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ĮMONIŲ TURTO DRAUDIMO TAISYKLĖS

(Patvirtintos UADB Compensa Vienna Insurance Group 2016 m. vasa-
rio mėn. 24 d. valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2016 m. balandžio 1d.)

UADB Compensa Vienna Insurance Group, (toliau – Draudikas), šių Įmo-
nių turto draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir (ar) papildomų sąlygų 
pagrindu, sudaro Draudimo sutartis su fiziniais, juridiniais asmenimis ar 
subjektais, neturinčiais juridinio asmens statuso (toliau – Draudėjai), ir įsi-
pareigoja už Draudimo sutartyje nustatytą Draudėjo mokamą draudimo 
įmoką, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykus draudžiamajam 
įvykiui, išmokėti Draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą drau-
dimo išmoką.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta ir kito asmens naudai (Apdraustojo). 
Tokiu atveju visos sudarytos Draudimo sutarties sąlygos, kurios taikomos 
Draudėjui, galioja ir Apdraustajam, išskyrus pareigą mokėti draudimo 
įmokas, jeigu nebuvo sutarta kitaip. Taip pat šiose Taisyklėse nurodytos 
sąvokos ir draudimo sąlygos, kuriose yra vartojama sąvoka „Draudėjas“, 
turi būti aiškinamos ir taikomos analogiškai ir Apdraustajam.
Draudimo sutarties šalys raštu gali susitarti ir nustatyti papildomas arba 
skirtingas draudimo sąlygas nei nustatytos šiose Taisyklėse, t. y. susitarti 
dėl individualių sąlygų, jas įrašant ir apibrėžiant draudimo liudijime arba 
atskirame dokumente, sudaromame prie draudimo liudijimo. 
Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir papildomų drau-
dimo sąlygų, taikomos papildomų draudimo sąlygų nuostatos. Draudikas 
visais atvejais pirmiausia vadovaujasi individualiomis šalių susitartomis 
draudimo sąlygomis, dėl kurių šalys susitarė raštu.
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I. BENDROJI DALIS
Taisyklių Bendroji dalis apibrėžia pamatines, daugeliui draudimo produktų 
taikytinas Draudimo sutarties sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) sutar-

ties sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo nuostatas, taip pat draudimo įmo-
kos apskaičiavimo tvarką, jos sumokėjimo terminus bei būdus, bendrąsias 
sutarties šalių teises bei pareigas, bendrąsias pareigas, įvykus draudžia-
majam įvykiui, bendrąją draudimo išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo 
tvarką, jos mažinimo ar nemokėjimo atvejus, bei sutarties pakeitimo ar 
nutraukimo sąlygas. Taisyklių Bendroji dalis nustato tik bendrąsias draudi-
mo sąlygas, taikomas Draudimo sutarčiai, kurias papildo Taisyklių Specia-
liosios dalies sąlygos bei Papildomos draudimo sąlygos, jei jos nustatytos. 
Išimtiniais atvejais, nustačius prieštaravimą ar neatitikimą tarp Taisyklių 
Bendrojoje dalyje įtvirtintos nuostatos ir Specialiosios dalies, vadovauja-
masi Taisyklių Specialiojoje dalyje įtvirtinta draudimo sąlyga. 

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

2. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS 
IR PABAIGA
2.1. Draudimo sutartis sudaroma pagal Draudėjo pateiktą raštišką arba 
žodinį prašymą sudaryti Draudimo sutartį Draudikui.
2.2. Draudėjas, prieš sudarydamas Draudimo sutartį ar jos galiojimo 

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

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

3.6. Kitos draudimo įmokos nesumokėjimo laiku pasekmės nustatytos 
Taisyklių Bendrųjų sąlygų 2.10.–2.14. punktuose.

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

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

6. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS IR APSKAIČIAVIMAS
6.1. Draudimo išmoka yra mokama už draudžiamuosius įvykius, numaty-
tus Draudimo sutartyje.
6.2. Draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą žalą ir nustatytą draudimo sumą, 
atsižvelgiant į dvigubą bei nevisišką draudimą, išskaičiavus nustatytas Iš-
skaitas (franšizes). Jei dėl vieno draudžiamojo įvykio mokama draudimo 

išmoka pagal kelių Draudimo sutartyje nustatytų objektų (įvykių, draudi-
mo variantų) draudimo sąlygas, tai mokamai draudimo išmokai taikoma 
tik viena didžiausia nustatyta besąlyginė išskaita, kurios dydžiu mažinama 
mokama išmoka.
6.3. Draudikas turi teisę išmokėti draudimo išmoką, netaikydamas Drau-
dimo sutartyje nustatytos išskaitos, jei yra nustatytas aiškus įvykio kaltinin-
kas ir yra reali galimybė atgauti išmokėtas sumas iš kaltininko.
6.4. Draudimo išmoka išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą informaci-
ją, nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolių dydį. Jei 
pagal Draudimo sutarties sąlygas Draudimo išmoka mokama periodiškai, 
tai šis terminas taikomas pirmajai nustatytos draudimo išmokos daliai.
6.5. Jeigu draudžiamojo įvykio tyrimas tęsiasi ilgiau negu 30 dienų nuo 
pranešimo apie įvykusį draudžiamąjį įvykį dienos, Draudikas privalo in-
formuoti Draudėją (Apdraustąjį) apie atliekamo tyrimo eigą ir nurodyti 
priežastis, lėmusias ilgesnį tyrimą.
6.6. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos pagal Draudimo 
sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas suėjęs, 
jei tarp Draudiko ir Draudėjo nėra sutarta kitaip. Visos draudimo sumos 
išnaudojimo atveju arba draudimo objektui žuvus, t. y. kai išmokama drau-
dimo išmoka ar jų suma lygi draudimo sumai, Draudikas iš draudimo iš-
mokos išskaičiuoja visas nesumokėtas draudimo įmokas, neatsižvelgiant į 
jų mokėjimo terminus.
6.7. Kai įvykęs įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju, o Draudėjas ir 
Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavi-
mu, Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo iš-
mokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
6.8. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalį ža-
los atlyginimo tiesiogiai iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Draudikas 
turi teisę sumažinti draudimo išmoką šia iš atsakingo asmens gauta suma.
6.9. Jeigu Draudėjui (Apdraustajam, Naudos gavėjui) priklauso draudimo 
išmoka dėl tų pačių nuostolių atlyginimo pagal kelias Draudimo sutartis, 
Draudikas turi teisę sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingai 
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą Draudimo sutartį. Bet ku-
riuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekviena draudimo įmo-
nė, sumažinama proporcingai pagal kiekvieną Draudimo sutartį taip, kad 
bendra draudimo išmoka neviršytų bendros patirtų atlygintinų nuostolių 
sumos.
6.10. Jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, kad išmoka ne-
turėjo būti mokama arba turėjo būti išmokėta mažesnė, Draudikui raštu 
pareikalavus, draudimo išmoka ar permokėta suma turi būti Draudikui 
grąžinama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. 

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

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

kėjimo (nemokėjimo).
8.7. Jeigu Draudimo sutartį nutraukia Draudikas savo iniciatyva, nesant 
Draudėjo kaltės, arba Draudėjas savo iniciatyva dėl Draudiko kaltės, 
Draudėjui grąžinamas draudimo įmokos likutis neišskaičiuojant adminis-
travimo išlaidų. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu Drau-
dimo sutartis yra nutraukiama pagal Taisyklių Bendrosios dalies 2.16.3. 
punktą.

9. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS
9.1. Draudiko teisės ir pareigos, kylančios pagal sudarytą Draudimo sutar-
tį, gali būti perleistos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal Draudimo sutartis 
perleidimu kitam ar kitiems draudikams, turi teisę nutraukti Draudimo 
sutartį joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perlei-
dimo. Pastaruoju atveju taikoma atsiskaitymo tvarka, nustatyta Taisyklių 
8.5.-8.7. punktuose.

