatyta Draudimo suma yra mažesnė už Draudimo vertę;
2.27. ORLAIVIO KRITIMAS – avarija arba priverstinis motorinio, 
bemotorio lėktuvo arba kito skraidančio objekto nusileidimas ir jo dalių 
arba gabenamo krovinio nukritimas, išskyrus degalų išleidimą;
2.28. PASTATAI – vieno arba daugiau aukštų, stogu apdengtas, tvirtai 
sujungtas su žeme ir iš erdvės išsiskiriantis statinys, kuriame yra vienas 
ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų 
ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, 
transporto ir kitai veiklai. Pagrindinės sudedamosios pastato dalys yra 
konstrukciniai elementai ir elementų 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), dujų, karšto 
ir šalto vandens, elektros tiekimo, gaisrų aptikimo ir gesinimo sistemos, 
telekomunikacijos linijos ir apsaugos sistemos su stacionariai prijungtais 
prietaisais. Šiose Taisyklėse nurodyti pastatai turi būti inventorizuoti 
Nekilnojamojo turo registre kaip nekilnojamasis turtas.
2.29. VERTYBĖS - neapdorotas auksas, sidabras, platina bei kiti taurieji 
metalai, brangakmeniai, perlai bei deimantai; 
2.30. PIRMOS RIZIKOS DRAUDIMAS – draudimas, kai draudimo 
suma, netaikant Nevisiško draudimo sąlygos, yra mažesnė negu 
Atkuriamoji verte; tai Draudiko atsakomybės ribojimas Draudėjo 
pasirinkta draudžiamo turto draudimo suma. Draudžiamojo įvykio atveju 
žala atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, 
neatsižvelgiant į draudžiamo turto draudimo sumos ir draudimo vertės 
santykį;
2.31. POTVYNIS – staigus vandens kilimas upėse, ežeruose arba kituose 
vandens telkiniuose, dėl kurio gali būti apsemtos miestų, gyvenviečių 
dalys, žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai, automobilių kelių ruožai arba 
apgadinti pastatai ir kitas turtas.
2.32. SMŪGINĖ BANGA – slėgio banga, kurią sukuria viršgarsinio 
lėktuvo skleidžiamas garsas;
2.33. SNIEGO (LEDO) SLĖGIS – nuostoliai atsiradę dėl nebūdingo tai 
vietovei smarkaus sniego, kai per 24 valandas ir trumpesnį laiką sniego 
dangos storis padidėja 20 cm ir daugiau ir dėl to sniegas savo svoriu 
sulaužo apdraustą objektą arba objektą, kuriame yra apdrausti daiktai;
2.34. SPROGIMAS - dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas didelio energijos 
kiekio ribotame tūryje išsiskyrimas; sprogimu taip pat laikoma implozija, 
susijusi su staigiu rezervuaro arba vidinio slėgio tuštuminio aparato pažeidimu;
2.35. STATINIAI - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant 
statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, įskaitant, bet 
neapsiribojant 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, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio 
inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Šiose Taisyklėse statiniams 
nėra priskiriami pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, 
sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti). Šiose Taisyklėse 
nurodyti statiniai turi būti inventorizuoti Nekilnojamojo turto registre 
kaip nekilnojamasis turtas..;
2.36. STATINIO AVARIJA – nenumatytas, netikėtas statybos objekto 
ar jo dalies, pastolių konstrukcijos elementų, formavimo įrenginių, 
duobės sandarinimo sienelių ir jos sutvirtinimo sunaikinimas (statinio 
avarija nelaikoma: į statybos objektą įmontuoto elemento, kuris gali būti 
suremontuotas arba pakeistas, sugadinimas; statybos įrengimų, susijusių 
su pastatais, sugadinimas arba sunaikinimas; įrenginių avarija);

