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TURTO DRAUDIMO NUO VISŲ RIZIKŲ TAISYKLĖS
(Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group 
Valdybos nutarimu 8/2014, 2014 m. sausio mėn. 31 d., galio-
jančios nuo 2014 m. sausio mėn. 31 d.) 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna In-
surance Group, viekianti per savo filialą Lietuvoje (toliau – 
Draudikas), šių Turto draudimo nuo visų rizikų draudimo tai-
syklių (toliau – Taisyklės) pagrindu sudaro draudimo sutartis 
su asmenimis ir įsipareigoja už draudimo sutartyje nustaty-
tą Draudėjo mokamą draudimo įmoką, draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpiu įvykus draudžiamajam įvykiui, išmokėti 
draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą draudimo 
išmoką.
1.2. Draudimo sutartis gali būti sudaryta ir kito asmens nau-
dai (toliau – Apdraustasis). Tokiu atveju visos sudarytos drau-
dimo sutarties sąlygos, kurios taikomos Draudėjui, galioja ir 
Apdraustajam, išskyrus pareigą mokėti draudimo įmokas, jei-
gu nebuvo sutarta kitaip. Taip pat šiose Taisyklėse nurodytos 
sąvokos ir draudimo sąlygos, kuriose yra vartojama sąvoka 
„Draudėjas“ turi būti aiškinamos ir taikomos analogiškai ir 
Apdraustajam.
1.3. Draudimo sutartyje gali būti numatytos papildomos są-
lygos arba skirtingos nei šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos, 
kurios galioja tik tuomet, jeigu dėl jų susitarta raštu. 
1.4. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir 
papildomų draudimo sąlygų, taikomos papildomų draudimo 
sąlygų nuostatos. Draudikas visais atvejais pirmiausia vado-
vaujasi individualiai šalių aptartomis draudimo sąlygomis. 

II. SĄVOKOS
2.1. Apdraustasis – asmuo, kurio naudai sudaryta Draudi-
mo sutartis.
2.2. Apsauga – apdrausto objekto arba patalpos apsauga, 
kurią vykdo Draudėjo įgaliotas asmuo arba apsaugos įmonė, 
kuria nustatyti įpareigojimai, susiję su atitinkamu elgesiu ir 
veiksmais, vykdomais bandymo įsilaužti atveju.
2.3. Atkuriamoji (nauja) vertė – vertė, atitinkanti turto 
atkūrimo išlaidas iki naujos, bet nepagerintos būklės, t.y.:
2.3.1. pastatų ir statinių atveju – vertė, atitinkanti jų remon-
to arba atstatymo toje pačioje vietoje kaštus, atsižvelgiant į 
ankstesnius matmenis, medžiagas, technologijas, konstrukci-
jas ir apdailos standartą;
2.3.2. 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.

2.4.Darbuotojų turtas – Draudėjo darbuotojų asmeninis 
arba darbuotojų profesinei veiklai vykdyti būtinas turtas, kuris 
darbdavio nurodymu arba pagal nusistovėjusią įprastą darbo-
vietės praktiką laikomas darbuotojų darbo vietoje. Darbuo-
tojų turtui šiose Taisyklėse nėra priskiriamos piniginės lėšos, 
bižuterijos ir juvelyriniai gaminiai.
2.5. Daugiaskląstė spyna – spyna, kurios rakto plokštėje 
yra daugiau nei keturi stačiakampiai grioveliai.
2.6. Draudėjas – asmuo, kuris arba kreipėsi į draudiką dėl 
draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam draudikas pasiūlė 
sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį 
su draudiku.
2.7. Draudikas – Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S. 
A. Vienna Insurance Group, veikianti per Compensa Towar-
zystwo Ubezpieczen S. A. Vienna Insurance Group Lietuvos 
filialą.
2.8. Draudimo išmokos limitas – Taisyklių Specialiojoje 
dalyje nustatyta draudimo sutartyje nurodytos draudimo su-
mos dalis, kurios neviršydamas Draudikas išmoka draudimo 
išmoką dėl į draudimo liudijimą įtrauktos papildomos ar indi-
vidualios draudimo sąlygos už draudimo liudijime ar specia-
liojoje sąlygoje įvardintą draudžiamąjį įvykį visam draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiui. Išmokėjus draudimo išmoką 
dėl įvardinto draudžiamojo įvykio ar žalos, nustatytas drau-
dimo išmokos limitas ir nurodyta draudimo suma mažinama 
atitinkamos draudimo išmokos dydžiu.
2.9. Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduodamas 
dokumentas, patvirtinantis Draudimo sutarties sudarymą.
2.10. Draudimas kintančia draudimo suma – draudimo 
variantas, pagal kurį likusi mokėtina draudimo įmoka apskai-
čiuojama periodiškai (pvz. kiekvieną mėnesį), atsižvelgiant į 
apdraudžiamo apyvartinio turto būklę (draudimo laikotarpio 
pradžioje sumokama tik avansinė draudimo įmoka).
2.11. Draudimas nekintančia draudimo suma – draudi-
mo variantas, pagal kurį draudimo suma turi atitikti visą drau-
džiamo turto vertę.
2.12. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su šių 
Taisyklių pagrindu apdrausto turto (statinių, pastatų, nekil-
nojamojo turto ir kitų) valdymu, naudojimu ir disponavimu. 
Draudžiamas draudimo sutartyje nurodytas Draudėjui arba 
Apdraustajam priklausantis turtas, skirtas gamybinei, komer-
cinei ar kitokiai ūkinei veiklai vykdyti. Be nurodytų turtinių in-
teresų Draudimo objektu gali būti ir kitokie interesai arba su 
jais susijęs turtas, veikla ir kita, dėl kurių Draudėjas ir Draudi-
kas sutaria Draudimo sutartyje, laikantis šių Taisyklių sąlygų.
2.13. Draudimo rizika – tikėtinas pavojus, gresiantis drau-
dimo objektui, susijęs su galimo, staigaus, netikėto, nuo Drau-



2/16

dėjo ar Apdraustojo valios nepriklausančio įvykio įvykimu.
2.14. Draudimo suma – Draudimo liudijime nurodyta arba 
Taisyklių sąlygose ir/arba Draudimo papildomose sąlygose 
nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios neviršyda-
mas Draudikas atlygina Draudėjo draudžiamojo įvykio metu 
patirtus nuostolius.
2.15. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudi-
kas ir Draudėjas. Draudėjas, sudarydamas Draudimo sutartį 
įsipareigoja mokėti draudimo įmokas. Draudikas įsipareigoja, 
įvykus draudžiamajam įvykiui, išmokėti Draudimo sutartyje 
nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą Draudimo sutarty-
je nustatyta tvarka. Draudimo sutartį sudaro šios Taisyklės, 
Draudėjo rašytinis prašymas sudaryti Draudimo sutartį (jeigu 
jis buvo pateiktas), Draudimo liudijimas (polisas), sunume-
ruoti Draudimo sutarties priedai, Draudiko ir Draudėjo raštu 
įforminti dokumentai, kuriais susitariama dėl papildomų (in-
dividualių) draudimo sąlygų. 
2.16. Draudimo vieta – Draudimo sutartyje nurodyta vieta 
(konkretus adresas) Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje 
yra vykdoma veikla arba yra apdraustas turtas.
2.17. Draudimo vertė – draudžiamų turtinių interesų ver-
tė, kuri išreiškiama pinigais bei nustatoma Draudimo sutarty-
je numatytu būdu.
2.18. Draudžiamasis įvykis – staiga ir netikėtai įvykęs nuo 
Draudiko, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar su Draudėju su-
sijusių asmenų valios nepriklausantis įvykis, kuriam įvykus 
Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
2.19. Dvigubas draudimas – draudimo išmokos mokėjimas 
Draudėjui dėl to paties nuostolio pagal kelias draudimo su-
tartis, kai Draudikas atlygina nuostolį proporcingai savo at-
sakomybės daliai. Šiuo atveju bendra draudimo išmokų suma 
neturi viršyti nuostolio sumos.
2.20. Garsiniai signalizacijos įrenginiai – elektroniniai 
prietaisai, sukeliantys vietinį garsinį ir šviesos signalą (garso ir 
šviesos signalizacija).
2.21. Nedraudžiamasis įvykis – Draudimo sutartyje ir (ar) 
teisės aktuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas ne-
privalo mokėti Draudimo išmokos ir neatlygina jokių patirtų 
nuostolių. 
2.22. Nevisiškas draudimas – atvejis, kai įvykus draudžia-
majam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Nau-
dos gavėjui jo patirtų nuostolių dalį, proporcingą draudimo 
sumos ir draudimo vertės santykiui, jeigu nustatyta Draudi-
mo suma yra mažesnė už draudimo vertę.
2.23. Nuostolis – patirtos žalos piniginė išraiška.
2.24. Investicinės išlaidos – Draudėjo (Apdraustojo) patir-
tas ir draudimo sutarties laikotarpiu numatomos dokumen-
tais pagrįstos išlaidos, susijusios su pastatų arba patalpų, kurie 
nepriklauso Draudėjo arba Apdraustojo nuosavybei, tačiau 