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

II. SPECIALIOJI DALIS
Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytos draudimo sąlygos, kurios papildo 
Taisyklių Bendrąją dalį ir nustato sąlygas, susijusias su šio draudimo pro-
dukto (draudimo rūšies) objektu, draudimo apsaugos galiojimo teritorija, 
draudžiamaisiais ir nedraudžiamaisiais įvykiais, aplinkybėmis, išplečian-
čiomis ar susiaurinančiomis draudimo apsaugą, privalomus nurodymus 
Draudėjui, kurie mažina draudimo riziką, pareigas, įvykus draudžiamajam 
įvykiu, draudimo išmokos paskaičiavimo taisykles ir kitas specialias ar (ir) 
papildomas sąlygas.
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1. SPECIALIOSIOS DALIES SĄVOKOS
1.1. Atsargos – Draudėjo arba Apdraustojo pagamintos arba perdirbtos 
prekės, taip pat prekės ir (arba) medžiagos, įsigytos tolimesnio pardavimo 
(perpardavimo) tikslams, gamybos procese naudojami produktai, pusfa-
brikačiai, kurie buvo priimti perdirbimui arba apdorojimui, taip pat turtas, 
kuris pagal Draudėjo apskaitos principus yra priskiriamas Atsargoms.
1.2. Audra – stiprus vėjas (škvalas, viesulas), kai vėjo greitis siekia 17m/s 
ir daugiau, dėl ko gali būti ardomi silpnesni pastatai, lūžti medžių šakos, 
būti išjudinami lengvesni daiktai. Vėjo stiprumas turi būti patvirtintas hi-
drometeorologinės tarnybos pažyma. 
1.3. Darbuotojų turtas – Draudėjo darbuotojų asmeninis arba darbuo-
tojų profesinei veiklai vykdyti būtinas turtas, kuris darbdavio nurodymu 
arba pagal nusistovėjusią įprastą darbovietės praktiką laikomas darbuo-
tojų darbo vietoje. Darbuotojų turtui šiose Taisyklėse nėra priskiriamos 
piniginės lėšos, transporto priemonės, bižuterijos ir juvelyriniai gaminiai.
1.4. Draudimo vieta – Draudimo sutartyje nurodyta vieta (konkretus 
adresas arba teritorija), kurioje yra vykdoma veikla arba yra apdraustas 
turtas bei vieta (konkretus adresas), kur laikinai sandėliuojamas po drau-
džiamojo įvykio perkeltas turtas.
1.5. Dūmai (suodžiai) – Kietųjų dalelių ir dujų mišinys kilęs kaip degimo 
produktas kuris yra gaisro pasekmė.
1.6. Elektros įtampos svyravimas – staigus ir netikėtas nukrypimas nuo 
elektros įtampos norminių ribų.
1.7. 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.
1.8. Grunto suslūgimas – tam tikros vietovės taško absoliučios altitudės 
sumažėjimas dėl karstinių reiškinių, dėl ko nusėda pamatai, skyla sienos 
arba įvyksta kitoks natūralus grunto suslūgimas dėl gamtos reiškinių;
1.9. Investicinės išlaidos – 
1.9.1. dokumentais pagrįstos išlaidos, susijusios su pastatų arba patalpų, 
kurie nepriklauso Draudėjo arba Apdraustojo nuosavybei, tačiau naudo-
jami Draudėjo arba Apdraustojo veiklai vykdyti, einamuoju, kapitaliniu 
remontu, taip pat pritaikomaisiais darbais bei vidaus įrengimu;
1.9.2. Draudėjo ar Apdraustojo draudimo metų laikotarpyje planuojamos 
išlaidos į Draudėjo ar Apdraustojo nuosavybėje esančių apdraustų pastatų 
ar patalpų rekonstrukciją bei Įrangos ir įrengimų įsigijimą. 
1.10. Įrenginiai ir įranga – visas Draudėjo ar Apdraustojo kilnojamas 
turtas, kurį jis naudoja savo veikloje, pagrindinės priemonės ar menkaver-
tės sudėtinės turto dalys, nepriskirtos kitoms turto kategorijoms. 
1.11. Kruša – meteorologinis reiškinys, kai šiltuoju metų laiku iškrenta 
ledo gabalai.
1.12. Laikinas sandėliavimas – kilnojamo turto perkėlimas už draudi-
mo vietos ribų po draudžiamojo įvykio įvykimo.
1.13. Liūtis – laikomas trumpalaikis intensyvus (itin smarkus) lietus, kai 
per 12 (dvylika) valandų ir trumpesnį laiko tarpą iškrenta 30 (trisdešimt) 
mm arba daugiau kritulių.
1.14. Liekanų pašalinimas – papildomos išlaidos, skirtos draudimo vie-
tai sutvarkyti ir išvalyti po draudžiamojo įvykio.
1.15. Mobili įranga – visas Draudėjo ir Apdraustojo kilnojamas turtas, 
kuris pagal savo tiesioginę paskirtį yra pritaikytas nešioti ir dirbti ne kon-
krečioje vietoje.
1.16. Pastatai – vieno arba daugiau aukštų, stogu dengtas, tvirtai su-
jungtas su žeme 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. Pagrindi-
nės sudedamosios pastato dalys yra konstrukciniai elementai ir elementų 
papildoma įranga: konstrukciniai elementai yra pamatai, sienos, perdan-
gos, stogas; konstrukcinių elementų 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 nekil-
nojamasis turtas.
1.17. Piniginės vertybės – Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybių 
piniginiai ženklai,  akcijos, obligacijos ir kiti dokumentai, apyvartoje pakei-
čiantys grynuosius pinigus.
1.18. Plėšimas – turto pagrobimas iš Draudimo vietos, panaudojant ar 
grasinant nedelsiant panaudoti fizinį smurtą arba atėmus galimybes asme-
niui priešintis.
1.19. Potvynis – staigus vandens kilimas upėse, ežeruose arba kituose 
vandens telkiniuose, dėl kurio gali būti apsemtos miestų, gyvenviečių da-
lys, žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai, automobilių kelių ruožai arba apga-
dinti pastatai ir kitas turtas.
1.20. Skraidančio objekto kritimas – avarija arba priverstinis motori-
nio, bemotorio lėktuvo arba kito skraidančio objekto nusileidimas / nukri-
timas ir / ar jo dalių arba gabenamo krovinio nukritimas, išskyrus degalų 
išleidimą.
1.21. Smūginė banga – slėgio banga, kurią sukuria garsas, skleidžiamas 
žmogaus naudojamų technologijų ar gamtos reiškinių, kai yra viršijamas 
garso greitis.
1.22. Sniego (ledo) slėgis – nuostoliai atsiradę dėl nebūdingo tai vieto-
vei smarkaus sniego, kai per 24 valandas ir trumpesnį laiką sniego dangos 
storis padidėja 20 cm ir daugiau ir dėl to sniegas savo svoriu sulaužo ap-
draustą objektą arba objektą, kuriame yra apdrausti daiktai.
1.23. Sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas didelio energi-
jos kiekio ribotame tūryje išsiskyrimas; sprogimu taip pat laikoma implozi-
ja, susijusi su staigiu rezervuaro arba indo pažeidimu dėl viduje susidariu-
sio slėgio, mažesnio už atmosferinį slėgį.
1.24. Statiniai – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos 
produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, įskaitant, bet neapsiribojant inži-
nerinius statinius, mišrios rūšies statinius, pramonines instaliacijas, stoge-
lius, vamzdynus, bokštus, kaminus (dūmtraukius), aptvarus, statinių tvo-
ras 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 (gyve-
namieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, 
poilsio, žemės ūkio ir kiti).
1.25. Stiklo dūžis – pastatų ar statinių viduje ir išorėje esančių stiklinių, 
plastikinių (kaip stiklo pakaitalo) konstrukcijų bei jų tvirtinimo elementų 
sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl bet kokio staiga ir netikėtai 
įvykusio atsitikimo.
1.26. Transporto priemonės atsitrenkimas/smūgis – bet koks ap-
drausto turto sunaikinimas arba sugadinimas po kontakto su transporto 
priemone. 
1.27. Trečiųjų asmenų turtas – tretiesiems asmenims priklausantis tur-
tas, kuris nuomos, panaudos arba patikėjimo teise valdomas Draudėjo 
arba Apdraustojo ir naudojamas Draudėjo arba Apdraustojo veiklai vyk-
dyti.
1.28. Užliejimas – vandens, vandens garų arba skysčių išsiliejimas iš 
vamzdžių, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo arba technologi-
nių įrenginių, taip pat vandens arba kito skysčio išsiliejimas iš automatiškai 
įsijungiančios priešgaisrinės gelbėjimo sistemos, taip pat buities ar pramo-
ninio įrengimo, iš kurio dėl gedimo gali išsilieti vanduo. Užliejimui taip pat 
priskiriamas vandens poveikis, atsiradęs dėl vandentiekio čiaupų arba kitų 
vandens jungiklių bei vožtuvų palikimo atidarytais, jeigu tai buvo padaryta 
dėl Draudėjo, Apdraustojo arba trečiųjų asmenų neatsargumo. 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 pa-
čios vandentiekio sistemos arba pastatas (statinys), kuriame šios sistemos 
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įrengtos, taip pat vandens poveikis dėl atmosferinių kritulių, išskyrus atve-
jus, kai žalos atsiradimą įtakojo draudžiamasis įvykis dėl draudžiamosios 
rizikos, taip pat dėl sniego arba ledo sankaupų tirpsmo, įvykus staigiam 
temperatūrų pokyčiui.
1.29. Vagystė su įsibrovimu – turto užvaldymas arba pasikėsinimas už-
valdyti turtą iš patalpų ar saugomos, aptvertos teritorijos arba jas atidarius 
panaudojant priemones, arba padirbtą ar pritaikytą raktą, arba originalų 
raktą, kurį kaltininkas gavo prieš tai įsibrovęs į kitas patalpas arba plėšimo 
metu, kaltininkui pasislėpus patalpoje iki jos uždarymo, jeigu yra įrodymų 
dėl kaltininko pasislėpimo patalpose fakto.
1.30. Vandalizmas – turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl trečiųjų 
asmenų tyčinės veiklos.
1.31. Vertybės – neapdoroti taurieji metalai bei gaminiai iš jų, branga-
kmeniai, meno kūriniai, muziejų eksponatai, antikvariniai daiktai (daiktai, 
senesni nei 100 metų ar turintys istorinę vertę). 
1.32. Žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos perėjimas į turtą, t.y. 
Apdrausto turto sugadinimas ar sunaikinimas su ugnies pasireiškimu ir iš-
plitimu arba be jos. Atlyginami tik tiesioginiai žaibo poveikio nuostoliai.
1.33. Žemės nuošliauža – žemės masės atitrūkimas ir slinkimas šlaitu, 
sukeltas natūralios erozijos arba vandens.
1.34. Žemės drebėjimas – žemės plutos judėjimai, kuriuos sukelia že-
mės gelmėse vykstantys litosferos plokščių judėjimai, ugnikalnių išsiverži-
mai arba karstinės įgriuvos.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Pagal šių Taisyklių pagrindu sudaromą Draudimo sutartį gali būti drau-
džiamas Draudėjui nuosavybės teise priklausantis turtas arba kitu teisiniu 
pagrindu jo valdomas (trečiųjų asmenų patikėtas) žemiau nurodytas tur-
tas: 
2.1.1. pastatai ir statiniai, taip pat pastate ar statinyje stacionariai sumon-
tuotai įrenginiai ar įranga, skirti pastato aptarnavimui ar apsaugai; 
2.1.2. įrenginiai, įranga; 
2.1.3. atsargos; 
2.1.4.investicinės išlaidos; 
2.1.5. vertybės; 
2.1.6. piniginės vertybės; 
2.1.7. darbuotojų turtas;
2.1.8. trečiųjų asmenų patikėtas turtas; 
2.1.9. kitas turtas, kuris nėra nurodytas 2.1.1.–2.1.8. Specialiosios dalies 
punktuose, tačiau individualiai aptartas tarp Draudėjo ir Draudiko ir nuro-
dytas Draudimo sutartyje.
2.2. Draudžiamas tik tas turtas, kuris nurodytas Draudimo sutartyje. 
2.3. Draudimo apsauga galioja Draudimo sutartyje numatytoje Draudimo 
vietoje, Lietuvos Respublikoje. 
2.4. Pagal šių Taisyklių pagrindu sudaromą Draudimo sutartį, atskirai to 
nenurodant Draudimo sutartyje, Draudimo apsauga galioja ir yra atlygi-
nami laikino sandėliavimo bei liekanų pašalinimo po draudžiamojo įvykio 
kaštai. Maksimalus draudimo išmokos limitas šiame punkte nurodytam 
išplėtimui – 10% nuo Draudimo sutartyje nurodytos Draudimo sumos 
dydžio, bet ne daugiau nei 30.000 EUR.
2.5. Pagal šias Taisykles nedraudžiamas ir draudimo apsauga netaikoma, 
jei Draudėjas ir Draudikas nesusitaria kitaip, žemiau nurodytam turtui: 
2.5.1. Avarinės būklės Pastatai ir Statiniai ir jame esantis kilnojamas turtas; 
2.5.2. Pastatai ir Statiniai, kurie visi ar kurių dalis yra skirta nugriauti, ir 
juose esantis turtas; 
2.5.3. Neteisėtai pastatyti Pastatai ir Statiniai ir juose esantis turtas; 
2.5.4. Visų rūšių motorinės transporto priemonės, priekabos, skraidymo 
aparatai, vandens transporto priemonės, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra 
prekių atsargos arba trečiųjų asmenų patikėtas turtas; 
2.5.5. Flora, fauna, išskyrus florą, kuri yra atsargos; 
2.5.6. Dokumentai, kurių neįmanoma atstatyti, planai, brėžiniai, progra-
minė įranga, duomenys, esantys laikmenose; 