2.37. SU DRAUDĖJU SUSIJĘ ASMENYS – Draudėjo (Apdraustojo) 
darbuotojai, valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar 
kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įstatymų 
nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
2.38. TRANSPORTO PRIEMONĖS ATSITRENKIMAS/SMŪGIS 
– bet koks apdrausto turto sunaikinimas arba sugadinimas kontakto su 
transporto priemone, kurios savininku arba valdytoju nėra Draudėjas, 
Apdraustasis, Naudos gavėjas ar su Draudėju susiję asmenys, metu.
2.39. TREČIŲJŲ ASMENŲ TURTAS – tretiesiems asmenims 
priklausantis turtas, kuris nuomos, panaudos arba patikėjimo teise 
valdomas Draudėjo arba Apdraustojo ir naudojamas Draudėjo arba 
Apdraustojo ūkinei komercinei veiklai vykdyti, įskaitant, bet nepasiribojant 
pardavimą bei paslaugų teikimą.
2.40. 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 išsilieti 
vanduo, taip pat vandens poveikiui, atsiradusiam, taip pat vandentiekio 
čiaupų arba kitų vandens jungiklių bei vožtuvų palikimas atidarytais, 
jeigu tai buvo padaryta dėl Draudėjo, Apdraustojo arba trečiųjų asmenų 
neatsargumo. Užtvindymu (užliejimu) nelaikomi atvejai, kai priešgaisrinės 
gelbėjimo sistemos įsijungimas susijęs su gaisro ar jo padarinių šalinimu, 
taip pat vandens išsiliejimas laikotarpiu, kuomet buvo remontuojamos, 
rekonstruojamos, modernizuojamos pačios vandentiekio sistemos arba 
pastatas (statinys), kuriame šios sistemos įrengtos, taip pat vandens 
poveikis dėl atmosferinių kritulių, išskyrus atvejus, kai žalos atsiradimą 
įtakojo įvykis dėl draudžiamosios rizikos, taip pat dėl sniego arba ledo 
sankaupų tirpsmo, įvykus staigiam temperatūrų pokyčiui.
2.41. ŽEMĖS NUOŠLIAUŽA – žemės masės atitrūkimas ir slinkimas 
šlaitu, sukeltas natūralios erozijos arba vandens.
2.42. ŽALA – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto sunaikinimu, 
sugadinimu, praradimu, ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) 
dėl Draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. Taisyklėse ir/
arba Draudimo apsaugos 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.
2.43. ŽAIBO TRENKIMAS – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į turtą, 
t.y. Apdrausto turto sugadinimas ar sunaikinimas su ugnies pasireiškimu ir 
išplitimu arba be jos. Atlyginami tik tiesioginiai žaibo poveikio nuostoliai, 
jeigu Draudėjas ir Draudikas nesusitaria kitaip.
2.44. ŽEMĖS DREBĖJIMAS – žemės plutos drebėjimai, kuriuos sukelia 
žemės gelmėse vykstantys litosferos plokščių judėjimai, ugnikalnių 
išsiveržimai arba karstinės įgriuvos.

3. DRAUDŽIAMAS TURTAS
3.1. Draudėjui nuosavybės teise priklausantis turtas arba teisiniu pagrindu 
jo turimas turtas, t.y.: 
3.1.1. pastatai ir statiniai;
3.1.2. mašinos, įrenginiai, įranga;
3.1.3. apyvartinis turtas;
3.1.4. trečiųjų asmenų turtas;
3.1.5. investicinės išlaidos;
3.1.6. vertybės;
3.1.7. darbuotojų turtas.
3.2. Šių taisyklių sąlygomis, jei Draudėjas ir Draudikas nesusitaria kitaip, 
yra nedraudžiama:
3.2.1. Avarinės būklės nekilnojamas turtas ir jame esantis kilnojamas turtas,
3.2.2. Nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis yra skirta nugriauti, 
ir jame esantis kilnojamasis turtas,
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3.2.3. Neteisėtai pastatytas nekilnojamasis turtas ir jame esantis 
kilnojamasis turtas,
3.2.4. Visų rūšių motorinės transporto priemonės, priekabos, skraidymo 
aparatai, vandens transporto priemonės, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra 
prekių atsargos;
3.2.5. Flora, fauna,
3.2.6. Dokumentai, kurių neįmanoma atstatyti, planai, brėžiniai, 
programinė įranga, duomenys, esantys laikmenose,
3.2.7. Grynieji pinigai, kuponai, loterijos bilietai, paskolos raštai, vekseliai, 
čekiai ir kiti dokumentai, pakeičiantys apyvartoje grynuosius pinigus, 
bankomatai ar kiti automatai, kuriuose naudojami grynieji pinigai,
3.2.8. Turtas, esantis pas Draudėją ar Apdraustąjį, gautas iš trečiųjų 
asmenų, skirtas remontuoti, renovuoti, valdyti, saugoti ir pan.
3.2.9. Draudėjui priklausantis turtas, esantis kitoje vietoje negu nurodyta 
Draudimo sutartyje (polise),
3.2.10. Pastato išorėje stacionariai pritvirtinti įrenginiai – antenos, 
reklaminės iškabos, žaliuzės, kiti įrenginiai.
3.2.11. Šuliniai, gręžiniai, drenažo sistemos.
3.2.12. Kilnojamas turtas, kurį Draudėjas (Apdraustasis) perdavė naudotis 
tretiesiems asmenims arba Draudėjo (Apdraustojo) be teisinio pagrindo 
valdomas trečiųjų asmenų turtas. 

4. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Turto draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje numatytoje 
vietoje (adresu), Lietuvos Respublikoje. 
4.2. Pagal draudimo sutartį atlyginama žala, kuri yra tiesioginė draudimo 
sutartyje numatyto, staiga ir netikėtai įvykusio draudžiamojo įvykio 
pasekmė.
4.3. BAZINIAI DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI:
4.3.1. gaisras;
4.3.2. žaibo trenkimas;
4.3.3. sprogimas;
4.3.4. orlaivio nukritimas;
4.4. Draudėjo pageidavimu, turtas gali būti apdraustas nuo PAPILDOMŲ 
DRAUDŽIAMŲJŲ ĮVYKIŲ. Šis draudimo variantas apima 4.3. punkte 
nurodytus draudžiamuosius įvykius ir draudžiamuosius įvykius, išvardintus 
žemiau:
4.4.1. liūtis;
4.4.2. dūmai;
4.4.3. smūginė banga;
4.4.4. kruša;
4.4.5. audra;
4.4.6. žemės nuošliauža;
4.4.7. žemės drebėjimas;
4.4.8. transporto priemonės atsitrenkimas;
4.4.9. užliejimas;
4.4.10. sniego/ledo slėgis;
4.4.11. grunto suslūgimas.
4.5. Turtui, kuris apdraustas nuo Bazinių draudžiamųjų įvykių ir Papildomų 
draudžiamųjų įvykių, Draudėjo prašymu gali būti suteikiama draudimo 
apsauga žaloms, atsiradusioms dėl potvynio. Minėtu atveju draudimo 
sutarčiai taikoma papildoma draudimo apsaugos sąlyga 097 (draudimo 
apsaugos išplėtimas, draudžiantis nuo potvynio rizikos).
4.6. Draudimo apsauga, laikantis 4.7. punkte nustatytų sąlygų, apdraustam 
turtui taip pat taikoma dėl patirtų nuostolių, kurie atsirado:
4.6.1. atliekant gesinimo arba gelbėjimo darbus, kurie atliekami įvykus 
draudžiamiesiems įvykiams;
4.6.2. atliekant griovimo arba valymo nuo griuvėsių darbus, kurie buvo 
atliekami įvykus draudžiamiesiems įvykiams. 
4.7. Draudikas atlygina faktiškai patirtas ir dokumentais pagrįstas išlaidas:
4.7.1. draudimo objekto gelbėjimo išlaidas ir išlaidas, susijusias su 

priemonėmis, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti žalą, jeigu tos 
priemonės buvo tikslingos, nors ir nedavė rezultatų – draudimo sumos 
ribose;
4.7.2. liekanų po įvykio pašalinimo išlaidas – iki 5% nustatyto žalos dydžio.

5. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Draudikas nemoka draudimo išmokos, jeigu Draudėjas, Apdraustasis 
ar Naudos gavėjas žalą sukėlė tyčia. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl 
Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo didelio neatsargumo, Draudikas 
turi teisę nemokėti draudimo išmokos.
5.2. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, jei: 
5.2.1. žala atsirado dėl karo, invazijos, užsienio valstybės priešiškų 
veiksmų pasekmių, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, 
ar karas buvo paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, 
partizaninio karo, riaušių, streiko, lokauto, sabotažo, vidinių neramumų, 
karinio arba civilinio perversmo, politinių organizacijų organizuotų ar su 
jomis susijusių asmenų vykdomų netinkamų veiksmų, sąmokslo, valdžios 
organų įvykdyto sunaikinimo, sugadinimo konfiskavimo ar arešto,;
5.2.2. žala atsirado dėl teroro aktų, suprantamų kaip bet kokios rūšies 
veiksmai panaudojant jėgą, smurtą ar grasinimus, kuriuos vykdo asmuo 
ar asmenų grupė, veikianti individualiai ar bet kokios organizacijos arba 
valdžios vardu, siekiant politinių, ekonominių, religinių, ideologinių ar 
panašių tikslų, įskaitant bandymus įtakoti valdžią arba įbauginti visuomenę 
ar tam tikrą jos dalį;
5.2.3. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės spinduliuotės 
arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netiesioginių pasekmių;
5.2.4. žala atsirado dėl statinio avarijos, pastato ar statinio sugriuvimo 
ne dėl draudžiamojo įvykio, konstravimo ar projektavimo klaidų arba/ir 
netinkamo statybos ar montavimo darbų arba/ir dėl akivaizdžiai brokuotų, 
nekokybiškų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo;
5.2.5. žala, atsiradusi dėl už apdrausto statinio, pastato ar patalpos 
vykdomų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar kitų statybos darbų;
5.2.6. žala susijusi su kalnakasybos darbais ir susijusi su atliekamais žemės 
darbais; 
5.2.7. žala, susijusi su vandens poveikiu, nesusijusiu su draudžiamuoju 
įvykiu, statiniuose ir vandens įrenginiuose, išskyrus žalas, kurios buvo 
padarytos potvynio bangos upės vagos arba rezervuaro ribose, kai bangos 
dydis ir jėga nebuvo numatyti projektuojant statinį ar vandens įrenginį kaip 
itin retai pasireiškiantis reiškinys; 
5.2.8. žala atsirado dėl liūties, krušos, sniego poveikio, esant neatitinkančiai 
statybos techninių reikalavimų stogo būklei, nesant apsaugos priemonių 
arba joms esant nepakankamoms, arba palikus atviras langų ir durų angas 
bei kitas technines pastato angas, už kurių apsaugą, uždarymą, priežiūrą 
arba konservavimą atsako Draudėjas ir/ar Apdraustasis ; 
5.2.9. žala buvo padaryta dėl potvynio, atmosferos kritulių ir užliejus 
sandėliuojamą turtą patalpose, esančiose žemiau grunto lygio ir 
sandėliuojamos mažesniame negu 14 cm aukštyje nuo grindų (išskyrus 
žalas, kurios buvo padarytos tiesiogiai užliejant turtą iš viršaus);
5.2.10. žala buvo padaryta palaipsniui drėkstant patalpoms, esant 
nesandarioms vandens, kanalizacijos, šildymo, technologinėms 
sistemoms, patekus į patalpas gruntiniam vandeniui, įšalus sienoms, 
atsiradus pelėsiniam grybui;
5.2.11. žala buvo padarytos dėl ugnies ar karščio poveikio apdorojamam 
turtui, nebent draudimo sutartyje nurodyta kitaip;
5.2.12. žala buvo padaryta įvykus sprogimui:
5.2.12.1. vidaus degimo varikliuose, įvykus sprogimui jų degimo kamerose 
dėl susikaupusių dujų slėgio;
5.2.12.2. elektros įrenginiuose dėl elektros srovės poveikio (pvz., dėl 
antsrovio sukelto viršįtampio, reguliavimo ir apsaugos matavimo prietaisų 
defektų, dėl kurių pažeidžiama izoliacija, pvz., trumpasis jungimas, tarpvijinis 
jungimas, trumpasis jungimas su korpusu, trumpasis jungimas su žeme);
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5.2.12.3. jeigu sprogimą sukėlė Draudėjas (Apdraustasis) produkcijos 
gamybos ar eksploatavimo metu;
5.2.12.4. sprogus kineskopo lempai jos gamybos ar montavimo metu;
5.2.13. žala buvo padaryta dėl audros bet kokio tipo palapinėse, pamatų 
neturinčiuose statiniuose, stacionariose ir kilnojamose prekydėžėse; 
5.2.14. žala atsirado dėl netiesioginio žaibo poveikio;
5.2.15. žala atsirado dėl vibracijos ar natūralaus pastato sėdimo ar plėtimosi;
5.2.16. žala atsirado dėl vabzdžių, graužikų, kitų parazitų, gyvūnų poveikio, 
korozijos, pelijimo, puvimo, grybelio, natūralaus nusidėvėjimo, tačiau 
draudžiamasis įvykis, įvykęs kaip šių procesų pasekmė, bus atlygintas.
5.2.17. žala atsirado kilnojamam turtui, esančiam lauke, atviruose 
priestatuose, stoginėse ar statiniuose, dengtuose brezentu, audiniu, 
plastiko plėvele ar panašia medžiaga, dėl liūties, audros, krušos ar sniego/
ledo slėgio, išskyrus tuos atvejus, kai šis turtas pagal tiesioginę paskirtį 
skirtas naudoti ir yra lauke, atviruose priestatuose, stoginėse ar statiniuose, 
dengtuose brezentu, audiniu, plastiko plėvele ar panašia medžiaga;
5.2.18. žala atsirado dėl bet kokių kitų įvykių ir priežasčių, neįvardintų § 4. 
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI kaip draudžiamieji įvykiai.
5.3. Draudimo apsauga nesuteikiama žemiau išvardintoms žaloms: 
5.3.1. žaloms, padarytoms pastatuose ir statiniuose jų statybos, 
perstatymo, remonto arba modernizavimo metu;
5.3.2. žaloms laikino pobūdžio pastatuose, statiniuose, įrengimuose ir 
įrenginiuose, kurie bus išardyti arba nenaudojami ilgiau nei 30 dienų;
5.3.3. žaloms, padarytoms aktams, dokumentams, kompiuterių 
programoms ir visų tipų laikmenose esantiems duomenims (nebent tai 
būtų apyvartinis turtas), prototipams, pavyzdžiams, eksponatams, meno 
kūriniams;
5.3.4. žaloms, padarytoms mechaninėms transporto priemonėms, nebent 
tokios transporto priemonės yra apyvartinis turtas;
5.3.5. mokėjimo ir kredito kortelėms;
5.3.6. žaloms, padarytoms medžiams, krūmams, iš kelmo augantiems 
augalams, žemės ūkio kultūroms (taip pat ir šiltnamiuose, šiltadaržiuose, 
šiltlysvėse auginamiems augalams) bei gyvūnams;
5.3.7. žaloms, padarytoms sandėliuojamiems objektams, kurie laikomi 
nesilaikant gamintojo, tiekėjo keliamų reikalavimų arba atitinkamų normų 
nustatytų reikalavimų;
5.3.8. žalos, atsiradusioms dėl turto konfiskavimo, arešto ar sunaikinimo 
valstybinių institucijų nurodymu, nepriklausomai nuo to, teisėtai ar ne.

6. DRAUDIMO SUMA
6.1. Draudimo liudijime (polise) nurodyta draudimo suma yra maksimali 
Draudiko atsakomybės riba už patirtą žalą.
6.2. Draudimo sumą nustato Draudėjas pagal apdrausto turto vertę, 
neatsižvelgiant į pagal galiojančius įstatymus privalomą išskaičiuoti prekių 
ir paslaugų mokestį (PVM), jeigu nebuvo susitarta kitaip. 
6.3. Draudimo sumos dydis nustatomas pagal žemiau nurodytas vertes:
6.3.1. pastatų ir statinių, mašinų, įrenginių ir įrangos draudimo suma 
nustatoma pagal atkuriamąją arba likutinę vertę;
6.3.2. apyvartinio turto draudimo suma nustatoma pagal didžiausią 
draudimo laikotarpiu numatomą turto vertę, kuri atitinka įsigijimo kainą 
arba pagaminimo išlaidas
6.3.3. trečiųjų asmenų turto draudimo suma nustatoma pagal likutinę 
vertę, neatsižvelgiant į palūkanas arba maržą;
6.3.4. investicinių išlaidų draudimo suma nustatoma pagal vertę, kuri 
atitinka kapitalinio ir pritaikomojo remonto bei vidaus apdailos išlaidas;
6.3.5. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų, perlų draudimo 
suma nustatoma pagal jų įsigijimo kainą arba pagaminimo išlaidas;
6.3.6. vertybinių popierių draudimo suma nustatoma pagal vertybinių 
popierių biržos ar kitų kompetentingų institucijų (organizacijų), nustatančių 
tokių popierių kainas, draudimo sumos nustatymo dieną skelbiamą kursą, 
neatsižvelgiant į palūkanas; 