naudojami Draudėjo arba Apdraustojo ūkinei veiklai vykdy-
ti, einamuoju ar kapitaliniu remontu, taip pat pritaikomaisiais 
darbais bei vidaus įrengimu.
2.25. Išskaita (franšizė, besąlyginė išskaita) – suma, ku-
rios dydžiu kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, Draudikas 
besąlygiškai sumažina mokėtiną draudimo išmoką, jei draudi-
mo sutartyje nenustatyta kitaip. Šis dydis draudimo liudijime 
gali būti nurodomas skaitine, procentine ar apibrėžto laiko-
tarpio išraiška. Jeigu nėra sutarta kitaip, laikoma, kad pagal 
šias Taisykles taikoma išskaita yra besąlyginė.
2.26. Kavitacija – dujomis arba garais pripildytų burbuliukų 
atsiradimas tekančiame skystyje dėl lokalaus slėgio sumažė-
jimo ženklaus srauto tėkmės greičio padidėjimo vietose, su-
keliantis su skysčiu sąlytyje esančių konstrukcinių elementų 
ardymą.
2.27. Korozija – metalų arba jų lydinių ardymas dėl chemi-
nių arba elektrocheminių reakcijų, vykstančių dėl sąlyčio su 
supančia dujų arba skysčių aplinka.
2.28. Likutinė vertė – Atkuriamoji (nauja) vertė sumažinta 
techninio nusidėvėjimo dydžiu.
2.29. Mašinos, įrenginiai ir įranga – visas Draudėjo ar Ap-
draustojo kilnojamas turtas, kurį jis naudoja savo ūkinėje – 
komercinėje veikloje, pagrindinės priemonės ar menkavertės 
sudėtinės turto dalys, nepriskirtos kitoms turto kategorijoms.
2.30. Metalo erozija – paviršinis metalų ardymas, kurį suke-
lia mechaninis poveikis, pvz. trintis, smūgiai.
2.31. Motorinė transporto priemonė – variklį turinti 
transporto priemonė, įskaitant traktorius, mopedus, kitas 
savaeiges transporto priemones, skirtas žmonėms ir (arba) 
kroviniams vežti, išskyrus bėgines transporto priemones.
2.32. Pastatai – vieno arba daugiau aukštų, stogu apdeng-
tas, tvirtai sujungtas su žeme ir iš erdvės išsiskiriantis statinys, 
kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, iš-
dėstytų 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 ele-
mentai yra pamatai, sienos, perdangos, stogas; konstrukci-
niu elementu papildoma įranga yra išorės apdaila, pertvaros, 
grindys, langai, durys, vidaus apdaila, šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos (nuotekų), dujų, karšto ir šalto vandens, elek-
tros tiekimo, gaisrų aptikimo ir gesinimo sistemos, telekomu-
nikacijos linijos ir apsaugos sistemos su stacionariai prijungtais 
prietaisais. Šiose Taisyklėse nurodyti pastatai turi būti regis-
truoti Nekilnojamojo turo registre kaip nekilnojamasis turtas.
2.33. Piniginės vertybės – Lietuvos Respublikos arba užsie-
nio valstybių piniginiai ženklai, čekiai, vekseliai, akcijos, obli-
gacijos ir kiti dokumentai, apyvartoje pakeičiantys grynuosius, 
mokėjimo korteles.
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2.34. Pirmosios rizikos draudimas – draudimas, kai Drau-
dimo sutartyje nustatoma draudimo suma, netaikant Nevisiš-
ko draudimo sąlygos, yra mažesnė negu Atkuriamoji vertė, 
o Draudiko atsakomybė ribojama Draudėjo pasirinkta drau-
džiamo turto draudimo suma. Draudžiamojo įvykio atveju 
žala atlyginama iki Draudimo sutartyje nurodytos draudimo 
sumos, neatsižvelgiant į draudžiamo turto draudimo sumos ir 
draudimo vertės santykį.
2.35. Plėšimas – turto atėmimas naudojant arba grasinant 
nedelsiant panaudoti fizinę jėgą prieš asmenį, arba privedant 
jį prie nesąmoningos, negalėjimo apsiginti ar bejėgiškos bū-
klės.
2.36. Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo (Apdraus-
tojo) darbuotojai (asmenys, atliekantys darbą darbo sutar-
ties pagrindu arba civilinės sutarties pagrindu, jeigu jie veikia 
Draudėjo nurodymu ir (ar) jo kontroliuojami), valdybos nariai 
ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai 
patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įstatymų 
nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
2.37. Statiniai – visa tai, kas sukurta statybos darbais nau-
dojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, 
įskaitant, bet neapsiribojant inžinerinius statinius, mišrios rū-
šies 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 inžine-
rinių sistemų statybinės konstrukcijos. Šiose Taisyklėse sta-
tiniams nėra priskiriami pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, 
komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, že-
mės ūkio ir kiti). Šiose Taisyklėse nurodyti statiniai turi būti 
registruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis 
turtas.
2.38. Statinio avarija – nenumatytas, netikėtas statybos 
objekto ar jo dalies, pastolių konstrukcijos elementų, forma-
vimo įrenginių, duobės sandarinimo sienelių ir jos sutvirtini-
mo sunaikinimas (statinio avarija nelaikoma: į statybos objek-
tą įmontuoto elemento, kuris gali būti suremontuotas arba 
pakeistas, sugadinimas; statybos įrengimų, susijusių su pasta-
tais, sugadinimas arba sunaikinimas; įrenginių avarija).
2.39. Stebėjimas – tai atvejai, kai išpildomos abi žemiau nu-
rodytos sąlygos: 
2.39.1. apsaugos sistema, turinti elektroninius jutiklius, ku-
riems suveikus, sistema perduoda signalą apsaugos įmonei 
arba policijai;
2.39.2. 2.39.1. punkte nurodyto signalo gavimas, įpareigo-
jantis apsaugos įmonę arba policiją nedelsiant išsiųsti patrulių 
ekipažą į saugomą vietą.
2.40. Trečiųjų asmenų turtas – tretiesiems asmenims pri-
klausantis turtas, kuris nuomos, panaudos arba patikėjimo 

teise valdomas Draudėjo arba Apdraustojo ir naudojamas 
Draudėjo arba Apdraustojo ūkinei komercinei veiklai vykdyti, 
įskaitant, bet neapsiribojant pardavimą bei paslaugų teikimą.
2.41. Vagystė su įsilaužimu – turto užvaldymas arba pa-
stangos užvaldyti turtą iš tinkamai apsaugotų patalpų arba jas 
atidarius panaudojant įrankius, arba padirbtą ar pritaikytą rak-
tą, arba originalų raktą, kurį kaltininkas gavo prieš tai įsilaužęs 
į kitas patalpas arba apiplėšimo metu, kaltininkui pasislėpus 
patalpoje iki jos uždarymo, jeigu yra įrodymų dėl kaltininko 
pasislėpimo patalpose fakto nustatymo.
2.42. Vertybės – neapdorotas auksas, sidabras, platina bei 
kiti taurieji metalai, brangakmeniai, perlai bei deimantai. 
2.43. Žala – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto 
sunaikinimu, sugadinimu, praradimu, ir dėl to patirtos išlai-
dos (tiesioginiai nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų 
draudžiamųjų įvykių. Taisyklėse ir/arba Draudimo papildo-
mose sąlygose atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti 
apibrėžiama kitaip. Visais atvejais į Žalos sąvoką nepatenka 
nuostoliai dėl negautų pajamų, taip pat neturtinės žalos atly-
ginimas.
 
III. DRAUDŽIAMAS TURTAS
3.1. Pagal šių Taisyklių pagrindu sudaromą Draudimo sutartį 
gali būti draudžiamas Draudėjui nuosavybės teise priklausan-
tis turtas arba kitu teisiniu pagrindu jo valdomas žemiau nu-
rodytas turtas:
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. grynieji pinigai;
3.1.8. darbuotojų turtas.
3.2. Pagal šias Taisykles nedraudžiamas ir draudimo apsauga 
netaikoma, jei Draudėjas ir Draudikas nesusitaria kitaip, že-
miau nurodytam turtui:
3.2.1. avarinės būklės nekilnojamas turtas ir jame esantis kil-
nojamas turtas;
3.2.2. nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis yra skir-
ta nugriauti, ir jame esantis kilnojamasis turtas;
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 arba trečiųjų asmenų 
patikėtas turtas;
3.2.5. flora, fauna;
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3.2.6. dokumentai, kurių neįmanoma atstatyti, planai, brėži-
niai, programinė įranga, duomenys, esantys laikmenose;
3.2.7. 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, parduoti, 
saugoti ir pan.;
3.2.9. draudėjui priklausantis turtas, esantis kitoje vietoje 
negu nurodyta Draudimo sutartyje (draudimo liudijime);
3.2.10. šuliniai, gręžiniai, drenažo sistemos;
3.2.11. kilnojamas turtas, kurį Draudėjas (Apdraustasis) 
perdavė naudotis tretiesiems asmenims arba Draudėjo (Ap-
draustojo) be teisinio pagrindo valdomas, naudojamas trečių-
jų asmenų turtas. 
3.2.12. geologiniai klodai, tiek glūdintys gamtiniuose sluoks-
niuose, tiek išgauti kalnakasybos darbais;
3.2.13. piniginės vertybės, motorinės transporto priemonės, 
garso – vaizdo įranga, elektroninė įranga, fotoaparatai – kurie 
yra Draudėjo darbuotojų turtas;
3.2.14. bižuterija, brangakmeniai, meno, antikos dirbiniai, 
kolekcininkų, filatelistų, numizmatų kolekcijos, jeigu draudi-
mo liudijime nenumatyta kitaip;
3.2.15. aktai, rankraščiai, knygos, piešiniai, planai, antspau-
dai, individualios kompiuterinės programos, duomenys, lai-
komi duomenų laikmenose;
3.2.16. kredito arba mokėjimo kortelės;
3.2.17. prototipai, vaizdingi modeliai, pavyzdžiai;
3.2.18. pasibaigusio galiojimo termino arba iš apyvartos pa-
šalintas apyvartinis turtas;
3.2.19. mašinos, įrenginiai ir įranga, skirti metalo laužui arba 
utilizavimui;
3.2.20. objektai, kurie yra statybų, montažo arba instaliavi-
mo stadijoje;
3.2.21. perdavimo ir paskirstymo linijos (tarp jų energetinės, 
telefono, apšvietimo linijos), išskyrus vamzdžius, kabelius, 
stulpus, bokštus ir visų tipų įrangą, kuri gali būti sujungta su 
minėtomis instaliacijomis, įskaitant visų tipų pastotes, esan-
čias didesniu nei 100 metrų atstumu nuo apdraustų pastatų 
ir statinių;
3.2.22. laikino pobūdžio pastatai, statiniai, kurie yra skirti de-
montuoti bei juose esantis turtas; 
3.2.23. gruntas (kartu su melioracijos arba pralaidumo kanalų 
sistema), žolynai, vejos, geležinkelio linijos, pylimai, grioviai, 
vandens rezervuarai, paviršiniai ir požeminiai vandenys, ka-
nalai, gręžimo (kalnakasybos) platformos, perdavimo vamz-

dynai, požeminiai kabeliai, tuneliai, tiltai, dokai, krantinės, 
molai, pirsai ir kiti vandenyje esantys statiniai;
3.2.24. eksploatacinės medžiagos, tokios kaip: tepalai, dega-
lai, katalizatoriai, jeigu jie nėra laikomi apyvartiniu turtu arba 
trečiųjų asmenų turtu.