2.5.7. Kuponai, loterijos bilietai, paskolos raštai, vekseliai, čekiai ir kiti do-
kumentai, pakeičiantys apyvartoje grynuosius pinigus, bankomatai ar kiti 
automatai, kuriuose naudojami grynieji pinigai; 
2.5.8. Turtas, esantis pas Draudėją ar Apdraustąjį, gautas iš trečiųjų asme-
nų, skirtas remontuoti, renovuoti, parduoti, saugoti ir pan.; 
2.5.9. Draudėjui priklausantis turtas, esantis kitoje vietoje negu Draudimo 
vieta, nurodyta Draudimo sutartyje (draudimo liudijime); 
2.5.10. Šuliniai, gręžiniai, drenažo sistemos; 
2.5.11. Kilnojamas turtas, kurį Draudėjas (Apdraustasis) perdavė naudotis 
tretiesiems asmenims arba Draudėjo (Apdraustojo) be teisinio pagrindo 
valdomas, naudojamas trečiųjų asmenų turtas; 
2.5.12. geologiniai klodai, tiek glūdintys gamtiniuose sluoksniuose, tiek 
išgauti kalnakasybos darbais; 
2.5.13. vertybės, piniginės vertybės, motorinės transporto priemonės, 
kurie yra Draudėjo darbuotojų turtas; 
2.5.14. bižuterija, kolekcininkų, filatelistų, numizmatų kolekcijos, jeigu 
draudimo liudijime nenumatyta kitaip; 
2.5.15. aktai, rankraščiai, knygos, piešiniai, antspaudai; 
2.5.16. kredito arba mokėjimo kortelės; 
2.5.17. prototipai, maketai, pavyzdžiai; 
2.5.18. pasibaigusio galiojimo termino arba iš apyvartos pašalintos nelikvi-
džios atsargos; 
2.5.19. turtas, skirtas metalo laužui arba utilizavimui; 
2.5.20. objektai, kurie yra bet kokių statybos darbų (išskyrus paprastąjį 
remontą), montavimo arba instaliavimo stadijoje; 
2.5.21. perdavimo ir paskirstymo linijos (tarp jų energetinės, telefono, ap-
švietimo linijos), esančias didesniu nei 500 metrų atstumu nuo apdraustų 
pastatų ir statinių, išskyrus vamzdžius, kabelius, stulpus, bokštus ir visų 
tipų įrangą, kuri gali būti sujungta su minėtomis instaliacijomis, įskaitant 
visų tipų pastotes; 
2.5.22. laikino pobūdžio pastatai, statiniai, kurie yra skirti demontuoti bei 
juose esantis turtas;
2.5.23. turtas, esantis lauke, atviruose priestatuose, stoginėse ar statiniuo-
se, 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 pries-
tatuose, stoginėse ar statiniuose, dengtuose brezentu, audiniu, plastiko 
plėvele ar panašia medžiaga;
2.5.24. gruntas (kartu su melioracijos arba pralaidumo kanalų sistema), 
žolynai, vejos, geležinkelio linijos, pylimai, grioviai, vandens rezervuarai, 
paviršiniai ir požeminiai vandenys, kanalai, gręžimo (kalnakasybos) plat-
formos, tuneliai, tiltai, dokai, krantinės, molai, pirsai ir kiti vandenyje ar 
virš vandens esantys statiniai; 
2.5.25. eksploatacinės medžiagos, tokios kaip: tepalai, degalai, katalizato-
riai, jeigu jie nėra laikomi atsargomis arba trečiųjų asmenų turtu;
2.5.26. radioaktyvios medžiagos, branduolinis kuras, ginklai (išskyrus gin-
klus, kurie yra įregistruoti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus), sprogs-
tamosios medžiagos.

3. DRAUDIMO VARIANTAI
3.1. Pagal šias Taisykles turtas gali būti draudžiamas šiais variantais:
3.1.1. Turto draudimas nuo išvardintų rizikų;
3.1.2. Visų rizikų draudimas;
3.1.3. Papildomai susitarus ir tai nurodžius Draudimo sutartyje, gali būti 
draudžiama ir nuo rizikų, nurodytų šių Taisyklių Papildomose sąlygose. 
3.2. Draudimo variantas, kuriuo draudžiamas turtas, ir/ar draudimo rizi-
kos, nuo kurių draudžiamas turtas, kiekvienu atveju yra nurodomos Drau-
dimo sutartyje. 
3.3. TURTO DRAUDIMAS NUO IŠVARDINTŲ RIZIKŲ
3.3.1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, nepriklausomai 
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nuo Draudėjo valios, draudimo sutartyje numatytoje Draudimo vietoje 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikę žemiau nurodyti įvykiai:
3.3.1.1. gaisras;
3.3.1.2. žaibo trenkimas;
3.3.1.3. sprogimas;
3.3.1.4.skraidančio objekto nukritimas;
3.3.1.5. liūtis;
3.3.1.6. dūmai (suodžiai);
3.3.1.7. smūginė banga;
3.3.1.8. kruša;
3.3.1.9. audra;
3.3.1.10. žemės nuošliauža;
3.3.1.11. žemės drebėjimas;
3.3.1.12. transporto priemonės atsitrenkimas;
3.3.1.13. užliejimas;
3.3.1.14. sniego/ledo slėgis;
3.3.1.15. grunto suslūgimas;
3.3.1.16. potvynis;
3.3.1.17. vagystė su įsibrovimu;
3.3.1.18. plėšimas;
3.3.1.19. vandalizmas;
3.3.1.20. stiklo dūžis.
3.3.2. Draudikas atlygina nuostolius dėl tų draudžiamųjų įvykių, kurie nu-
rodyti Draudimo sutartyje. 
3.3.3. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, dėl:
3.3.3.1. Bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Specialiosios dalies 4 
skyriuje;
3.3.3.2. sprogimo vidaus degimo varikliuose, įvykus sprogimui jų degimo 
kamerose dėl susikaupusių dujų slėgio;
3.3.3.3. žala atsirado dėl netiesioginio žaibo poveikio (netiesioginis žaibo 
poveikis – žaibo iškrovos į apdraustą objektą patekimas iš šalia esančio 
objekto, į kurį trenkė žaibas); 
3.3.3.4. elektros srovės poveikio, įskaitant trumpą jungimą, tarpvijinį jun-
gimą, trumpą jungimą su korpusu, trumpą jungimą su žeme;
3.3.3.5. dėl skysčio ištekėjimo iš priešgaisrinės gelbėjimo sistemos dėl 
nesandarumo, taip pat skysčio išsiliejimas laikotarpiu, kuomet buvo re-
montuojamos, rekonstruojamos, modernizuojamos pačios priešgaisrinės 
gelbėjimo ar vandentiekio sistemos arba pastatas (statinys), kuriame šios 
sistemos įrengtos;
3.3.3.6. dėl skysčio prasiveržimo liūties atveju į apdraustas patalpas ar pa-
talpas, kuriose yra apdraustas turtas, kai skysčio prasivežimą sąlygojo užsi-
kimšę kanalizacijos/lietaus kanalizacijos vamzdynai apie kurių užsikimšimą 
buvo žinoma Draudėjui ir/ar Apdraustajam; 
3.3.3.7. vagystės iš transporto priemonės;
3.3.3.8. bet kokių statybos (išskyrus paprastąjį remontą)/ montavimo/ 
instaliavimo darbų apdraustame pastate, išskyrus atvejus, kai šie darbai 
nebuvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis;
3.3.3.9. žala atsirado dėl bet kokių kitų įvykių ir priežasčių, neįvardintų 
šios draudimo apsaugos sąlygos 3.3.1 punkte DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
kaip draudžiamieji įvykiai.
3.4. TURTO DRAUDIMAS NUO VISŲ RIZIKŲ
3.4.1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, nepriklausomai 
nuo Draudėjo valios, draudimo sutartyje numatytoje Draudimo vietoje 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikę įvykiai, išskyrus nedrau-
džiamuosius įvykius, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 3.4.2. 
punkte.
3.4.2. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina dėl:
3.4.2.1. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Specialiosios dalies 
skyriuje nr. 4;
3.4.2.2. turto vidaus gedimų, kai turto sugadinimas ar sunaikinimas kilo ne 