6.3.7. kitų vertybių draudimo suma nustatoma pagal nominalią vertę; 
6.3.8. darbuotojų turto draudimo suma nustatoma pagal likutinę vertę. 
6.4. Priklausomai nuo apdraudžiamo turto, draudimo sutartis gali būti 
sudaryta: 
6.4.1. pastatai ir statiniai, mašinos, įrenginiai ir įranga, trečiųjų asmenų 
turtas – draudimas nekintančia draudimo suma;
6.4.2. investicinės išlaidos – draudimas nekintančia draudimo suma arba 
pirmosios rizikos draudimu; 
6.4.3. apyvartinis turtas – draudimas nekintančia draudimo suma arba 
kintančia draudimo suma; 
6.4.4. darbuotojų turtas - pirmosios rizikos draudimu.
6.5. Draudimo suma sumažėja išmokėtų draudimo išmokų dydžiu 
(mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. Išmokėjus 
draudimo išmoką ar jų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo 
sutartis laikoma pasibaigusia.

7. DRAUDIKO, DRAUDĖJO, APDRAUSTOJO IR NAUDOS 
GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Draudėjas privalo informuoti Draudiką, jei Draudžiamas objektas jau 
yra apdraustas kitų Draudikų.
7.2. Draudėjas privalo ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
informuoti Draudiką apie pasikeitusius kontaktinius duomenis (adresą, 
tel. numerį, faks. numerį).
7.3. Draudėjas yra atsakingas už visų Draudikui patiekiamų duomenų 
teisingumą.
7.4. Jeigu Draudėjas Draudimo sutarties sudarymo metu pateikė Draudikui 
žinomai neteisingus duomenis, Draudikas turi teisę 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.
7.5. Draudėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) 
kalendorines dienas, raštu informuoti Draudiką apie bet kokių aplinkybių, 
kurios gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio įvykimui ir/ar žalos 
Draudžiamajam objektui atsiradimui ar žalos dydžiui (draudimo rizikos 
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 teismą dėl Draudimo sutarties sąlygų pakeitimo ar sutarties 
nutraukimo, taip pat taikyti kitas neigiamas pasekmes.
7.6. Jeigu Draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia 
Draudimo 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 sumažintų draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka 
pakeisti Draudimo sutarties sąlygų, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą 
dėl Draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus 
aplinkybėms.
7.7. Draudėjas privalo Draudimo sutarties galiojimo metu suteikti 
galimybę 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.
7.8. Jei Draudžiamo objekto apžiūros metu nustatoma, kad Draudėjas 
nesilaiko Draudimo sutartyje numatytų sąlygų ar nesilaiko Draudimo 
sutartyje nurodytų apsaugos priemonių eksploatavimo taisyklių, 
Draudikas nustatydamas protingą terminą gali informuoti Draudėją 
raštu dėl trūkumų pašalinimo. Jei draudėjas per nustatytą terminą 
trūkumų nepašalina, Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį. 
Tokiu atveju nepanaudotas draudimo įmokos likutis grąžinamas 
Draudėjui, išskaičiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo išmokų 
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sumas ir iki 30% administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo 
įmokos dalies.
7.9. Naudos gavėjas turi teisę:
7.9.1. Draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo 
išmoką;
7.9.2. Gauti informacija apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
7.10. Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis bei 
Naudos gavėjas privalo:
7.10.1. imtis visų priemonių žalos bei nuostolių dydžio sumažinimui;
7.10.2. nedelsiant nuo sužinojimo momento apie įvykį informuoti 
atitinkamas institucijas ar/ir tarnybas (policija, priešgaisrinė tarnyba, 
avarinė tarnyba ir t.t.);
7.10.3. laikytis visų Draudiko nurodymų;
7.10.4. pranešti Draudikui per 3 (tris) darbo dienas apie Draudžiamojo 
įvykio faktą;
7.10.5. sudaryti sugadinto ar sunaikinto turto detalųjį sąrašą, kuriame būtų 
nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigijimo vertė. Taip pat pateikti 
turto įsigijimo dokumentus ir/ar garantinius dokumentus tikslesniam žalos 
nustatymui;
7.10.6. leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti, esant 
būtinybei, pakartotinai apžiūrėti sugadintą turtą ar jo liekanas;
7.10.7. išsaugoti po Draudžiamojo įvykio likusias liekanas ar sugadintą 
turtą, kol jas apžiūrės Draudikas ar jo atstovas, ir nepradėti jokių remonto, 
atstatymo, tvarkymo ar kitų darbų, kurie trukdytų nustatyti padarytos 
žalos dydį, žalos priežastis, aplinkybes, be Draudiko sutikimo;
7.10.8. suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio 
priežastis ar aplinkybes bei nustatinėti nuostolio dydį;
7.10.9. padėti Draudikui ar jo atstovui nustatyti Draudžiamojo įvykio 
priežastis bei aplinkybes;
7.10.10. prieš remonto darbų pradžią, suderinti su Draudiku projektavimo, 
statybos, remonto, gamybos darbus, įsigijimo kaštus, kurie bus skirti 
sugadintam ar sunaikintam turtui atstatyti.
7.11. Draudikas turi teisę, tačiau neprivalo, prieš sudarant sutartį apžiūrėti 
Draudžiamą turtą.
7.12. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti su Draudėju Draudimo 
sutartį, jei jam pageidaujama apdrausti rizika yra nepriimtina.
7.13. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina teisė reikalauti 
išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens.
7.14. Draudikas neprivalo atlyginti žalos ar atitinkamos jos dalies, jei 
Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas už žalą atsakingo asmens 
atžvilgiu atsisako reikalavimo teisės ar ją įgyvendinti tapo neįmanoma dėl 
jo kaltės;
7.15. 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 nesutinka 
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;
7.16. Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo prievolės vykdyti 
įsipareigojimus, kylančius iš Draudimo sutarties, jei įrodo, kad 
įsipareigojimų vykdymas yra neįmanomas dėl Nenugalimos jėgos (force 
majeur) aplinkybių.

8. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS IR SUMAŽĖJIMAS
8.1. Kai pasikeičia ar atsiranda prašyme sudaryti draudimo sutartį 
nurodytos ar kitos aplinkybės (draudimo rizikos pasikeitimas), turinčios 
įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui, Draudėjas apie tokias aplinkybes 
bei jų pasikeitimus privalo Draudikui tuoj pat, kai apie tokias aplinkybes ar 
pasikeitimus sužinojo, pranešti raštu.

8.2. Laikoma, kad draudimo rizika sumažėja, kai apdrausto objekto 
apsaugai įrengiamos papildomos apsaugos priemonės.

9. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA, DRAUDIMO 
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS BEI GALIOJIMO LAIKOTARPIS IR 
DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA
9.1. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, turi pateikti žodinį ar 
raštišką prašymą Draudikui.
9.2. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, privalo pateikti 
Draudikui informaciją apie esmines aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 
Draudžiamojo įvykio atsitikimo rizikai bei galimos žalos Draudžiamam 
objektui dydžiui.
9.3. Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama teikti tik 
po to, kai draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, jei 
draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis. 
9.4. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmokos mokėjimo data 
sutampa su draudimo sutarties sudarymo data arba draudimo liudijime 
nurodyto draudimo laikotarpio pradžia, Draudėjui laiku sumokėjus 
draudimo įmoka, draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos 
sumokėjimo momento. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmokos 
mokėjimo data yra vėlesnė nei draudimo sutarties sudarymo data arba 
draudimo liudijime nurodyto draudimo laikotarpio pradžia, Draudėjui 
sutartyje nustatytu laiku sumokėjus draudimo įmoką, draudimo sutartis 
įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, tačiau draudimo 
apsauga tokiu atveju taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems 
nuo nurodyto draudimo laikotarpio pradžios iki sutarties įsigaliojimo. 
9.5. Jei Draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumoka draudimo 
įmokos ar pirmosios jos dalies, jei draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas 
dalimis, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama 
teikti tik nuo kitos dienos, einančios po draudimo įmokos sumokėjimo, 
jei ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutartyje 
nustatyto termino. Nustatytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos 
ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Draudimo sutartis bei draudimo apsauga 
neįsigalioja (Draudikas neprivalo papildomai informuoti apie tokį 
automatišką sutarties nutrūkimą).

10. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
10.1. Taikytinų teisės aktų pagrindu ir sąlygomis Draudėjas gali nutraukti 
Draudimo sutartį bet kada. Nepanaudotas draudimo įmokos likutis 
grąžinamas Draudėjui, išskaičiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo 
išmokų sumas ir iki 30% administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo 
įmokos dalies. 
10.2. Jei Draudimo sutartis taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis yra nutraukiama Draudiko iniciatyva, nesant Draudėjo kaltės, 
arba Draudėjo iniciatyva dėl Draudiko kaltės, Draudėjui yra gražinamas 
draudimo įmokos likutis proporcingai Draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiui, neišskaičiuojant administravimo išlaidų. 
10.3. Jei Draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva Draudėjui 
pažeidus esmines sutarties sąlygas, tokiu atveju taikoma Taisyklių 10.1. 
punkte nurodytos nepanaudotos įmokos dalies grąžinimo sąlyga.
10.4. Jei Draudėjas ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nesumoka draudimo įmokos 
ar pirmosios jos dalies, su kurių sumokėjimu siejamas draudimo sutarties 
įsigaliojimas, Draudimo sutartis nutrūksta (automatiškai), Draudikas taip 
pat turi teisę vienašališkai nutraukti Draudimo sutartį įstatyme nustatyta 
tvarka.