IV. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje numatyto-
je vietoje (adresu), Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4.2. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, 
nepriklausomai nuo Draudėjo valios, atsitikę įvykiai, išskyrus 
nedraudžiamuosius įvykius, nurodytus šių Taisyklių 5.1. – 5.4. 
punktuose.
4.3. Draudimo apsauga, laikantis 4.4 punkte nustatytų sąlygų, 
taip pat apima Draudėjo patirtus nuostolius, kurie atsirado:
4.3.1. vykdant gesinimo arba gelbėjimo darbus, kurie atlieka-
mi įvykus draudžiamiesiems įvykiams;
4.3.2. vykdant griovimo arba valymo nuo griuvėsių darbus, 
kurie buvo atliekami įvykus draudžiamiesiems įvykiams. 
4.4. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas taip pat atlygina 
faktiškai patirtas ir dokumentais pagrįstas išlaidas:
4.4.1. draudimo objekto gelbėjimo ir gesinimo išlaidas bei 
išlaidas, susijusias su priemonėmis, kurių buvo imtasi siekiant 
sumažinti žalą, jeigu tos priemonės buvo tikslingos, nors ir 
nedavė teigiamų rezultatų – draudimo sumos ribose;
4.4.2. liekanų po įvykio pašalinimo (tvarkymo) išlaidas – iki 
5% nustatyto žalos dydžio.

V. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Draudikas nemoka draudimo išmokos, jeigu Draudėjas, 
Apdraustasis ar Naudos gavėjas žalą sukėlė tyčia. Draudikas 
taip pat turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu drau-
džiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos 
gavėjo didelio neatsargumo.
5.2. Draudikas nemoka draudimo išmokos dėl įvykių, įvyku-
sių prieš Draudimo sutarties įsigaliojimą arba pasibaigus su-
tarties galiojimo terminui, taip pat įvykių, įvykusių ne draudi-
mo vietoje.
5.3. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos 
neatlygina, jei: 
5.3.1. žala atsirado dėl karo, invazijos, užsienio valstybės 
priešiškų veiksmų pasekmių, karinio pobūdžio veiksmų (ne-
priklausomai nuo to, ar karas buvo paskelbtas ar ne), pilie-
tinio 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 ar piktavališkų 
veiksmų, sąmokslo, turto sunaikinimo, sugadinimo, konfiska-
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vimo ar arešto, vykdant valstybinių ir kitų institucijų nurody-
mus, nepriklausomai nuo to, ar jie duoti teisėtai ar ne;
5.3.2. žala atsirado dėl teroro aktų, suprantamų kaip bet ko-
kios rūšies veiksmai panaudojant jėgą, smurtą ar grasinimus, 
kuriuos vykdo asmuo ar asmenų grupė, veikianti individua-
liai 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, arba kitų veiksmų, kurie pagal teisės aktus 
ir teisinę praktiką pripažįstami teroro aktu; 
5.3.3. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės 
spinduliuotės arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netie-
sioginių pasekmių, taip pat bet kokių spindulių (elektroma-
gnetinių, šilumos, šviesos ir kt.) poveikio bei dėl cheminių, 
biologinių medžiagų naudojimo ne pagal jų paskirtį;
5.3.4. žala atsirado dėl reagavimo, bandymo užkirsti kelią 
arba nuslopinti šio straipsnio 5.3.1 -5.3.3 papunkčiuose nuro-
dytus veiksmus ir įvykius;
5.3.5. žala atsirado dėl kitų aplinkybių, kurios laikomos ne-
nugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus;
5.3.6. žala atsirado dėl pastatų ar statinių konstrukcinių ele-
mentų griuvimo, virsmo, iškilimo, įtrūkimo, susitraukimo 
arba išsiplėtimo, išskyrus, jeigu visa tai įvyko kaip ankstesnio 
draudžiamojo įvykio pasekmė, taip pat žala dėl brokuotų, ne-
kokybiškų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo;
5.3.7. žala, atsiradusi dėl greta apdrausto statinio, pastato ar 
patalpos vykdomų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar 
kitų statybos darbų;
5.3.8. žala, susijusi su kalnakasybos darbais, ar (ir) susijusi su 
atliekamais žemės darbais; 
5.3.9. žala, susijusi su vandens poveikiu, nesusijusiu su drau-
džiamuoju įvykiu, statiniuose ir vandens įrenginiuose, išsky-
rus žalas, kurios buvo padarytos potvynio bangos, upės vagos 
arba rezervuaro ribose, kai bangos dydis ir jėga nebuvo nu-
matyti projektuojant statinį ar vandens įrenginį kaip itin retai 
pasireiškiantis reiškinys; 
5.3.10. žala atsirado dėl liūties, krušos, sniego poveikio, 
esant neatitinkančiai statybos techninių reikalavimų stogo bū-
klei, nesant apsaugos nuo kritulių patekimo į patalpos vidų 
priemonių arba joms esant nepakankamoms, arba palikus 
atviras langų ir durų angas bei kitas technines pastato angas, 
už kurių tinkamą apsaugojimą, uždarymą, priežiūrą arba kon-
servavimą atsako Draudėjas ir/ar Apdraustasis; 
5.3.11. žala buvo padaryta apyvartiniam turtui ar trečiųjų as-
menų turtui dėl potvynio, atmosferos kritulių ir užliejus san-
dėliuojamą 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);
5.3.12. žala buvo padaryta palaipsniui drėkstant patalpoms, 
esant nesandarioms vandens, kanalizacijos, šildymo, techno-
loginėms sistemoms, patekus į patalpas gruntiniam vandeniui, 
įšalus sienoms, atsiradus pelėsiniam grybui;
5.3.13. žala buvo padaryta dėl požeminių vandenų lygio pa-
sikeitimo;
5.3.14. žala buvo padaryta dėl ugnies ar karščio poveikio ap-
dorojamam turtui, nebent draudimo sutartyje nurodyta ki-
taip;
5.3.15. žala buvo padaryta įvykus sprogimui:
5.3.15.1. vidaus degimo varikliuose, įvykus sprogimui jų de-
gimo kamerose dėl susikaupusių dujų slėgio;
5.3.15.2. elektros įrenginiuose dėl elektros srovės poveikio 
(pvz., dėl antsrovio sukelto viršįtampio, reguliavimo ir apsau-
gos matavimo prietaisų defektų, dėl kurių pažeidžiama izolia-
cija, pvz., trumpasis jungimas, tarpvijinis jungimas, trumpasis 
jungimas su korpusu, trumpasis jungimas su žeme);
5.3.15.3. jeigu sprogimą sukėlė Draudėjas (Apdraustasis) 
produkcijos gamybos ar eksploatavimo metu;
5.3.15.4. sprogus kineskopo lempai jos gamybos ar monta-
vimo metu;
5.3.16. žala buvo padaryta dėl audros bet kokio tipo palapi-
nėse, pamatų neturinčiuose pastatuose, statiniuose, staciona-
riose ir kilnojamose prekydėžėse;  
5.3.17. žala atsirado dėl netiesioginio žaibo poveikio;
5.3.18. žala atsirado dėl vibracijos ar natūralaus pastato sė-
dimo ar plėtimosi;
5.3.19. žala atsirado dėl vabzdžių, graužikų, kitų parazitų 
poveikio, korozijos, puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, tačiau 
įvykis, įvykęs kaip šių procesų pasekmė, laikomas draudžia-
muoju; 
5.3.20. 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 me-
džiaga;
5.3.21. žala atsirado dėl jūros vandens užliejimo, sukelto au-
dros, uragano, potvynio arba cunamio, kuomet suniokojami 
kranto sutvirtinimai;
5.3.22. dėl mažesnio nei 20 m/s greičio vėjo poveikio;
5.3.23. žala dėl genetinių modifikacijų;
5.3.24. žala dėl apribojimo arba trūkio elektros energijos, 
šilumos, dujų, vandens arba kitų resursų terpių tiekime, taip 
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pat kondicionavimo įrenginių, šaldymo, šildymo arba gamy-
bos įrangos gedimų, kurias sukėlė priežastys, esančios pami-
nėtų objektų viduje arba jų netinkama priežiūra;
5.4. Pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga nesuteikiama 
žemiau išvardintoms žaloms: 
5.4.1. padarytoms pastatuose ir statiniuose jų statybos, per-
statymo, kapitalinio ar einamojo remonto arba modernizavi-
mo metu;
5.4.2. bet kokio pobūdžio pastatuose, statiniuose, įrengi-
muose ir įrenginiuose, kurie bus išardyti arba nenaudojami 
ilgiau nei 30 dienų;
5.4.3. padarytoms motorinėms transporto priemonėms, ne-
bent tokios transporto priemonės yra apyvartinis turtas;
5.4.4. mokėjimo ir kredito kortelėms;
5.4.5. padarytoms medžiams, krūmams, iš kelmo augantiems 
augalams, žemės ūkio kultūroms (taip pat ir šiltnamiuose, šil-
tadaržiuose, šiltlysvėse auginamiems augalams) bei gyvūnams;
5.4.6. padarytoms sandėliuojamiems objektams, kurie laiko-
mi nesilaikant gamintojo, tiekėjo keliamų reikalavimų  arba 
atitinkamų normų nustatytų reikalavimų;
5.4.7. atsiradusioms dėl tiesioginių nenutrūkstamo eksploa-
tavimo padarinių (kuriuos sukėlė pvz. įprastas susidėvėjimas, 
nusitrynimas, senėjimas, kavitacija, metalo erozija, korozija, 
oksidacija, rūdys);
5.4.8. atsiradusioms dėl netinkamos priežiūros, netinkamai 
atliktų statybos, remonto darbų bei bandymų;
5.4.9. atsiradusioms sutrikus arba nutrūkus elektros energi-
jos, šilumos, dujų tiekimui, išskyrus atvejus, kai šis sutrikimas 
sąlygoja vamzdyno sprogimą dėl šalčio poveikio;
5.4.10. atsiradusiems kondicionavimo įrenginių, šaldymo, 
šildymo arba gamybinės įrangos vidiniams gedimams, kurias 
sukėlė priežastys, slypinčios paminėtų objektų viduje arba jų 
netinkama priežiūra;
5.4.11. atsiradusioms dėl perdirbamų, transportuojamų arba 
sandėliuojamų mašinų ar/ir įrengimų eksploatacinių skysčių 
sustingimo arba užšalimo;
5.4.12. atsiradusioms dėl gamintojo reikalavimų ar reko-
mendacijų nesilaikymo atliekant priežiūros – remonto dar-
bus, taip pat atsiradusioms dėl galiojančiuose reikalavimuose 
ir gamintojų rekomendacijose nurodytų techninės priežiūros 
ir remonto darbų nevykdymo;
5.4.13. atsiradusioms turto transportavimo arba pakrovimo 
ar iškrovimo, vykdomo už draudimo vietos ribų, metu, išsky-
rus pinigines vertybes ir darbuotojų turtą apdraustą transpor-
tavimo metu;
5.4.14. atsiradusioms dėl kompiuterinių virusų poveikio;
5.4.15. dėl objekto formos pokyčių, išlinkimo, įlinkimo, spal-