dėl išorinių jėgų poveikio. Šis punktas netaikomas, jei turtas papildomai 
apdraustas nuo vidaus gedimų rizikos ir tai nurodyta Draudimo sutartyje. 

4. BENDRIEJI NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Žemiau išvardinti įvykiai laikomi nedraudžiamaisiais, jei Draudimo su-
tartyje ar/ir jos prieduose nenurodyta kitaip:
4.1.1. žala atsirado dėl karo, invazijos, užsienio valstybės priešiškų veiks-
mų pasekmių, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar karas 
buvo paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, partizaninio 
karo, riaušių, streiko, lokauto, sabotažo, vidinių neramumų, karinio arba 
civilinio perversmo, politinių organizacijų organizuotų ar su jomis susijusių 
asmenų vykdomų netinkamų veiksmų, sąmokslo, valdžios organų įvykdy-
to sunaikinimo, sugadinimo, konfiskavimo ar arešto;
4.1.2. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės spinduliuotės 
arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netiesioginių pasekmių;
4.1.3. žala atsirado dėl teroro aktų, suprantamų kaip bet kokios rūšies 
veiksmai panaudojant jėgą, smurtą ar grasinimus, kuriuos vykdo asmuo ar 
asmenų grupė, veikianti individualiai ar bet kokios organizacijos arba val-
džios vardu, siekiant politinių, ekonominių, religinių, ideologinių ar pana-
šių tikslų, įskaitant bandymus daryti įtaką valdžiai arba įbauginti visuomenę 
ar tam tikrą jos dalį;
4.1.4. žala dėl sprogimo, kuri buvo padaryta panaudojus sprogstamąjį įtai-
są, kurį sukėlė Draudėjas (Apdraustasis) ar jo pavedimu veikiantis asmuo 
produkcijos gamybos ar eksploatavimo metu;
4.1.5. žemės nuošliaužos ar grunto suslūgimo, kuriuos sukelia vandentie-
kio ar kanalizacijos tinklų avarija arba žmogaus veikla;
4.1.6. žala atsirado dėl vabzdžių, graužikų, kitų parazitų, gyvūnų povei-
kio, korozijos, pelijimo, puvimo, grybelio, natūralaus nusidėvėjimo, tačiau 
draudžiamasis įvykis, įvykęs kaip šių procesų pasekmė, bus atlygintas.
4.1.7. žala atsirado dėl grunto tyrimo ar projektavimo klaidų;
4.1.8. žala atsirado dėl pastatų ar statinių konstrukcinių elementų griu-
vimo, virsmo, iškilimo, įtrūkimo, susitraukimo arba išsiplėtimo, išskyrus, 
jeigu visa tai įvyko kaip ankstesnio draudžiamojo įvykio pasekmė; 
4.1.9. žala dėl žinomai brokuotų, nekokybiškų, netinkamų dalių, medžia-
gų, įrengimų naudojimo;
4.1.10. žala buvo padaryta dėl turto ir/ar vertybių paslaptingo, neišaiškin-
to pradingimo arba įprastos vagystės (vagystės be įsibrovimo arba apiplė-
šimo požymių), apgaulės, šantažo, grobstymo, pasisavinimo, sukčiavimo, 
iššvaistymo, turto prievartavimo;
4.1.11. žala dėl bet kokio pobūdžio skysčio prasiveržimo per išoriniuose 
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 spro-
gimo, audros, krušos pasekmė;
4.1.12. žala atsiradusi dėl klaidų ir trūkumų, už kuriuos yra atsakingas: ga-
mintojas, tiekėjas, rangovas, pardavėjas, montuotojas, garantinį ar techni-
nį aptarnavimą atliekanti įmonė, tačiau nuostolis kitam apdraustam turtui 
bus atlygintas;
4.1.13. atsiradusioms sutrikus arba nutrūkus elektros energijos, šilumos, 
dujų tiekimui, išskyrus atvejus, kai šį sutrikimą sąlygoja draudimo vieto-
je įvykęs draudžiamasis įvykis; Bet kuriuo atveju netiesioginiai nuostoliai 
nėra atlyginami; 
4.1.14. žala dėl potvynio, kuris Draudimo vietoje kartojasi ne rečiau negu 
vieną kartą per 10 metų;
 4.1.15. Žala atsirado dėl bet kokių kitų įvykių ar priežasčių, Draudimo 
sutartyje nenustatytų kaip draudžiamieji įvykiai.

5. DRAUDIMO VERTĖ IR DRAUDIMO SUMA
5.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas apskaičiuoja žalą ir išmoka 
draudimo išmoką, remdamasis draudimo verte. Draudimo vertės tipas 
nurodomas Draudimo sutartyje. Draudimo vertės tipas gali būti: 
5.1.1. nauja atkuriamoji vertė – vertė, atitinkanti turto atkūrimo išlaidas iki 
naujos, bet nepagerintos būklės, t. y.: 
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5.1.1.1. pastatų ir statinių atveju – vertė, atitinkanti jų remonto arba at-
statymo toje pačioje vietoje kaštus, atsižvelgiant į ankstesnius matmenis, 
medžiagas, technologijas, konstrukcijas ir apdailos standartą. Jei dėl tech-
ninių priežasčių arba valstybės institucijų taikomų apribojimų neįmanoma 
atstatyti analogiškos paskirties, konstrukcijų ir kokybės pastato ar statinio, 
nauja atkuriamaja verte laikoma pinigų suma, reikalinga atstatyti pastatą 
pagal funkcionalumą ir technines charakteristikas kiek galima artimesnį iki 
įvykio buvusiam pastatui, įskaitant projektavimo išlaidas. Nustatant drau-
dimo vertę ir nuostolių dydį draudžiamojo įvykio atveju nėra atsižvelgia-
ma į paveldosauginę, meninę ar architektūrinę vertę;
5.1.1.2. 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. Jei neįmanoma atstatyti analogiškos paskirties, kons-
trukcijų ir kokybės turto, nauja atkuriamaja verte laikoma pinigų suma, 
reikalinga atstatyti turtą pagal funkcionalumą ir technines charakteristikas 
kiek galima artimesnį iki įvykio buvusiam turtui, įskaitant transportavimo, 
projektavimo ir montavimo išlaidas. 
5.1.1.2.1. Informacijos ir ryšių technologijos priemonės (įrenginiai ir įran-
ga) nauja atkuriamaja verte draudžiama iki 5 metų amžiaus nuo jos paga-
minimo ar ekslpoatacijos pradžios datos, išskyrus atvejus, jei Draudimo 
liudijime yra nurodyta kitaip. Kita draudžiama likutine verte, jei Draudimo 
sutartyje nėra nurodyta kitaip;
5.1.1.2.2. Kita nei Informacijos ir ryšių technologijos priemonės (įrenginiai 
ir įranga) nauja atkuriamaja verte draudžiama iki 10 metų amžiaus nuo jos 
pagaminimo ar ekslpoatacijos pradžios datos, išskyrus atvejus, jei Drau-
dimo liudijime yra nurodyta kitaip. Kita draudžiama likutine verte, jeigu 
Draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip. 
5.1.1.3. atsargų atveju – vertė, atitinkanti tokios pačios rūšies ir kokybės 
atsargų įsigijimo ar pagaminimo kaštus.
5.1.2. likutinė vertė – atkuriamoji (nauja) vertė, sumažinta nusidėvėjimo 
dydžiu, t.y.:
5.1.2.1. pastatų ir statinių atveju – atkuriamoji (nauja) vertė, sumažinta 
nusidėvėjimo dėl amžiaus, panaudojimo intensyvumo ir/ar turto vertin-
tojų išvadose nurodytu dydžiu. Nusidėvėjimas taikomas turto atstatymo 
metu naudojamoms medžiagoms. Kasmetinio nusidėvėjimo norma nekil-
nojamam turtui pateikiama Taisyklių Lentelėje Nr. 1;
5.1.2.2. įrenginių ir įrangos atveju – likutine verte draudžiama pagal 
5.1.1.2 punkte numatytas taisykles;
5.1.2.3. vertybių draudimo atveju – vertė, atitinkanti ekspertų išvadose 
nurodytą vertę;
5.1.2.4. darbuotojų turtas visuomet draudžiamas likutine verte.
5.2. Draudimo suma, kuria apdraudžiamas turtas, nurodoma Draudimo 
sutartyje kiekvienai draudimo objektų grupei arba kiekvienam draudimo 
objektui atskirai. 
5.3. Jei Draudimo sutarties galiojimo metu sugadintas ar sunaikintas tur-
tas, kuris buvo draustas atstatomaja verte, yra atstatomas, Draudimo 
suma, išmokėjus draudimo išmoką, atsistato iki Draudimo sutartyje nu-
rodytos Draudimo sumos. 
5.4. Jei Draudimo sutartyje nustatyta Draudimo suma draudžiamojo įvy-
kio dieną yra mažesnė už draudžiamo turto draudimo vertę, taikoma ne-
visiško draudimo sąlyga, išskyrus atvejus:
5.4.1. jeigu Draudimo sutartyje nustatyta, kad draudžiama pirmos rizikos 
draudimu;
5.4.2. Apdrausto turto vertė neviršija 110% Draudimo sutartyje nurody-
tos Draudimo sumos kiekvienai objektų grupei.
5.5. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo 
vertę, draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, viršijan-
čios draudimo vertę.
5.6. Jeigu Draudėjui priklauso draudimo išmoka už to paties draudžiamojo 
įvykio metu sukeltą žalą pagal kelias draudimo sutartis, taikoma dvigubo 
draudimo taisyklė. 
5.7. Atsakomybė už draudžiamo objekto draudimo vertės teisingumą ir 