11. TURTO SAVININKO PASIKEITIMAS
11.1 Jei apdraustas turtas yra perleidžiamas naujam savininkui, Draudimo 
sutartis pasibaigia, išskyrus tuos atvejus, kai naujuoju apdrausto turto 
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savininku tampa Draudėjas. Šiuo atveju Draudikas grąžina įmokos dalį, 
kuri yra proporcinga likusiam Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

12. DRAUDIMO ĮMOKOS APSKAIČIAVIMO TVARKA
12.1. Draudimo įmokos dydžio apskaičiavimui įtakos turi Draudėjo 
pateikta informacija apie Draudžiamą objektą, jo vertę, jam gresiančias 
rizikas, šio objekto paskirtį, pageidaujamą draudimo sumą, draudimo 
laikotarpį bei kitas pageidaujamas draudimo sutarties sąlygas.

13. DRAUDIMO IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMAS IR 
MOKĖJIMAS
13.1. Priklausomai nuo apdraudžiamų vertybių, draudimo išmokos dydis 
nustatomas draudimo sumos ribose žemiau išvardinta tvarka: 
13.1.1. pastatams ir statiniams draudimo išmokos dydis nustatomas 
pagal atstatymo toje pačioje vietoje arba remonto išlaidas, atsižvelgiant 
į ankstesnius matmenis, panaudotas medžiagas, technologijas ir 
konstrukcijas:
13.1.1.1. draudžiant atkuriamąja (nauja) verte – draudimo objektui, kurio 
nusidėvėjimas neviršija 50%, neišskaičiavus nusidėvėjimo; draudimo 
objektui, kurio nusidėvėjimas viršija 50%, išskaičiavus nusidėvėjimą; 
13.1.1.2. draudžiant likutine verte – išskaičiavus nusidėvėjimą;
13.1.2. mašinoms, įrenginiams ir įrangai – pagal įsigijimo, remonto kainą 
arba išlaidas, patirtas tos pačios rūšies, tipo ar galios daiktui atkurti, 
pridėjus transportavimo ir montavimo išlaidas, atsižvelgiant į 13.1.1.1. – 
13.1.1.2. punktų nuostatas;
13.1.3. apyvartiniam turtui – pagal jo įsigijimo kainą arba pagaminimo 
kaštus žalos atsiradimo dieną;
13.1.4. trečiųjų asmenų turtui – pagal jo įsigijimo kainą arba remonto išlaidas, 
remiantis kainomis žalos atsiradimo dieną, pridėjus patirtas ir dokumentais 
pagrįstas paslaugų išlaidas, neatsižvelgiant į palūkanas arba maržą;
13.1.5. investicinėms išlaidoms – pagal sunaikinto draudimo objekto 
atkūrimo išlaidas arba apgadinto draudimo objekto remonto išlaidas, ne 
daugiau negu jo tikroji vertė;
13.1.6. tauriesiems metalams ir brangiesiems, pusbrangiams akmenims 
bei perlams – pagal jų įsigijimo kainą arba pagal išlaidas, susijusias su jų 
apdirbimu;
13.1.7. darbuotojų turtui – pagal likutinę vertę.
13.2. Draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuoto nuostolio sumą, atsižvelgiant į 
dvigubą bei nevisišką draudimą, ir iš jos atėmus Išskaitą (franšizę).
13.3. Nevisiško draudimo taisyklė netaikoma apdraudžiant turtą pirmosios 
rizikos draudimu. 
13.4. Jeigu nebuvo susitarta kitaip, Draudiko išmokėta pagal draudimo 
sutartį pinigų suma negali viršyti patirtos žalos dydžio.
13.5. Visi Draudėjo pateikti dokumentai, susijusieji su padaryta žala, turi 
būti patikrinti Draudiko.
13.6. Nustatant žalos dydį, atsižvelgiama: 
13.6.1. į draudimo objekto mokslinę, kolekcinę, istorinę vertę;
13.6.2. išlaidas, susijusias su bet kokiais draudimo objekto pakeitimais ar 
pagerinimais po draudimo sutarties sudarymo; 
13.6.3. į išlaidas, kurios buvo patirtos esant trūkumui atsarginių detalių ar 
medžiagų, reikalingų grąžinti draudimo objektą į prieš žalą buvusią būklę;
13.6.4. į išlaidas, kurios buvo patirtos dezinfekuojant liekanas, išvalant 
aplinką ir rekultivuojant žemę po žalą sukėlusio įvykio; 
13.6.5. į pridėtinės vertės mokestį (PVM), kuris kiekvieną kartą mokant 
draudimo išmoką turi būti išskaičiuotas, nebent šalys buvo susitarusios 
kitaip. 
13.7. Draudikas ir Draudėjas turi teisę kreiptis į ekspertus dėl nuostolio 
dydžio bei priežasties nustatymo bei remtis jų išvadomis. Jeigu Draudikas 
ir Draudėjas nesusitaria kitaip, ekspertais negali būti skiriami asmenys, 
kurie yra Draudiko konkurentai, turi su jais verslo ryšių, dirba pas 