vos pasikeitimo, įbrėžimų arba įskilimų, jeigu dėl to nepažei-
džiamas objekto funkcionalumas;
5.4.16. dėl užrašų, piešinių arba uždažymų ant apdrausto 
turto sienų, durų, langų arba kitų elementų bei langų stiklų ar 
kitų dūžtančių objektų subraižymo;
5.4.17. bet kokio pobūdžio skysčio prasiveržimas per išori-
niuose atitvariniuose statinio elementuose esančias angas ar 
nesandarumus. Taip pat neatlyginami nuostoliai dėl statybos/
rekonstrukcijos metu atsiradusių angų, išskyrus tuos atvejus, 
kai angos ar nesandarumai atsiranda kaip sprogimo, audros, 
krušos pasekmė;
5.4.18. atsiradusios dėl žmogaus veiklos sukelto grunto įgriu-
vimo, nuošliaužos ar nusėdimo;
5.4.19. dėl mikroorganizmų, gyvūnų, augalų, pelėsių, grybe-
lių, fermentacijos, vidaus irimo arba apdraustų objektų viduje 
vykstančių procesų poveikio;
5.4.20. dėl laipsniško savybių prastėjimo, laipsniškai vyks-
tančios deformacijos arba formos išsikraipymo dėl garavimo, 
svorio netekimo, šviesos poveikio, kvapo, skonio, spalvos, 
struktūros pokyčių, apdailos būklės pokyčių, drėgmės arba 
temperatūros;
5.4.21. dėl netinkamo projekto įvykdymo arba projekto klai-
dų, netinkamų medžiagų panaudojimo, konstrukcinių klaidų, 
užslėptų defektų, technologinių arba medžiaginių defektų;
5.4.22. dėl mašinų ir įrangos vidinių mechaninių ar elektro-
ninių gedimų, išskyrus atvejus, kai dėl šios priežasties įvyko 
draudžiamasis įvykis ir buvo sugadintas kitas apdraustas tur-
tas, tačiau bet kokiu atveju, nuostoliai mašinoms ir įrangai dėl 
vidinių gedimų nėra atlyginami;
5.4.23. atsiradusios dėl bet kokio pobūdžio užteršimo, išsky-
rus atvejus, kai to priežastimi buvo draudžiamasis įvykis; 
5.4.24. žaloms, kurios buvo padarytos dėl vagystės su įsi-
laužimu ar be įsilaužimo po stichinės nelaimės arba atsiradu-
sioms atliekant gesinimo ar gelbėjimo darbus;
5.4.25. žala buvo padaryta tauriesiems metalams ir bran-
gakmeniams bei pusbrangiams akmenims bei dirbiniams iš 
minėtų medžiagų, nebent draudimo liudijime ir/ar jo priede 
(-uose) yra numatyta kitaip; 
5.4.26. žala susijusi su pelno praradimu ar (ir) patirtais nuos-
toliais negalint vykdyti įsipareigojimų ar sutarčių sąlygų dėl 
įvykusio draudžiamojo įvykio;
5.4.27. žala buvo padaryta dėl sutarties nevykdymo ar jos 
netinkamo vykdymo, įskaitant sutarties galiojimo termino 
nesilaikymą, pvz. pametus sutartį, negavus pelno, sumokėjus 
baudą ir pan.;
5.4.28. žala susijusi su pelno praradimu ar (ir) patirtais finan-
siniais nuostoliais, išskyrus žalą turtui, nurodytam draudimo 
sutartyje;
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5.4.29. žala buvo padaryta dėl turto ir/ar vertybių paslap-
tingo, neišaiškinto pradingimo arba įprastos vagystės (ne va-
gystės su įsilaužimu arba be apiplėšimo požymių), apgaulės, 
šantažo, grobstymo, pasisavinimo;
5.4.30. nuostolių, susijusių su taikymu arba būtinybe įgy-
vendinti atitinkamų įstatymų arba potvarkių reikalavimus 
apdraustų pastatų ar statinių konstrukcijoms, remonto dar-
bams, demontavimui arba išardymui;
5.4.31. žalos dėl klaidų ir trūkumų, už kuriuos yra atsakingas: 
gamintojas, tiekėjas, rangovas, pardavėjas, montuotojas, ga-
rantinį ar techninį aptarnavimą atliekanti įmonė.

VI. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR 
GALIOJIMAS
6.1. Draudimo sutartis sudaroma pagal Draudėjo pateiktą 
raštišką arba žodinį prašymą Draudikui.
6.2. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, privalo 
pateikti Draudikui informaciją apie Draudiko nurodytas esmi-
nes aplinkybes ir kitas Draudėjui žinomas aplinkybes, kurios 
gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio atsitikimo rizikai bei ga-
limos žalos Draudžiamam objektui dydžiui, taip pat nurody-
ti, ar draudžiamas objektas jau yra apdraustas kitų draudimo 
įmonių.
6.3. Draudikas turi teisę kreiptis į Draudėją su prašymu pa-
teikti papildomą informaciją, reikalingą Draudimo sutarties 
sudarymui ir (ar) rizikos įvertinimui.
6.4. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, 
nenurodydamas asmeniui atsisakymo priežasčių.
6.5. Draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas Draudimo 
liudijimu (polisu), išduodamu Draudiko.
6.6. Draudimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, 
jeigu nesutarta kitaip. Draudimo sutarties laikotarpis nurodo-
mas draudimo polise (liudijime).
6.7. Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga prade-
dama taikyti nuo draudimo liudijime nurodytos datos, bet 
ne ankščiau nei po Draudimo sutartyje nustatytos draudimo 
įmokos ar pirmosios jos dalies, jei įmokos sumokėjimas išdės-
tytas dalimis, sumokėjimo.
6.8. Jei draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesu-
moka draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies, kai draudimo 
įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis, tai draudimo sutartis 
įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama teikti tik nuo ki-
tos dienos, einančios po draudimo įmokos sumokėjimo, jei 
ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 3 (tris) mėne-
sius nuo sutartyje nustatyto termino. Po nustatyto termino 
nesumokėjus draudimo įmokos ilgiau nei per 3 (tris) mėne-
sius, Draudimo sutartis neįsigalioja ir automatiškai nutrūksta 
(Draudikas neprivalo papildomai informuoti apie šį automati-
nį sutarties nutrūkimą).