draudimo sumos atitikimą draudimo vertei tenka Draudėjui. Draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjui kyla pareiga peržiūrėti draudimo 
sumas, kad būtų išvengta nevisiško draudimo ar draudimo padidinta verte. 

6. DRAUDIKO IR DRAUDĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Be Taisyklių Bendrojoje dalyje įtvirtintų Draudiko ir Draudėjo teisių ir 
pareigų, taip pat galioja šioje dalyje įtvirtintos jų teisės ir pareigos. 
6.2. Draudiko teisės ir pareigos:
6.2.1. Draudėjui išreiškus pageidavimą šių Taisyklių pagrindu sudaryti 
Draudimo sutartį su Draudiku, Draudėjas tuo pačiu išreiškia savo sutiki-
mą, kad prieš pateikiant pasiūlymą, sudarant Draudimo sutartį ar išduo-
dant Draudimo liudijimą (polisą), Draudikas turi teisę kreiptis į VĮ „Re-
gistrų centras“ dėl su Draudėju susijusių duomenų, reikalingų sudaryti 
Draudimo sutartį, teisingumo patikrinimo;
6.2.2. Iš anksto su Draudėju suderintu laiku apžiūrėti draudžiamus objek-
tus, patikrinti saugumo reikalavimų ar kitų įsipareigojimų pagal Draudimo 
sutartį vykdymą;
6.2.3. Draudikui nustačius, kad Draudėjas nesilaiko Draudiko nurodymų, 
Draudimo sutartyje nustatytų saugumo priemonių ir/ar nevykdo kitų įsi-
pareigojimų, Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo per protingą ter-
miną ištaisyti trūkumus, o Draudėjui jų neištaisius – vienašališkai nutraukti 
Draudimo sutartį Taisyklių Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka; 
6.2.4. Draudikas, gavęs Draudėjo pranešimą, privalo per protingą terminą 
atvykti į įvykio vietą arba pateikti Draudėjui instrukcijas dėl tolimesnių 
veiksmų. 
6.3. Draudėjo teisės ir pareigos:
6.3.1. Draudėjas yra atsakingas už pateikiamų duomenų teisingumą;
6.3.2. Draudėjas privalo ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių die-
nų informuoti Draudiką apie pasikeitusius kontaktinius duomenis (adresą, 
tel. numerį, faks. numerį);
6.3.3. Draudėjas privalo sudaryti Draudikui sąlygas apžiūrėti draudžiamą 
turtą, patikrinti Draudimo sutartyje nurodytų apsaugos priemonių veiki-
mą, įsitikinti, ar Draudėjas laikosi Draudimo sutartyje numatytų sąlygų, bei 
per protingą terminą pašalinti Draudiko nustatytus trūkumus; 
6.3.4. Draudėjas įsipareigoja prižiūrėti ir užtikrinti tinkamą apdrausto 
turto, pastatų/statinių konstrukcijų, juose esančių vandentiekio, šildymo, 
vėdinimo, kondicionavimo, kanalizacijos sistemų, elektros instaliacijos bū-
klę; 
6.3.5. Draudėjas privalo laikytis teisės aktuose įtvirtintų turto eksploatavi-
mo, darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitų Draudėjo veiklai keliamų 
reikalavimų. 
6.4. ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI, Draudėjas, Apdraustasis bei 
Naudos gavėjas, be Bendrojoje dalyje įtvirtintų pareigų, privalo:
6.4.1. Sudaryti sugadinto, sunaikinto ar pavogto turto detalųjį sąrašą, ku-
riame būtų nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigijimo vertė;
6.4.2. Pateikti turto įsigijimo dokumentus ir/ar garantinius dokumentus 
tikslesniam žalos dydžio nustatymui;
6.4.3. Pateikti Draudikui sąmatas, sąskaitas – faktūras, mokėjimo pavedi-
mus, patvirtinančius nuostolių dydį bei išlaidas apdraustam turtui gelbėti 
ar kitus Draudiko prašomus dokumentus, būtinus nuostolio dydžiui nu-
statyti;
6.4.4. Pateikti Draudikui dokumentus iš priešgaisrinės tarnybos, policijos 
ar kitos kompetentingos institucijos, patvirtinančius draudžiamojo įvykio 
faktą ir aplinkybes; 
6.4.5. Leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti sugadintą turtą 
ar jo liekanas;
6.4.6. Išsaugoti po Draudžiamojo įvykio likusias liekanas ar sugadintą tur-
tą, kol jas apžiūrės Draudikas ar jo atstovas bei nepradėti remonto, re-
konstrukcijos ar statybos (įskaitant liekanų šalinimą) darbų be Draudiko 
ar jo atstovo sutikimo;
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6.4.7. Iš anksto suderinti su Draudiku projektavimo, statybos, remonto, 
gamybos darbus, įsigijimo kaštus, kurie bus skirti sugadintam ar sunaikin-
tam turtui atstatyti; 
6.4.8. Visomis įmanomomis priemonėmis padėti Draudikui nustatyti 
nuostolių dydį, įvykio priežastis ar aplinkybes, atsakingus už žalos padary-
mą asmenis, teikti reikalaujamus su tuo susijusius dokumentus, kad Drau-
dikas galėtų tinkamai įgyvendinti jam perėjusią reikalavimo teisę. 
6.5. Draudimo sutartyje nustatytas Draudėjo pareigas taip pat gali atlikti 
Draudėjo darbuotojai arba kiti susiję asmenys. Draudėjui skirti nurodymai 
yra privalomi ir Draudėjo darbuotojams ar kitiems susijusiems asmenims, 
todėl jiems pažeidus iš Draudimo sutarties kylančias pareigas, už Draudi-
mo sutarties pažeidimą atsakingu bus laikomas Draudėjas. 
6.6. Sudarius Draudimo sutartį kito asmens naudai, Taisyklėse nurodytas 
pareigas privalo vykdyti ir Apdraustasis/Naudos Gavėjas, išskyrus atvejus, 
kai jis nežinojo apie jo naudai sudarytą Draudimo sutartį.

7. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS
7.1. Draudėjas šių Taisyklių Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka privalo in-
formuoti Draudiką apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizi-
kos padidėjimui.
7.2. Draudimo rizikos padidėjimu šios Draudimo rūšies atveju laikoma:
7.2.1. apsaugos ar priešgaisrinės saugos sistemos draudimo vietoje pablo-
ginimas, panaikinimas, neveikimas iš dalies ar visiškai, atjungimas, tech-
ninės priežiūros ir patikros nevykdymas, įjungimas ir išjungimas ne laiku 
nepriklausomai nuo to, dėl ko tai įvyko;
7.2.2. objektas, kuriame yra apdraustas turtas, yra neeksploatuojamas il-
giau kaip –30 (trisdešimt) dienų;
7.2.3. statybos (išskyrus paprastąjį remontą darbai apdraustose patalpo-
se ar patalpose, kuriose yra apdraustas turtas. Statybos darbais laikomi 
darbai:
7.2.3.1. kuriems reikalingas statybos leidimas pagal LR teisės aktus;
7.2.3.2. kai renovuojamos, keičiamos, montuojamos vandentiekio, kanali-
zacijos, šildymo sistemos ar elektros instaliacija.
7.2.4. apdraustuose pastatuose ar patalpose, kuriose yra apdraustas kil-
nojamas turtas, karštųjų darbų vykdymas. Karštiesiems darbams priski-
riama: suvirinimas, metalo pjovimas suvirinimo įranga, darbai, kurių metu 
temperatūra pakyla aukščiau 100° Celsijaus bei darbai, kuriems naudo-
jama atvira liepsna. Ši sąlyga galioja tik tuo atveju, jei Draudikas nežinojo 
apie šiuos darbus prieš sudarant Draudimo sutartį;
7.2.5. keičiama vykdoma veikla ir/ar gamybos technologijos;
7.2.6. degių, sprogstamųjų medžiagų sandėliavimas ar naudojimas veiklo-
je, išskyrus atvejus, kai šios medžiagos jau buvo sandėliuojamos ar naudo-
jamos sudarant draudimo sutartį ir Draudikui apie tai buvo žinoma;
7.2.7. nutraukiamas elektros energijos, vandens šildymo, dujų ir kitų ište-
klių tiekimas į draudimo vietą;
7.2.8. pasikeičia kitos aplinkybės, nurodytos Draudimo sutarties suda-
rymo metu ir turinčios įtakos Draudžiamojo įvykio įvykimui ir/ar žalos 
dydžiui.