konkurentus ar verslo partnerius ir pan. Išlaidas, susijusias su eksperto 
samdymu, apmoka ta šalis, kuri į jį kreipėsi.
13.8. Draudimo išmokos dydis mažinamas liekanų, kurios gali būti vėliau 
panaudotos, perdirbtos ar suremontuotos, verte.
13.9. Draudimo išmokos dydis mažinamas suteiktos nuolaidos už papildomų 
apsaugos priemonių naudojimą procentu, jeigu dėl netinkamo naudojimo 
tokios priemonės neveikė įvykus įvykiui, dėl kurio buvo padaryta žala.
13.10. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos pagal Draudimo 
sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas suėjęs 
jei tarp Draudiko ir Draudėjo nėra sutarta kitaip. Apdrausto objekto 
visiško sunaikinimo atveju, Draudikas gali iš draudimo išmokos išskaičiuoti 
visas nesumokėtas draudimo įmokas.
13.11. Draudėjui priėmus sprendimą neatkurti turto, Draudikas išmoka 
draudimo išmoką, kurios dydis išskirtinai atitinka likutinę turto vertę. 
13.12. Bendra draudimo išmokos suma negali viršyti Draudimo liudijime 
(polise) nurodyto turto draudimo sumos kiekvienam apdraustam objektui 
atskirai.
13.13. Draudimo išmoka išmokama per 15 (penkiolika) kalendorinių 
dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą ir 
reikšmingą informaciją nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes 
bei nuostolių dydį.
13.14. Jeigu Draudikas ir Draudėjas per 30 kalendorinių dienų nuo visų 
dokumentų gavimo nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudikas 
gali Draudėjo prašymu išmokėti neginčijamą nuostolio dydį.
13.15. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina reikalavimo teisė 
į atsakingą už padarytą žalą asmenį. Ši sąlyga netaikoma taikytinų teisės 
aktų nustatytais atvejais.
13.16. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas atsisako 
reikalavimo teisės atsakingo už padarytą žalą asmens atžvilgiu, arba dėl 
Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo kaltės neįmanoma perimtos 
reikalavimo teisės įvykdyti, Draudikas atleidžiamas nuo prievolės išmokėti 
visą ar dalį draudimo išmokos.
13.17. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalį 
žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Draudikas turi 
teisę sumažinti draudimo išmoką suma, kurią Draudėjas, Apdraustasis ar 
Naudos gavėjas gavo iš atsakingo už žalą asmens.
13.18. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumažinama 
išmokėtos sumos dydžiu, o išmokėjus draudimo išmoką, kurios bendra 
vertė yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis gali būti Draudiko 
vienašališkai nutraukta, išskyrus 13.19. punkte numatytą atvejį.
13.19. Draudiko sutikimu, Draudėjui sumokėjus papildomą draudimo 
įmoką, draudimo suma gali būti padidinta iki anksčiau buvusio dydžio.

14. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMAS
14.1. Draudimo išmoka nemokama, jei:
14.1.1. nuostolius sąlygojo įvykis, kuris yra Nedraudžiamasis įvykis,
14.1.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar su šiais asmenimis 
susiję asmenys pateikia Draudikui žinomai klaidingą informaciją ar 
dokumentus, kurie turi esminės įtakos Draudžiamojo įvykio faktui, 
priežastims, aplinkybėms ir/ar galimam žalos (nuostolių) dydžiui įvertinti;
14.1.3. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti 
pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.
14.2. Draudikas turi teisę sumažinti ar atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei:
14.2.1. Draudėjas, prieš sudarant sutartį, pateikia neteisingą informaciją 
apie Draudžiamąjį objektą bei esmines aplinkybes, turinčias reikšmę 
Draudžiamojo įvykio ir/ar galimos žalos (nuostolio) dydžiui įvertinti;
14.2.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku 
kompetentingoms įstaigoms ar institucijoms apie Draudžiamąjį įvykį; 
14.2.3. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku 
Draudikui apie Draudžiamąjį įvykį ir dėl to Draudikas negali nustatyti 
tikslaus nuostolio dydžio;
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14.2.4. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdo 
visų ar dalies jiems nustatytų pareigų ar teisėtų Draudiko reikalavimų;
14.2.5. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti 
pagrindai atsisakyti mokėti ar sumažinti draudimo išmoką.

15. INFORMACIJOS TEIKIMO KITAI SUTARTIES ŠALIAI TVARKA
15.1. Informacija po draudimo sutarties sudarymo kitai sutarties šaliai 
teikiama raštu: registruotu laišku, faksu ar įteikiama asmeniškai.

16. GINČAI
16.1. Ginčai, kylantys tarp Draudiko ir Draudėjo, sprendžiami derybomis, 
o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
16.2. Draudėjas turi teisę kreiptis į draudimo bendrovių priežiūrą 
vykdančią instituciją - Lietuvos banką dėl tarp Draudėjo ir Draudiko 
kilusio ginčo.

7. DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ
17.1. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Tomasz Rowicki
Valdybos narys