6.9. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmokos mo-
kėjimo data sutampa su draudimo sutarties sudarymo data 
arba draudimo liudijime nurodyto draudimo sutarties laiko-
tarpio pradžia, draudėjui laiku sumokėjus draudimo įmoką, 
draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokė-
jimo momento. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo 
įmokos mokėjimo data yra vėlesnė nei draudimo sutarties su-
darymo data ar draudimo liudijime nurodyto draudimo laiko-
tarpio pradžia, draudėjui sutartyje nustatytu laiku sumokėjus 
draudimo įmoka, draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo 
įmokos sumokėjimo momento, tačiau draudimo apsauga to-
kiu atveju taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems 
nuo nurodyto draudimo apsaugos laikotarpio pradžios iki 
sutarties įsigaliojimo. Draudėjui nustatytu laiku nesumokėjus 
draudimo įmokos, taikomas šio skyriaus 6.8 punktas. 
6.10. Sumokėjus tik dalį draudimo įmokos arba tik dalį pir-
mos dalies įmokos, draudimo sutartis neįsigalioja ir draudimo 
apsauga neteikiama, o sumokėta draudimo įmoka per protin-
gą terminą grąžinama Draudėjui.
6.11. Sudarydamos Draudimo sutartį Šalys gali susitarti ir dėl 
kitokios Draudimo sutarties įsigaliojimo tvarkos ir terminų 
nei numatyta Taisyklėse.
6.12. Draudimo sutartis (draudimo apsauga) pasibaigia:
6.12.1. pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo 
sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui;
6.12.2. šalių susitarimu arba nutraukus draudimo sutartį (nu-
trūkus draudimo sutarčiai);
6.12.3. išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas drau-
dimo sumas;
6.12.4. draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas, ir nėra 
jo teisėto teisių ir pareigų perėmėjo;
6.12.5. pasikeitė apdrausto turto savininkas, išskyrus atvejus, 
kai turto savininku tampa Draudėjas. Tokiu atveju nepanau-
dotas draudimo įmokos likutis grąžinamas Draudėjui, išskai-
čiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo išmokų sumas 
ir iki 30% administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo 
įmokos dalies. Jei apdraustas turtas yra perleidžiamas naujam 
savininkui, Draudimo sutartis pasibaigia, išskyrus tuos atve-
jus, kai naujuoju apdrausto turto savininku tampa Draudėjas. 
6.12.6. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

VII. DRAUDIMO ĮMOKA
7.1. Draudimo įmokos dydis nustatomas pagal Draudimo 
sutarties sudarymo dieną galiojančius įmokų tarifus, individu-
aliai įvertintą draudimo riziką, Draudėjo pateiktą informaciją 
apie draudžiamą objektą, jo vertę, jam gresiančias rizikas, šio 
objekto paskirtį, pageidaujamą draudimo sumą, draudimo lai-
kotarpį bei kitas pageidaujamas draudimo sutarties sąlygas.
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7.2. Draudėjas privalo sumokėti visą draudimo įmoką iš kar-
to Draudimo sutarties sudarymo metu, išskyrus atvejus, kai 
Draudimo sutartyje (liudijime) numatytas kitas draudimo 
įmokos mokėjimo būdas ir terminai, tokiu atveju draudimo 
įmoka privalo būti sumokėta Draudimo sutartyje (liudijime) 
nurodytu terminu.
7.3. Šalių susitarimu draudimo įmokos mokėjimas gali būti 
išdėstytas dalimis, kurių mokėjimo terminai ir dydis yra nuro-
domi draudimo liudijime.
7.4. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai gry-
nieji pinigai įnešami į Draudiko ar jo atstovo kasą ir išduoda-
mas tai liudijantis dokumentas ar draudimo įmoka sumokama 
bankiniu pavedimu. Jei draudimo įmoka mokama bankiniu 
pavedimu, sumokėjimo data laikoma Draudimo įmokos įskai-
tymo į Draudiko ar jo atstovo sąskaitą diena.
7.5. Draudėjui nustatytu terminu nesumokėjus draudimo 
įmokos ar jos dalies, su kurios mokėjimu nėra siejamas Drau-
dimo sutarties įsigaliojimas, Draudikas turi teisę su juo nu-
traukti draudimo sutartį įstatyme nustatyta tvarka ir taikyti 
kitas nustatytas neigiamas pasekmes. 
7.6. Jei draudėjas nesumoka draudimo įmokos dalies, su ku-
rios mokėjimu siejamas Draudimo sutarties įsigaliojimas, tai-
komos šiose Taisyklėse nustatytos pasekmės (6.8 punktas).
7.7. Pasibaigus draudimo sutarties galiojimui ar ją nutraukus, 
Draudėjo pareiga mokėti draudimo įmoką už laikotarpį, kai 
buvo teikiama draudimo apsauga, išlieka. Draudikas turi teisę 
reikalauti Draudėjo atlyginti patirtas išlaidas, susijusias su sko-
lų pagal Draudimo sutartis, išieškojimu.

VIII. DRAUDIMO SUMA
8.1. Draudimo sumą nustato Draudėjas pagal apdrausto 
turto vertę, neatsižvelgiant į pagal galiojančius įstatymus pri-
valomą išskaičiuoti prekių ir paslaugų mokestį (PVM), jeigu 
nebuvo susitarta kitaip. 
8.2. Draudimo sumos dydis nustatomas pagal žemiau nuro-
dytas vertes:
8.2.1. pastatų ir statinių, mašinų, įrenginių ir įrangos drau-
dimo suma nustatoma pagal atkuriamąją arba likutinę vertę;
8.2.2. apyvartinio turto draudimo suma nustatoma pagal 
didžiausią draudimo laikotarpiu numatomą turto vertę, kuri 
atitinka įsigijimo kainą arba pagaminimo išlaidas;
8.2.3. trečiųjų asmenų turto draudimo suma nustatoma pagal 
likutinę vertę, neatsižvelgiant į palūkanas arba maržą;
8.2.4. investicinių išlaidų draudimo suma nustatoma pagal 
vertę, kuri atitinka Draudėjo patirtas ir draudimo sutarties 
laikotarpiui numatomas patiriamas kapitalinio ir pritaikomojo 
remonto bei vidaus apdailos išlaidas;
8.2.5. tauriųjų metalų, brangakmenių, pusbrangių akmenų, 

perlų draudimo suma nustatoma pagal jų įsigijimo kainą arba 
pagaminimo išlaidas;
8.2.6. 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 pa-
lūkanas; 
8.2.7. kitų vertybių draudimo suma nustatoma pagal nomi-
nalią vertę; 
8.2.8. darbuotojų turto draudimo suma nustatoma pagal li-
kutinę vertę; 
8.3. Priklausomai nuo apdraudžiamo turto, draudimo sutartis 
gali būti sudaryta: 
8.3.1. pastatai ir statiniai, mašinos, įrenginiai ir įranga, trečių-
jų asmenų turtas – draudimas nekintančia draudimo suma;
8.3.2. investicinės išlaidos – draudimas nekintančia draudimo 
suma arba pirmosios rizikos draudimu; 
8.3.3. apyvartinis turtas – draudimas nekintančia draudimo 
suma arba kintančia draudimo suma; 
8.3.4. darbuotojų turtas – pirmosios rizikos draudimu.
8.4. Draudimo suma sumažėja išmokėtų draudimo išmokų 
dydžiu (mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. 
Išmokėjus draudimo išmoką ar jų sumą, kuri yra lygi draudi-
mo sumai, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia.
8.5. Draudiko sutikimu, Draudėjui sumokėjus papildomą 
draudimo įmoką, draudimo suma gali būti padidinta iki anks-
čiau buvusio dydžio.
8.6. Draudimo sutartyje šalys gali susitarti ir nustatyti draudi-
mo išmokos limitus įvardintų draudžiamų objektų, rizikų, ats-
kirų žalos rūšių atžvilgiu arba vienam draudžiamajam įvykiui. 
Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas moka 
draudimo išmoką, neviršydamas atitinkamo nustatyto drau-
dimo išmokos limito dydžio. Bet kuris iš nustatytų draudi-
mo išmokos limitų negali būti didesnis už nustatytą draudimo 
sumą. 
8.7. Kai draudimo išmoka mokama pagal nustatytą draudimo 
išmokos limitą, kiekvieną kartą išmokėjus išmoką, sumažėja 
ir nustatytas draudimo išmokos limitas, ir tuo pačiu dydžiu 
sumažėja tam objektui nustatyta draudimo suma. Draudimo 
sutartis lieka galioti tuo limito ir draudimo sumos dydžiu, ku-
ris lieka atėmus išmokėtą draudimo išmokos dydį.

IX. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Draudėjas privalo pateikti Draudikui teisingą informaci-
ją apie visas jam žinomas aplinkybes apie draudimo objektą, 
nurodytas Draudiko anketoje ar kituose dokumentuose prieš 
sudarant Draudimo sutartį, taip pat šiose Taisyklėse nurody-
tas aplinkybes, taip pat kitas aplinkybes kurios gali turėti es-
minės įtakos draudimo rizikai įvertinti.
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9.2. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie visas sudarytas 
ar ketinamas sudaryti tų pačių rizikų (dėl to paties draudimo 
objekto) draudimo sutartis su kitomis draudimo įmonėmis ir 
jų sąlygas, tiek prieš sudarant draudimo sutartį, tiek draudi-
mo sutarties galiojimo metu.
9.3. Draudėjas yra atsakingas už visų Draudikui pateikiamų 
duomenų teisingumą.
9.4. Draudikas turi teisę, tačiau neprivalo, prieš sudarant su-
tartį apžiūrėti (įvertinti) draudžiamą turtą ir (ar) draudžiamą 
riziką, savo lėšomis paskirti ekspertizę jo vertei nustatyti.
9.5. Draudėjas privalo Draudimo sutarties galiojimo metu su-
teikti galimybę Draudikui ar įgaliotam Draudiko atstovui ap-
žiūrėti apdraustą Draudžiamąjį objektą, patikrinti Draudimo 
sutartyje nurodytų apsaugos priemonių veikimą bei įsitikinti, 
ar Draudėjas laikosi Draudimo sutartyje numatytų sąlygų.
9.6. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo 
dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam įvykiui įvykti 
bei imtis visų būtinų priemonių žalai išvengti, laikytis raštiš-
kų Draudiko nurodymų. Draudėjas privalo suteikti galimybę 
Draudikui ar įgaliotam Draudiko atstovui apžiūrėti apdraustą 
objektą ir patikrinti, ar Draudėjas laikosi Draudimo sutarty-
je numatytų sąlygų bei Draudiko nurodymų. Šioje nuosta-
toje nurodytų reikalavimų nepaisymas yra laikomas esminiu 
Draudimo sutarties pažeidimu, suteikiančiu Draudikui teisę 
nutraukti Draudimo sutartį.
9.7. 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 pašalini-
mo. Jei draudėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, 
Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį. Tokiu atveju 
nepanaudotas draudimo įmokos likutis grąžinamas Draudė-
jui, išskaičiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo išmokų 
sumas ir iki 30% administravimo išlaidų nuo grąžintinos drau-
dimo įmokos dalies.
9.8. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas priva-
lo nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines 
dienas raštu pranešti Draudikui apie visus aplinkybių, galinčių 
turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir/ar žalos Draudimo objek-
tui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikos 
padidėjimui ar sumažėjimui), pasikeitimus. Jeigu draudėjas 
neįvykdo šiame punkte nustatytos pareigos, draudikas turi 
teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, 
kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos, tačiau draudikas 
neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išny-
ko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą. 
9.9. Laikoma, kad draudimo rizika sumažėja, kai apdrausto 