8. DRAUDIMO IŠMOKOS SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS
8.1. Jei apdraustas turtas yra sugadintas, tai atlygintina nuostolio suma yra 
apdrausto turto remonto kaštai.
8.2. Jei apdraustas turtas yra sunaikintas (turto remontas neįmanomas ar 
ekonomiškai netikslingas), tai atlygintina nuostolio suma yra naujo, tokių 
pačių parametrų apdrausto turto atstatymo kaštai (nekilnojamam turtui) 
ar įsigijimo kaina (kilnojamam turtui).
8.3. Jeigu Draudžiamas objektas yra apdraudžiamas likutine verte, drau-
dimo išmoka yra išmokama išskaičiuojant Draudžiamo objekto nusidė-
vėjimą. Pastatų nusidėvėjimas vertinamas pagal Lentelėje Nr. 1 pateiktus 
Metinio pastatų nusidėvėjimo dydžius. 

8.4. Nuostolių dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis Draudimo su-
tarties sąlygomis bei dokumentais, pagrindžiančiais nuostolio faktą bei jo 
dydį. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) į nuostolių sumą įskaičiuojamas 
tik tais atvejais, kai Draudžiamas objektas faktiškai suremontuojamas ir 
šis mokestis sumokamas, o Draudėjas nėra užregistruotas, kaip šio mo-
kesčio mokėtojas. Kitu atveju, PVM dydis į mokėtiną draudimo išmoką 
neįskaičiuojamas.
8.5. Liekanų po draudžiamojo įvykio pašalinimas apdraudžiamas tik pir-
mosios rizikos draudimu.
8.6. Bendra draudimo išmokos suma nekilnojamojo turto ir investicinių 
išlaidų draudimo atveju, įskaitant liekanų pašalinimą, negali viršyti Draudi-
mo liudijime (polise) nurodytos šio turto draudimo sumos.
8.7. Bendra draudimo išmokos suma įrengimų, įrangos, atsargų, vertybių 
ir piniginių vertybių draudimo atveju negali viršyti Draudimo liudijime (po-
lise) nurodytos kilnojamojo turto draudimo sumos.
8.8. Jeigu po draudžiamojo įvykio apdraustas turtas yra atstatomas per 
2 (du) metus, draudimo išmoka yra išmokama pagal Draudimo liudijime 
(polise) numatytas sąlygas. Jei apdraustas turtas nėra atstatomas per 2 
(du) metus po draudžiamojo įvykio, draudimo išmoka nustatoma ir išmo-
kama tik pagal apdrausto turto likutinę vertę. Jeigu Draudėjas pageidau-
ja atstatyti turtą, tačiau dėl objektyvių priežasčių ar aplinkybių, ir kurios 
yra pagrįstos dokumentais, negali to padaryti, apdrausto turto atstatymo 
laikotarpis gali būti pratęstas iki 5 (penkerių) metų atskiru Draudėjo ir 
Draudiko susitarimu.
8.9. Jeigu dėl vagystės su įsibrovimu Draudėjas nepranešė policijai apie 
Draudžiamoji įvykio metu dingusius daiktus, jų vertė neįtraukiama į nuos-
tolio sumą.
8.10. Draudikas ir Draudėjas turi teisę kreiptis į ekspertus dėl nuostolio 
dydžio bei priežasties nustatymo bei remtis jų išvadomis. Jeigu Draudikas 
ir Draudėjas nesusitaria kitaip, ekspertais negali būti skiriami asmenys, ku-
rie yra Draudiko konkurentai, turi su jais verslo ryšių, dirba pas konkuren-
tus ar verslo partnerius ir pan. Išlaidas, susijusias su eksperto samdymu, 
apmoka ta šalis, kuri į jį kreipėsi.
8.11. Jeigu Draudėjas ar Apdraustasis atgauna prarastą turtą, kai už jį jau 
būna išmokėta draudimo išmoka, tai per 15 (penkiolika) kalendorinių die-
nų jis privalo apie tai informuoti Draudiką ir jam grąžinti išmokėtą draudi-
mo išmoką. Jei atgautas turtas yra sugadintas, Draudikas privalo atlyginti 
tik to turto remonto kaštus pagal Draudimo sutarties sąlygas.
8.12. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, išmoka draudimo išmoką 
ir jų sumą, neviršydamas Draudimo sutartyje nustatytų draudimo sumų 
ribų. Jei nustatytos draudimo sumos nepakanka visiems nuostoliams atly-
ginti, likusią nuostolių dalį padengia pats Draudėjas/Naudos gavėjas.

III. PAPILDOMOS SĄLYGOS
Šalys gali susitarti dėl vienos Papildomos draudimo sąlygos ir kelių Papil-
domų draudimo sąlygų taikymo, nurodytų šioje dalyje, pagal kurias išple-
čiama Draudiko teikiama draudimo apsauga ar pasirenkamas pagal Drau-
dimo sutartį taikytinos draudimo apsaugos variantas, nurodant konkrečią 
taikytiną Papildomą draudimo sąlygą draudimo liudijime ar Draudimo su-
tarties prieduose, kurie turi būti pasirašyti abiejų šalių. Draudimo apsauga 
yra teikiama tik tokios apimties, kokia apibrėžta pagal į Draudimo sutartį 
įtrauktos Papildomos draudimo sąlygos turinį, nurodytą šioje dalyje, jei 
šalys kitaip nesusitarė pagal individualias draudimo sąlygas. 
Draudiko atsakomybė pagal šias Papildomas draudimo sąlygas yra riboja-
ma draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma ar limitu.
Visoms šioje dalyje nurodytoms Papildomoms draudimo sąlygoms tai-
komos Taisyklių Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies nuostatos, jei 
nenurodyta kitaip. Esant neatitikimui tarp Taisyklių Bendrosios dalies ar 
Specialiosios dalies sąlygų bei Papildomų draudimo sąlygos, Draudikas 
pirmiausia vadovaujasi Draudimo sutarčiai taikoma Papildoma draudimo 
sąlyga. 
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PAPILDOMA SĄLYGA NR. 01 
ELEKTROS SROVĖS POVEIKIO DRAUDIMAS

1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
1.1. Pagal draudimo sutartį atlyginama žala, kuri yra tiesioginė draudimo 
sutartyje numatyto, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu staiga ir ne-
tikėtai įvykusio draudžiamojo įvykio, kuris nurodytas žemiau, pasekmė:
1.1.1. elektros srovės poveikio įskaitant trumpą jungimą, tarpvijinį jungi-
mą, trumpą jungimą su korpusu, trumpą jungimą su žeme.
1.2. Taisyklių Specialiosios dalies 3.3.3.4. punktas negalioja. 

2. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
2.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, dėl:
2.1.1. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Specialiosios dalies 4 
skyriuje;
2.1.2. elektros instaliacijos projektinės apkrovos sąmoningo viršijimo;
2.1.3. netinkamo įrangos prijungimo, sumontavimo, izoliacijos defektų.

PAPILDOMA SĄLYGA NR. 02 
VIDAUS GEDIMŲ DRAUDIMAS

1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
1.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, nepriklauso-
mai nuo Draudėjo valios, Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsiti-
kę apdrausto turto gedimai ar perdegimai.

2. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
2.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, dėl:
2.1.1. bendrųjų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Specialiosios dalies 4 
skyriuje;
2.1.2. turto vidaus gedimų, kai žala atsirado dėl išorinių jėgų poveikio; 
2.1.3. sąmoningo apkrovos viršijimo, atliekamo bandymų arba eksperi-
mentų metu;
2.1.4. žalos greitai susidėvinčioms įrenginių dalims, t. y. dangoms, ugniai 
atspariems arba antikoroziniams apvalkalams, degiklių antgaliams, skaldy-
mo kūjams, dalims iš stiklo, porceliano, keramikos arba gumos, diržams, 
lynams, vieloms, grandinėms, šepečiams, kabeliams, tinklams, žarnoms, 
guminėms padangoms, akumuliatoriams, lempoms, matricoms, formoms, 
antspaudams, apdirbimo įrankiams, grąžtams, pjūklams, elektrodams, ci-
lindrams;
2.1.5. žalos eksploatacinėms medžiagoms, t. y. tepalams, kurui, kataliza-
toriams, aušinimo skysčiui, šaldymo agentams, chemikalams;
2.1.6. aptarnavimo išlaidų, t.y. reguliavimo ir remonto, dalių pakeitimo, 
funkcinių trūkumų taisymo, periodinio aptarnavimo, išskyrus atvejus, kai 
šios išlaidos yra susiję su apdrausto turto atstatymu po draudžiamojo įvy-
kio;
2.1.7. dėl objekto formos pokyčių, išlinkimo, įlinkimo, spalvos pasikeiti-
mo, įbrėžimų arba įskilimų, jeigu dėl to nepažeidžiamas objekto funkci-
onalumas;
2.1.8. sprogimo (išskyrus katilų sprogimus, kuriuos sukėlė dujų, garų arba 
skysčių slėgis – fizinius sprogimus);
2.1.9. bet kokios žalos arba susijusių įsipareigojimų, apimančių pelno ne-
tekimą arba kitus finansinius nuostolius bei mokėjimus, viršijančius šioje 
sutartyje numatytos kompensacijos už žalą dydį;
2.1.10. žalos montavimo/demontavimo darbų metu, išskyrus atvejus, kai 
šie darbai yra atliekami po draudžiamojo įvykio;
2.1.11. žalos, kilusios dėl elektroninėje įrangoje, sistemoje (pvz., kom-
piuteryje, mikroprocesoriaus valdiklyje, jungtinėse sistemose) arba tinkle 
naudojamų įrenginių, programinės įrangos arba duomenų laikmenų neįsi-
jungimo, sutrikimo arba netinkamo naudojimo, o taip pat dėl elektroninėje 
įrangoje, sistemoje arba tinkle naudojamuose įrenginiuose, programinėje 

įrangoje arba duomenų laikmenose saugomų arba apdirbamų duomenų 
praradimo arba iškraipymo, išskyrus tuos atvejus, kai to pasėkoje įvyko 
kitas įvykis, kuris nėra nedraudžiamasis įvykis – tokiu atveju Draudikas 
atlygins tik už tokio įvykio patirtą žalą;
2.1.12. žalos apdraustam turtui, įvykusios jų pervežimo arba perkėlimo 
už draudimo vietos metu, išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip.