objekto apsaugai įrengiamos papildomos apsaugos priemo-
nės.
9.10. Draudimo rizikos padidėjimu visais atvejais yra laikoma: 
9.10.1. statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų pradžia 
apdraustame turte;
9.10.2. apdrausto turto naudojimas ne pagal paskirtį;
9.10.3. apdrausto turto perdavimas tretiesiems asmenims, 
kurie nėra susiję su Draudėju ar Apdraustuoju;
9.10.4. draudimo sutartyje ir/ar jos prieduose nurodytų ap-
saugos priemonių neveikimas;
9.11. Draudikas, gavęs informaciją apie draudimo rizikos 
padidėjimą, turi teisę pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir 
reikalauti sumokėti papildomą draudimo įmoką. Sumažėjus 
draudimo rizikai, Draudėjas turi teisę reikalauti, kad Draudi-
kas pakeistų Draudimo sutarties sąlygas arba sumažintų drau-
dimo įmoką.
9.12. PAREIGOS ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI. Įvy-
kus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas (Apdraustasis, Naudos 
gavėjas) privalo:
9.12.1. imtis visų priemonių žalai išvengti ar (ir) nuostolių dy-
džiui sumažinti;
9.12.2. nedelsiant nuo sužinojimo momento apie įvykį infor-
muoti atitinkamas institucijas ar/ir tarnybas (policija, prieš-
gaisrinė tarnyba, avarinė tarnyba ir t.t.);
9.12.3. pranešti Draudikui per 3 (tris) darbo dienas apie 
Draudžiamojo įvykio faktą;
9.12.4. vykdyti Draudiko (jo atstovų) nurodymus, laikytis re-
komendacijų, suteikti jam informaciją ir reikiamus įgaliojimus, 
būtinus draudžiamojo įvykio tyrimui;
9.10.5. leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti 
sugadintą turtą ar jo liekanas, esant būtinybei, pakartotinai 
apžiūrėti sugadintą turtą ar jo liekanas;
9.12.6. sudaryti sugadinto ar sunaikinto turto detalųjį sąrašą, 
kuriame būtų nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigi-
jimo vertė. Taip pat pateikti turto įsigijimo dokumentus ir/ar 
garantinius dokumentus tikslesniam žalos nustatymui;
9.12.7. 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;
9.12.8. prieš remonto darbų pradžią, suderinti su Draudiku 
projektavimo, statybos, remonto, gamybos darbus, įsigijimo 
kaštus, kurie bus skirti sugadintam ar sunaikintam turtui at-
statyti; 
9.12.9. suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržo-
mai tirti įvykio priežastis ar aplinkybes bei nustatyti nuostolio 
dydį; 
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9.12.10. visokeriopai padėti Draudikui ar jo atstovui nustaty-
ti nuostolio dydį, įvykio priežastis ar aplinkybes, teikti reika-
laujamus su tuo susijusius dokumentus ir informaciją;  
9.13. Draudėjas (Apdraustasis, Naudos gavėjas) turi teisę 
įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžia-
mojo įvykio tyrimo eigą, draudžiamojo įvykio atveju gauti 
draudimo išmoką.
9.14. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui 
pereina teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už žalą 
asmens (subrogacija). Draudėjas (Apdraustasis, Naudos ga-
vėjas) privalo suteikti visą žinomą informaciją, reikalingą 
Draudiko subrogacinio reikalavimo teisei įgyvendinti, taip pat 
suteikti galimybę atlikti veiksmus, kurie yra būtini subrogaci-
jos pagrindu atsirandančiai teisei veiksmingai įgyvendinti.
9.15. Draudėjui arba Apdraustajam visiškai ar iš dalies atsisa-
kius reikšti pretenzijas žalos kaltininkui dėl visiško ar dalinio 
žalos atlyginimo, arba, jei to padaryti neįmanoma dėl drau-
dėjo ar su juo susijusių asmenų kaltės, Draudikas turi teisę 
atsisakyti išmokėti visą draudimo išmoką arba jos dalį. Jeigu 
tokia aplinkybė paaiškėtų jau išmokėjus draudimo išmoką, 
Draudikas turi teisę pareikalauti grąžinti visą išmokėtą drau-
dimo išmoką arba jos dalį.
9.16. Draudėjas turi teisę įstatymuose ar Draudimo sutartyje 
nustatytais atvejais prašyti nutraukti Draudimo sutartį.
9.17. Draudikas privalo neatskleisti informacijos apie Drau-
dėją, Apdraustąjį ar Naudos gavėją, kurią sužino vykdant 
draudimo veiklą, išskyrus įstatyme ir žemiau nurodytus atve-
jus, kai informacija gali būti atskleista:
9.17.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstaty-
mo nustatytais atvejais;
9.17.2. teismui arba arbitražiniam teismui, kuris nagrinėja 
šalių ginčą;
9.17.3. perdraudikams, akcininkams, įmonių grupei, kuriai 
priklauso Draudikas;
9.17.4. esant Draudėjo sutikimui.
9.18. Draudėjas, naudos gavėjas, Apdraustasis turi teisę su-
sipažinti su Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis.

X. SAUGOS PRIEMONĖS
10.1. Draudimo sutartyje išvardintas turtas laikomas deramai 
apsaugotu, jeigu yra įvykdytos minimalios saugos priemonės, 
susijusios su patalpomis, kuriose yra apdraustas turtas:
10.1.1. patalpų sienų, lubų, grindų ir stogų konstrukcija:
10.1.1.1. apdraustas turtas turi būti laikomas patalpose, 
esančiose tvirtos konstrukcijos pastatų, atitinkančių jų nau-
dojimo paskirtį, viduje;
10.1.1.2. visi patalpos konstrukciniai elementai t.y. sienos, 
lubos, grindys ir stogai turi būti tinkamos techninės būklės, 

sumontuoti, instaliuoti ir prižiūrimi pagal galiojančius reikala-
vimus, gamintojo, darbų vykdytojo reikalavimus bei Draudėjo 
įmonės vidaus taisykles;
10.1.1.3. patalpos, pilnai arba dalinai pagamintos iš vielinio 
tinklo arba iš kitų ažūrinių (permatomų) konstrukcijų, taip pat 
iš brezento arba plastiko dangos (pvz. pneumatiniai statiniai, 
plėveliniai šiltnamiai, palapinės) nelaikomos tinkamai apsau-
gotomis;
10.1.1.4. jeigu patalpa, kurioje yra apdraustas turtas, duri-
mis, langu arba kita anga yra sujungta su patalpa, kurios ne-
apima draudimo apsauga, tai šios angos turi būti apsaugotos 
šio skyriaus 10.1.2 ir 10.1.3 punktuose nurodytu būdu arba 
užmūrytos mažiausiai vienos plytos storio siena.
10.1.2. langų ir kitų išorės angų apsauga:
10.1.2.1. visi patalpose esantys langai ir kitos išorinės įsti-
klintos angos turi būti tinkamai instaliuotos ir uždarytos, o jų 
techninę būklę privalo užtikrinti tvirtai sumontuoti užraktai, 
tokiu būdu, kad nebūtų galimybės juos išstumti arba išlaužti;
10.1.2.2. stiklinės išorės durys į patalpą, langai ir kitos įsti-
klintos patalpų išorės angos, turi būti per visą paviršių ap-
saugotos grotomis, padidinto atsparumo sudužimui ir išdau-
žymui stiklais (mažiausiai A2 atsparumo klasė pagal LST EN 
12600:2003) arba nuo įsilaužimo saugančiomis žaliuzėmis, 
kurios turi būti tinkamai instaliuotos ir uždarytos;
10.1.2.3. punktų 10.1.2.1 ir 10.1.2.2 reikalavimai netaikomi, 
jeigu konkreti patalpa yra stebima arba saugoma visą parą 
arba objektams, kuriuose yra instaliuota veikianti signalizaci-
jos- aliarmo įranga, už kurią, tokiu atveju, nepriklauso draudi-
mo įmokos nuolaidos;
10.1.3. išorės durų konstrukcija ir apsauga:
10.1.3.1. visos durys į patalpas, kuriose yra apdraustas tur-
tas, turi būti tinkamos techninės būklės bei sukonstruotos, 
instaliuotos (įstatytos) ir užrakintos taip, kad nebūtų galimy-
bės jas išlaužti arba išstumti be jėgos arba įrankių panaudoji-
mo, o atidaryti (atrakinti) – be padirbtų arba pritaikytų raktų 
panaudojimo;
10.1.3.2. durys turi būti užrakintos mažiausiai dviem dau-
giaskląstėmis spynomis arba viena spyna, kuriai išduotas ma-
žiausiai 3 klasės LST-EN 12320:2013 atitikties sertifikatas;  
10.1.3.3. jeigu duryse įmontuota viena daugiąsklastė spyna, 
antrąjį užraktą arba spyną gali atstoti apdraustoje patalpoje 
instaliuota signalizacijos-aliarmo įranga arba stebėjimo įranga, 
už kurias tokiu atveju nepriklausys draudimo įmokos nuolai-
dos; tokiu atveju durys į atitinkamas patalpas esančias pasta-
to viduje, pasibaigus darbo valandoms, turi būti užrakinamos 
mažiausiai viena daugiaskląste spyna; 
10.1.3.4. stiklintų durų atveju, be reikalavimo užrakinti ma-
žiausiai dviem daugiaskląstėmis spynomis, dviem spynomis, 
užkabintomis ant atskirų sąvarų (sankabų) arba viena ates-
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tuota spyna, įstiklintas paviršius turi būti padengtas grotomis, 
nuo įsilaužimo saugančiais roletais, žaliuzėmis, padidinto at-
sparumo nuo sudužimo ir išdaužymo stiklais arba plieninė-
mis langinėmis, siekiant užkirsti kelią vagystės galimybei be 
įsilaužimo. Šis reikalavimas gali būti netaikomas objektams, 
kurie yra saugomi visą parą ir objektams, kuriuose instaliuota 
signalizacijos – aliarmo arba stebėjimo įranga, už kuriuos to-
kiu atveju nepriklausys draudimo įmokos nuolaidos;
10.1.3.5. stiklintose duryse negali būti įmontuotos spynos, 
kurias galima atidaryti be raktų, per išdaužto stiklo angą;
10.1.3.6. jeigu durys yra dvivėrės (dviejų varčių), vien varčia 
turi būti įmobilizuota iš vidaus užsklendžiamų sklendžių pa-
galba iš viršaus ir apačios;
10.1.4. spynų, pakabinamų spynų ir laikiklių konstrukcija:
10.1.4.1. tinkamos durų, grotų, roletų, žaliuzių arba langinių 
apsaugos reikalavimus atitinka daugiaskląstės spynos ir spy-
nos be lanko. Pagrįstais atvejais, įvertinus riziką, Draudikas 
gali leisti pakeisti daugiaskląstes spynas arba spynas be lan-
kų spynomis su lankais. Spynos lankas turi būti pagamintas 
iš grūdinto plieno, o anga lanke turi būti taip pritaikyta raki-
nančio įrankio matmenims, kad nebūtų galimybės įkišti įrankį 
tarp lanko ir įmovos;
10.1.4.2. duris, grotas, roletus, žaliuzes arba langines sau-
gančių spynų korpusas turi būti pilnai uždaras;
10.1.4.3. 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 tikslui; plokštelės storis ir 
anga, į kurią įmontuojamas spyna arba varžtas privalo atitikti 
spynos gabaritus; jeigu ant lanko yra laisvas tarpas, jį būtina 
užpildyti nuotoline įvore arba specialia užpildančia tarpine;
10.1.4.4. kodinės spynos – mechaninės ir elektroninės ne-
laikomos pagrindine apdrausto objekto išorės durų apsauga;
10.1.5. raktų apsauga:
10.1.5.1. originalūs arba atsarginiai raktai nuo patalpos, ku-
rioje yra apdraustas turtas, turi būti saugomi tokiu būdu, kad 
nebūtų galimybės juos pavogti ir kad jie nebūtų pasiekiami 
neįgaliotiems asmenims;
10.1.5.2. pametęs raktus arba negalėdamas rasti raktų (taip 
pat ir atsarginių raktų), Draudėjas privalo nedelsdamas, savo 
sąskaita pakeisti spynas;
10.1.6. transporto priemonių, laikomų apyvartiniu turtu arba 
trečiųjų asmenų turtu, apsauga:
10.1.6.1. motorinių transporto priemonių, esančių Drau-
dėjo apyvartiniu turtu arba trečiųjų asmenų turtu, Draudėjo 
priimtų paslaugai suteikti arba pardavimo tikslams draudimo 
atveju, tinkama apsauga laikoma parkavimo aikštelė, kuri yra 
saugoma visą parą, aptverta statinių tvora, vieliniu tinklu arba 
tvora ir apšviesta nakties metu; 

10.1.6.2. transporto priemonių viduje negali būti laikomi 
starterio rakteliai, o visos durys turi būti užrakintos gamy-
kliniu užraktu; rakteliai turi būti laikomi tokiu būdu ir tokioje 
vietoje, kad būtų prieinami tik įgaliotiesiems asmenims;
10.1.6.3. įvažiavimas į ir išvažiavimas iš automobilių aikštelės 
turi būti apsaugotas tokiu būdu, kad neįgaliotas asmuo nega-
lėtų išvažiuoti transporto priemone iš automobilių aikštelės;
10.1.7. piniginių vertybių apsauga jų saugojimo ir transpor-
tavimo metu:
10.1.7.1. piniginių vertybių apsauga jų saugojimo metu – ap-
draustos piniginės vertybės, nuo vagystės su įsilaužimu turi 
būti laikomos šiose Draudimo taisyklėse aprašytu būdu ap-
saugotose patalpose, be to slėptuvėse, kurios atitinka pinigi-
nių vertybių laikymui galiojančių įstatymų reikalavimus;
10.1.7.2. piniginių vertybių apsauga jų transportavimo 
metu – transportuojamos piniginės vertybės turi būti apsau-
gotos pagal piniginių vertybių transportavimui galiojančių įsta-
tymų reikalavimus.
10.2. Jeigu Draudėjas arba Apdraustasis nevykdo kurio nors 
iš Taisyklių 10.1 punkte išvardintų pareigų, ir jeigu tai turi įta-
kos žalos atsiradimui ar jos dydžiui, Draudikas gali atsisakyti 
išmokėti visą draudimo išmoką arba jos dalį.
10.3. Esant pagrįstoms aplinkybėms dėl kurių neįmanoma 
taikyti reikalaujamų minimalių apsaugos priemonių, Draudi-
kas atlikto rizikos įvertinimo pagrindu gali apibrėžti specialias 
turto apsaugos nuo vagystės su įsilaužimu sąlygas.

XI. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS IR 
SKAIČIAVIMAS
11.1. Atsižvelgiant į apdraustą objektą, draudimo išmokos 
dydis nustatomas draudimo sumos ribose žemiau nurodyta 
tvarka:
11.1.1. pastatams ir statiniams draudimo išmokos dydis nu-
statomas pagal turto atstatymo toje pačioje vietoje arba jo 
remonto išlaidas, atsižvelgiant į ankstesnius apdrausto turto 
matmenis, panaudotas medžiagas, technologijas ir konstruk-
cijas:
11.1.1.1. draudžiant atkuriamąja (nauja) verte – apdraustam 
turtui, kurio nusidėvėjimas neviršija 50%, – draudimo išmoka 
mokama neišskaičiavus nusidėvėjimo, o apdraustam turtui, 
kurio nusidėvėjimas viršija 50%, draudimo išmoka mokama 
išskaičiavus nusidėvėjimą; 
11.1.1.2. draudžiant likutine verte – draudimo išmoka mo-
kama išskaičiavus nusidėvėjimą;
11.1.2. mašinoms, įrenginiams ir įrangai – pagal jų įsigijimo, 
remonto kainą arba išlaidas, patirtas tos pačios rūšies, tipo ar 
galios daiktui atkurti, pridėjus transportavimo ir montavimo 
išlaidas, atsižvelgiant į Taisyklių 10.1.1.1. – 10.1.1.2. punktų 
nuostatas;
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11.1.3. apyvartiniam turtui – pagal jo įsigijimo kainą arba pa-
gaminimo kaštus žalos atsiradimo dieną;
11.1.4. trečiųjų asmenų turtui – pagal jo įsigijimo kainą arba 
remonto išlaidas, remiantis kainomis žalos atsiradimo dieną, 
pridėjus patirtas ir dokumentais pagrįstas papildomas išlaidas, 
neatsižvelgiant į palūkanas arba maržą;
11.1.5. investicinėms išlaidoms – pagal sunaikinto apdrausto 
objekto atkūrimo išlaidas arba apgadinto apdrausto objekto 
remonto išlaidas, ne daugiau negu jo tikroji vertė;
11.1.6. tauriesiems metalams ir brangiesiems, pusbrangiams 
akmenims bei perlams – pagal jų įsigijimo kainą arba pagal 
išlaidas, susijusias su jų apdirbimu;
11.1.7. darbuotojų turtui – pagal likutinę vertę.
11.2. 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).
11.3. Nevisiško draudimo taisyklė netaikoma apdraudžiant 
turtą (objektą) pirmosios rizikos draudimu. 
11.4. Visi Draudėjo pateikti dokumentai, susiję su padaryta 
žala, turi būti patikrinti ir įvertinti Draudiko.
11.5. Nustatant žalos dydį, atsižvelgiama: 
11.5.1. į apdrausto objekto mokslinę, kolekcinę, istorinę 
vertę;
11.5.2. išlaidas, susijusias su bet kokiais apdrausto objekto 
pakeitimais ar pagerinimais po draudimo sutarties sudarymo; 
11.5.3. į išlaidas, kurios buvo patirtos esant trūkumui atsargi-
nių detalių ar medžiagų, reikalingų grąžinti apdraustą objektą 
į prieš draudžiamąjį įvykį buvusią būklę;
11.5.4. į išlaidas, kurios buvo patirtos dezinfekuojant lieka-
nas, išvalant aplinką ir rekultivuojant žemę po žalą sukėlusio 
įvykio; 
11.5.5. į pridėtinės vertės mokestį (PVM), kuris kiekvieną 
kartą mokant draudimo išmoką turi būti išskaičiuotas, nebent 
šalys buvo susitarusios kitaip. 
11.6. 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, kuriuos su Draudiku 
ar Draudėju sieja tarnybiniai ryšiai ar jie kitaip priklausomi 
nuo vienos iš šalių, 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.
11.7. Draudimo išmokos dydis mažinamas liekanų, kurios gali 
būti vėliau panaudotos, perdirbtos ar suremontuotos, verte.
11.8. Draudimo išmokos dydis mažinamas suteiktos nuolai-
dos už papildomų apsaugos priemonių naudojimą procentu, 