PAPILDOMA SĄLYGA NR. 03 
UŽ DRAUDIMO VIETOS RIBŲ ESANČIOS MOBILIOS 
ĮRANGOS DRAUDIMAS

1. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
1.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi staiga ir netikėtai, nepriklausomai 
nuo Draudėjo valios, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikę įvy-
kiai apdraustai mobiliai įrangai už Draudimo vietos ribų – geografinėje 
Europoje, išskyrus atvejus, kai Draudimo sutartyje numatyta kitaip. 
1.2. Draudimo apsauga už Draudimo vietos ribų galioja ta pačia apimtimi 
kaip ir draudimo liudijime nurodytoje Draudimo vietoje. 
1.3. Draudimo apsauga už Draudimo vietos ribų mobiliai įrangai galioja 
dėl vagystės su įsibrovimu ir plėšimo rizikų, kuomet turtas yra transporto 
priemonėje, jei laikomasi žemiau nurodytų sąlygų:
1.3.1. Mobili įranga yra laikoma bagažo skyriuje/bagažinėje;
1.3.2. Transporto priemonė turi būti užrakinta, langai pilnai uždaryti ir 
įjungta automobilio apsaugos sistema nuo vagystės. 

PAPILDOMA SĄLYGA NR. 04 
VERSLO NUTRūKIMO DRAUDIMAS

1. SĄVOKOS
Šioje draudimo apsaugos sąlygoje nurodytoms sąvokoms nesutampant su 
Bendroje taisyklių dalyje ir Specialioje taisyklių dalyje nurodytoms sąly-
goms, vadovaujamasi šios draudimo aspaugos sąlygomis.
1.1. Apyvarta – pajamų suma, kurią Draudėjas gauna iš produktų, pre-
kių pardavimo arba iš teikiamų paslaugų (atskaičiavus visų rūšių suteiktas 
nuolaidas, PVM ir pan.) jo draudimo vietoje vykdomos apdraustos veiklos 
ribose.
1.2. Apyvartos krytis – dydis, kuriuo atsakomybės laikotarpiu pasiekta 
apyvarta sumažėja standartinės apyvartos atžvilgiu.
1.3. Atsakomybės laikotarpis – Draudimo sutartyje nurodytas dalinio 
ar visiško verslo nutrūkimo laikotarpis, kuris prasideda nuo finansinių 
nuostolių dėl Verslo nutrūkimo dėl draudimo liudijime numatytų drau-
džiamųjų įvykių atsiradimo momento ir tęsiasi iki Draudimo sutartyje nu-
rodytos įmonės veiklos atkūrimo ir kai nebepatiriami finansiniai nuostoliai 
dėl verslo nutrūkimo, tačiau ne ilgiau nei iki draudimo sutartyje apibrėžto 
maksimalaus atsakomybės laikotarpio pabaigos, už kurį Draudikas atly-
gina Draudėjo patirtus finansinius nuostolius dėl dalinio ar visiško verslo 
nutrūkimo.
1.4. Draudimo vertė – galimi finansiniai nuostoliai dėl Draudimo sutar-
tyje nurodyto verslo nutrūkimo, kurie išreiškiami pinigų suma kaip pasto-
vių kaštų ir negauto grynojo pelno metinė vertė bei nustatomi Draudimo 
sutartyje numatytu būdu.
1.5. Išskaita (franšizė) – iš draudimo išmokos išskaičiuojami ir Draudiko 
neatlyginami draudimo sutartyje numatyti finansiniai nuostoliai, išreikšti 
pinigų suma ar/ir kurie patiriami per Išskaitos (franšizės) laikotarpį, kai 
pastaroji yra išreikšta laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo drau-
džiamojo įvykio dienos. Draudimo sutartyje nurodyta išskaita (franšizė) 
gali būti šių tipų:
1.5.1. išreikšta tikslia pinigų suma;
1.5.2. išreikšta procentais nuo nuostolių dydžio;
1.5.3. išreikšta dienomis ar kitu laikotarpiu, už kurį nemokama draudimo 
išmoka;
1.5.4. kombinuota kelių tipų išskaita.
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1.6. Bendrasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų (apyvartos) dalis, lie-
kanti atėmus Draudėjo kintamuosius kaštus. Draudimo sutartyje bendrąjį 
pelną sudaro grynasis pelnas ir pastovūs kaštai.
1.7. Grynasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų (apyvartos) dalis, liekanti 
atėmus finansines Draudėjo veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus 
bei sumokėtus mokesčius.
1.8. Pastovūs kaštai – finansinės Draudėjo veiklos sąnaudos, kurios išlie-
ka nepakitę didėjant, mažėjant jo vykdomai veiklai ar jai nutrūkus.
1.9. Kintami kaštai – kintamos (nenuolatinės) išlaidos, kurios tiesiogiai 
priklauso nuo gamybos arba kitos Draudėjo (Apdraustojo) veiklos ir ku-
rios proporcingai mažėja, mažėjant apyvartai (pvz., žaliavų pirkimo išlai-
dos, mokesčiai už suvartotą elektros energiją, transporto ir kitos išlaidos).
1.10. Metinė apyvarta – apyvarta, gauta per paskutinį 12 (dvylikos) mė-
nesių ataskaitinį laikotarpį iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.11. Papildomos išlaidos – Draudimo sutartyje numatytas papildomas 
draudimo apsaugos limitas išlaidoms, kurios atsiranda įvykus draudžiama-
jam įvykiui. Papildomos išlaidos visuomet draudžiamos pirmosios rizikos 
draudimu.
1.12. Standartinė apyvarta – apyvarta, gauta per 12 mėnesių laikotarpį 
iki žalos atsiradimo. Ši apyvarta yra atitinkamai koreguojama, jeigu atsako-
mybės laikotarpis viršija 12 mėnesių.
1.13. Veiklos sąnaudos – išlaidos, susijusios su tipine įmonės veikla, pa-
tirtos per finansinius metus.
1.14. Žala – nuostoliai dėl negautų pajamų, susiję su apdrausto turto su-
naikinimu, sugadinimu, praradimu ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai 
nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių Visais 
atvejais į Žalos sąvoką neturtinės žalos atlyginimas.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS IR DRAUDIMO APSAUGA
2.1. Draudžiami draudėjo patirti finansiniai nuostoliai dėl apdrausto turto 
apgadinimo, sugadinimo ar sunaikinimo įvykus draudimo sutartyje nu-
matytiems draudžiamiesiems įvykiams, dėl kurių sutrinka ar nutrūksta 
Draudimo sutartyje nurodyta Draudėjo vykdoma veikla. Jei Draudimo 
sutartimi yra apdraustas turtas pagal Papildomą sąlygą Nr. 02 Vidaus ge-
dimų draudimas, tuomet draudimo apsauga taip pat galioja ir dėl verslo 
nutrūkimo.
2.2. Draudimo sutartyje individualiai gali būti nustatyti kiti draudžiamieji 
įvykiai.
2.3. Draudimo apsauga pagal šią Draudimo apsaugos sąlygą gali apimti:
2.3.1. bendrąjį pelną arba grynąjį pelną;
2.3.2. papildomas išlaidas;
2.3.3. darbuotojų kintamą darbo užmokestį.
2.4. draudimo apsauga pagal Verslo nutrūkimo draudimo sutartį neapima 
ir Draudikas neatlygina, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip:
2.4.1. išlaidų žaliavoms, pagalbinėms ir kitoms medžiagoms bei prekių ir 
paslaugų įsigijimui, išskyrus mokesčių už suvartotą elektros energiją, šilu-
mą, vandenį arba dujas, jeigu tai yra būtina įmonei išlaikyti po draudžia-
mojo įvykio;
2.4.2. pridėtinės vertės mokesčio (PVM), akcizo mokesčio, muito, apy-
vartos, licencijų ir kitų nuo apyvartos priklausančių mokesčių;
2.4.3. krovinių gabenimo mokesčių ir kitų transportavimo mokesčių, paš-
to išlaidų, jeigu jie nenumatyti ilgalaikiuose sutartiniuose įsipareigojimuo-
se;
2.4.4. nuo apyvartos priklausančių draudimo įmokų;
2.4.5. nuo apyvartos priklausančių atlygių (honorarų), susijusių su intelek-
tinės nuosavybės teisėmis (pvz., už autorines teises, patentus);
2.4.6. piniginių baudų, netesybų ir nuostolių atlyginimų (kompensacijų), 
kuriuos Draudėjas privalės sumokėti, jeigu neįvykdys įsipareigojimų;
2.4.7. prarasto pelno, nesusijusio su Apdrausta veikla.

3. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Nedraudžiamieji įvykiai yra, ir Draudikas neatlygina žalos (nuostolių):
3.2. atsiradusių dėl valdžios institucijų teisėtų ar neteisėtų sprendimų ar 
veiksmų, neleidžiančių arba vėlinančių žalos turtui pašalinimą, taip pat ki-
tokį draudžiamojo įvykio pasekmių pašalinimą arba tolimesnį Draudėjo 
vykdomos veiklos vykdymą;
3.3. atsiradusių dėl nepagrįsto Draudėjo delsimo vykdyti veiklą ar pašalinti 
dėl draudžiamojo įvykio atsiradusias pasekmes;
3.4. atsiradusios dėl atliktų inovacijų arba patobulinimų, atliktų atsakomy-
bės laikotarpiu, dėl ko užsitęsia turto, sugadinto ar prarasto dėl draudžia-
mojo įvykio atstatymas / atkūrimas; 
3.5. susijusių su nepažeistų prekių vertės sumažėjimu;
3.6. jeigu žala apdraustam turtui padaroma už Draudimo vietos ribų;
3.7. jeigu verslo nutrūkimas yra Draudėjo (Apdraustojo) bankroto pase-
kmė, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria Draudėjui iškelta bankroto byla, 
arba Draudėjo veikla apribota dėl restruktūrizacijos; 
3.8. jeigu žala atsirado dėl įvykio, kuris nėra nurodytas kaip draudžiamasis 
arba nurodytas kaip nedraudžiamasis pagal Draudimo sutartyje nurodytas 
Draudimo apsaugos sąlygas.
 
4. DRAUDIMO SUMA
4.1. Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta suma, apskaičiuota 
pagal Draudiko pateiktą prašymą sudaryti Draudimo sutartį, nustatoma 
atsižvelgiant į planuojamą Metinę apyvartą, planuojamą bendrojo pelno 
dydį ir atitinkamai koreguojama priklausomai nuo prognozuojamo ap-
draustos veiklos pokyčio bei atsakomybės laikotarpio trukmės, jeigu atsa-
komybės laikotarpis viršija 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį.
4.2. Jeigu atsakomybės laikotarpis yra lygus arba trumpesnis nei 12 mė-
nesių, draudimo suma privalo atitikti numatomą metinį bendrąjį pelną.
4.3. Draudėjas yra atsakingas už Draudimo vertės ir Draudimo sumos 
teisingą paskaičiavimą.
4.4. Draudimo suma sumažėja išmokėtų draudimo išmokų dydžiu (ma-
žėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. Išmokėjus draudimo 
išmoką ar jų sumą, kuri yra lygi draudimo sumai, draudimo sutartis laiko-
ma pasibaigusia, išskyrus Taisyklių Bendrosios dalies 4.5. punkte nurodytą 
atvejį. 

5. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS
5.1. Draudimo išmoka yra draudžiamojo įvykio atveju Draudiko mokama 
suma, apskaičiuota pagal šias Taisykles, kuria siekiama Taisyklių nustatyta 
tvarka kompensuoti Draudėjo finansinius nuostolius, atsiradusius dėl ap-
draustos veiklos nutrūkimo.
5.2. Finansinių nuostolių dydis yra nustatomas ir draudimo išmoka ap-
skaičiuojama pagal surašytą verslo nutrūkimo aktą, remiantis Draudėjo ir 
kompetetingų institucijų pateiktais dokumentais ir prieš sudarant Draudi-
mo sutartį Draudėjo pateiktais duomenimis.
5.3. Finansiniu nuostoliu laikoma:
5.3.1. Negautas pelnas, atsiradęs dėl apyvartos kryčio ir/ar;
5.3.2. Veiklos sąnaudų padidėjimas. 
5.4. Jeigu atsakomybės laikotarpio metu Draudėjas gali tęsti veiklą kitoje 
vietoje nei Draudimo vieta, tai skaičiuojant apyvartą atsakomybės laiko-
tarpiu, yra atsižvelgiama į iš veiklos, vykdomos kitoje vietoje nei Draudi-
mo vieta, gautas ar/ir gautinas pajamas.
5.5. Jeigu nuostoliai (ar tam tikra jų dalis) susidarė dėl to, kad buvo sunai-
kintas ar prarastas neapdraustas ar kito Draudiko apdraustas turtas, drau-
dimo išmoka mokama tik už techninį veiklos atkūrimo laikotarpį. Techni-
nis veiklos atkūrimas – apdrausto turto atstatymas iki buvusios būklės, kai 
Draudėjas gali vykdyti apdraustą veiklą tokia pačia apimtimi, kokia buvo 
prieš pat atsitinkant draudžiamajam įvykiui. Į tolesnį ekonominį (rinkos 
praradimo) atstatymo laikotarpį bei į nedrausto turto atstatymo laikotarpį 
neatsižvelgiama.
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5.6. Jeigu su Draudėjo vykdoma veikla susijusių pastoviųjų kaštų dalis nėra 
apdrausta (apskaičiuojama skaičiuojant bendrąjį pelną gautą iki sutarties 
sudarymo), draudimo išmoka dėl padidėjusių veiklos išlaidų nustatoma to-
kia proporcija, kokia yra tarp draudimo sumos ir bendros bendrojo pelno 
sumos bei neapdraustų pastoviųjų kaštų.
5.7. Skaičiuojant draudimo išmoką, jos dydis gali būti koreguojamas atsi-
žvelgiant į atsakomybės laikotarpiu rinkoje esančias tendencijas ir aplinky-
bes, turinčias įtakos Draudėjo vykdomai veiklai.

6. PAPILDOMOS DRAUDĖJO PAREIGOS
6.1. Draudėjas privalo Draudimo sutarties galiojimo metu suteikti gali-
mybę laisvai ir netrukdomai Draudikui ar įgaliotam Draudiko atstovui ap-
žiūrėti Draudimo vietą, apdraustai veiklai naudojamą turtą, susipažinti su 
įmonės finansinės apskaitos dokumentais, patikrinti Draudimo sutartyje 
nurodytų apsaugos priemonių veikimą bei įsitikinti, ar Draudėjas (Ap-
draustasis, Naudos gavėjas) laikosi Draudimo sutartyje numatytų sąlygų.
6.2. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo tinkamai tvar-
kyti buhalterinę apskaitą ir saugoti su tuo susijusius buhalterinės apskaitos 

dokumentus ar jų kopijas taip, kad būtų išvengta jų sunaikinimo draudžia-
mojo įvykio metu, priešingu atveju, Draudikas pasilieka teisę sumažinti 
arba atsisakyti išmokėti draudimo išmoką.
6.3. Draudikui pareikalavus, pateikti informaciją ir dokumentus, reikalin-
gus išsamiai ir teisingai nustatyti finansinio nuostolio dydį, įskaitant eina-
mųjų ir praėjusių 3 (trijų) metų finansinių rinkinių dokumentus, detalizuo-
tas sąskaitų suvestines ar kitus dokumentus bei informaciją.
6.4. Suteikti informaciją apie kaštų sutaupymus dėl verslo nutrūkimo, kai 
šie kaštai nutrūkus verslui nebepatiriami, tai pat nurodyti kaštų dydį, kurių 
įmonė nepatiria po verslo nutrūkimo.
6.5. Pateikti įmonės verslo planus ir nurodyti bei įvertinti visas aplinkybes, 
dariusias įtaką įmonės veiklos apimties pokyčiams per draudimo sutarties 
galiojimo bei atsakomybės laikotarpius.
6.6. Nurodyti veiksmus skirtus nutrūkusiai veiklai atkurti arba finansiniams 
nuostoliams mažinti bei numatomą veiklos nutrūkimo trukmę.
6.7. Derinti su Draudiku papildomas veiklos išlaidas, kurios skirtos apy-
vartos kritimui išvengti arba jam sumažinti.

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Tomasz Rowicki
Valdybos narys

LENTELĖ NR. 1 METINIS PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMAS

Pastato paskirtis ir konstrukcija Kasmetinis nusidėvėjimo dydis %
Administracinė, biurų, prekybos, paslaugų, maitinimo, gydymo, mokslo, poilsio, sporto, kultūros, transporto, viešbučių 

Plytų mūras, monolitas, mišrios konstrukcijos, stambiaplokščiai, blokeliai 0,8
Rąstai 1,5
Metalo karkasas, plastiko karkasas 2,0
Medis, medinis karkasas 2,5

Gamybos, pramonės
Plytų mūras, monolitas, mišrios konstrukcijos, stambiaplokščiai, blokeliai 1,0
Metalo karkasas, plastiko karkasas 2,0
Medis, medinis karkasas 2,5

Sandėliavimo
Plytų mūras, monolitas, mišrios konstrukcijos, stambiaplokščiai, blokeliai 1,2
Metalo karkasas, plastiko karkasas 2,0
Medis, medinis karkasas 2,0

Metalo arkinis 2,5
Garažai, pagalbiniai pastatai 

Plytų mūras, monolitas, mišrios konstrukcijos, stambiaplokščiai, blokeliai 1,2
Rąstai 2.0
Metalo karkasas, plastiko karkasas 2,5
Medis, medinis karkasas 2,5
Stiklas su karkasu 3,0
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