jeigu dėl netinkamo naudojimo tokios priemonės neveikė įvy-
kus įvykiui, dėl kurio buvo padaryta žala.
11.9. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos 
pagal Draudimo sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, ku-
rių mokėjimo terminas suėjęs, jei tarp Draudiko ir Draudėjo 
nėra sutarta kitaip. Apdrausto objekto visiško sunaikinimo 
atveju, Draudikas gali iš draudimo išmokos išskaičiuoti visas 
nesumokėtas pagal draudimo sutartį mokėtinas draudimo 
įmokas, neatsižvelgiant į jų mokėjimo terminus.
11.10. Draudėjui priėmus sprendimą neatkurti draudžia-
mojo įvykio metu sunaikinto ar sugadinto apdrausto turto, 
Draudikas išmoka draudimo išmoką, kurios dydis išskirtinai 
atitinka likutinę turto vertę. 
11.11. Bendra draudimo išmokos suma negali viršyti Drau-
dimo liudijime (polise) nurodyto turto draudimo sumos kie-
kvienam apdraustam objektui atskirai.
11.12. Draudimo išmoka išmokama per 15 (penkiolika) ka-
lendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudi-
kas gauna visą reikalingą ir reikšmingą informaciją nustatant 
Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolių dydį.
11.13. Jeigu draudžiamojo įvykio tyrimas tęsiasi ilgiau negu 30 
dienų nuo pranešimo apie įvykusį draudžiamąjį įvykį dienos, 
Draudikas privalo išsamiai informuoti Draudėją/ Apdraustąjį 
apie atliekamo tyrimo eigą.
11.14. Kai įvykęs įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju, 
o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos 
dydžio, Draudėjo pageidavimu, Draudikas privalo išmokėti 
sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus ža-
los dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.
11.15. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo 
visą ar dalį žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą as-
mens, Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką suma, 
kurią Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo iš atsa-
kingo už žalą asmens.
11.16. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumaži-
nama išmokėtos sumos dydžiu, o išmokėjus draudimo išmo-
ką, kurios bendra vertė yra lygi draudimo sumai, draudimo 
sutartis pasibaigia, išskyrus Taisyklių 8.7. punkte numatytą 
atvejį.
11.17. Atsisakius mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį, 
Draudikas apie tai raštu praneša Draudėjui arba  pretenzijas 
pareiškusiam asmeniui, nurodydamas atsisakymo mokėti visą 
draudimo išmoką ar jos dalį, priežastis ir teisinį pagrindą.
11.18. Jeigu Draudėjui/ Apdraustajam/ Naudos gavėjui pri-
klauso draudimo išmoka dėl tų pačių nuostolių atlyginimo 
pagal kelias draudimo sutartis, Draudikas turi teisę sumažinti 
mokamą draudimo išmoką proporcingai draudimo sumos su-
mažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį (Dvigubas drau-
dimas). Bet kuriuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti 
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kiekviena draudimo įmonė, sumažinama proporcingai pagal 
kiekvieną Draudimo sutartį taip, kad bendra draudimo išmo-
ka neviršytų bendros patirtų atlygintinų nuostolių sumos.

XII. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMAS IR 
MAŽINIMAS
12.1. Draudimo išmoka nemokama, jei:
12.1.1. nuostolius sąlygojo įvykis, kuris yra Nedraudžiamasis 
įvykis;
12.1.2. draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar su šiais 
asmenimis susiję asmenys pateikia Draudikui klaidingą ar nu-
slepia informaciją ar dokumentus, kurie turi esminės įtakos 
Draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir/ar 
galimam žalos (nuostolių) dydžiui įvertinti;
12.1.3. draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos su-
stabdymo metu arba iki draudimo apsaugos įsigaliojimo;
12.1.4. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės ak-
tuose nustatyti pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.
12.2. Draudikas turi teisę sumažinti ar atsisakyti mokėti 
draudimo išmoką, jei:
12.2.1. Draudėjas, prieš sudarant sutartį, pateikia neteisingą 
informaciją apie Draudžiamąjį objektą bei esmines aplinky-
bes, turinčias reikšmę Draudžiamojo įvykio ir/ar galimos ža-
los (nuostolio) dydžiui įvertinti;
12.2.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepra-
nešė laiku kompetentingoms įstaigoms ar institucijoms apie 
Draudžiamąjį įvykį; 
12.2.3. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas neprane-
šė laiku Draudikui apie Draudžiamąjį įvykį ir dėl to Draudikas 
negali nustatyti tikslaus nuostolio dydžio;
12.2.4. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmonin-
gai nevykdo visų ar dalies jiems nustatytų pareigų ar teisėtų 
Draudiko reikalavimų;
12.2.5. Draudėjas arba Apdraustasis nevykdo kurio nors iš 
Taisyklių 10.1 punkte išvardintų pareigų, ir tai turi įtakos žalos 
atsiradimui ar jos dydžiui;
12.2.6. yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės ak-
tuose nustatyti pagrindai atsisakyti mokėti ar sumažinti drau-
dimo išmoką.
12.3. Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo prievo-
lės vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Draudimo sutarties, 
jei įrodo, kad įsipareigojimų vykdymas yra neįmanomas dėl 
Nenugalimos jėgos (force majeur) aplinkybių.

XIII. DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMAS IR 
NUTRAUKIMAS
13.1. Visi Draudimo sutarties pakeitimai ir papildymai turi 
būti sudaryti raštu, keičiant Draudimo sutartį ir (arba) jos 

priedus. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo juose nurody-
tos dienos, tačiau ne anksčiau nei jie sudaromi.
13.2. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustaty-
tą Draudimo sutarties įsigaliojimo terminą arba jos galiojimo 
metu:
13.2.1. jeigu po draudimo sutarties sudarymo išnyko galimy-
bės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko 
dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, Draudė-
jui nurodžius šias aplinkybes;
13.2.2. Draudėjo rašytiniu prašymu nutraukti draudimo su-
tartį, įspėjus prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų arba 
nuo kito prašyme nurodyto termino, bet ne trumpesnio nei 
po 15 kalendorinių dienų;
13.2.3. Draudiko iniciatyva nutraukus draudimo sutartį įsta-
tymų nustatyta tvarka ar Draudėjui iš esmės pažeidus draudi-
mo sutarties sąlygas.
13.3. Draudimo sutarties nutraukimas neatleidžia Draudėjo 
nuo pareigos sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsau-
gos galiojimo laikotarpį.
13.4. Draudėjui nutraukus Draudimo sutartį ar Draudikui 
nutraukus draudimo sutartį dėl to, kad Draudėjas pažeidė 
esmines sutarties sąlygas, draudimo įmoka už nepanaudotą 
draudimo apsaugos laikotarpį, esant Draudėjo prašymui, turi 
būti grąžinta, išskaičius administravimo išlaidas – 30 procentų 
grąžintinos draudimo įmokos sumos, tačiau ne mažiau kaip 
20 (dvidešimt) Lt, ir pagal draudimo sutartį išmokėtas ir (ar) 
rezervuotas draudimo išmokas.
13.5. Grąžintinos draudimo įmokos už nepanaudotą draudi-
mo apsaugos laikotarpį grąžinimas sustabdomas, jei yra už-
registruotas draudžiamasis įvykis, pagal kurį dar nepriimtas 
sprendimas dėl draudimo išmokos mokėjimo (nemokėjimo).
13.6. Jeigu Draudimo sutartį nutraukia Draudikas savo inici-
atyva, nesant Draudėjo kaltės, arba Draudėjas savo iniciatyva 
dėl Draudiko kaltės, Draudėjui grąžinamas draudimo įmokos 
likutis proporcingai Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, 
neišskaičiuojant administravimo išlaidų.

XIV. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS
14.1. Draudiko teisės ir pareigos, kylančios pagal sudarytą 
Draudimo sutartį, gali būti perleistos teisės aktų nustatyta 
tvarka.
14.2. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal drau-
dimo sutartis perleidimu kitam ar kitiems draudikams, turi tei-
sę nutraukti draudimo sutartį joje nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. Atsiskaitant su Drau-
dėju, nesutinkančiu su Draudiko ketinimu perleisti teises ir 
pareigas pagal Draudimo sutartį kitiems draudikams, taikoma 
atsiskaitymo tvarka nustatyta Taisyklių 13.6 punkte.
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XV. KITOS NUOSTATOS
15.1. Visi šalių pranešimai ir pareiškimai, susiję su Draudimo 
sutartimi, turi būti sudaryti raštu, įteikti pasirašytinai, išsiųsti 
registruotu ar neregistruotu paštu arba faksu. Šalys įsipareigo-
ja pranešti viena kitai apie savo buveinės (adreso) pasikeitimą.
15.2. Draudėjas įsipareigoja pranešti apie savo buveinės 
(adreso) pasikeitimą. Jeigu pakeitęs buveinę (adresą) Draudė-
jas nepraneša apie tai Draudikui, laikoma, kad pranešimo arba 
pareiškimo įteikimo pareiga buvo įvykdyta, išsiuntus laišką pa-
skutiniu šaliai žinomu adresu. Minėtu atveju šalys pripažįsta, 
kad teisinės pasekmės atsiranda praėjus protingam 5 (penkių) 
kalendorinių dienų laikotarpiui nuo laiško išsiuntimo dienos, 
nors laiškas adresato ir nepasiekė.

Franz Fuchs
Valdybos pirmininkas

Jaroslaw Szwajgier
Valdybos pirmininko pavaduotojas

15.3. Draudikas per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos pri-
valo išnagrinėti skundą ir priimti sprendimą. Nepavykus tarp 
šalių kilusio ginčo išspręsti taikiai, Draudėjas, Apdraustasis ir 
(ar) Naudos gavėjas gali pateikti skundą Lietuvos Banko Prie-
žiūros tarnybai bei prašyti išnagrinėti ginčą.
15.4. Ginčai, kylantys tarp Draudiko ir Draudėjo, sprendžia-
mi derybų būdu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos 
teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.5. Šiose Taisyklėse ir Draudimo sutartyje nenumatyti klau-
simai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų Lie-
tuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatomis.
15.6. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
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