
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis 
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
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Produktas:
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra 
draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, patvirtintose 2016-12-22 Lietuvos banko valdybos 
nutarimu Nr.03-207, galioja nuo 2017-01-01, draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Darbų draudimas − statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų rezultato bei apdraustiems darbams atlikti į draudimo vietą pristatytų 
statybos produktų draudimas nuo sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl draudžiamųjų įvykių.
Civilinės atsakomybės draudimas − atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo 
sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu draudimo apsaugos laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji 
metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų 
apdraustų darbų.
Šis draudimas apima ir rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus apdraustus darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei 
statinio statyba vykdoma pagal pasirašytas rangos sutartis.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Darbų draudimo apsauga taikoma apdraustam turtui, 
nurodytam draudimo sutartyje, kai žala padaroma dėl to 
turto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo dėl bet kokios 
priežasties, staiga ir netikėtai atsitikusios draudimo apsaugos 
galiojimo metu, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius

Civilinės atsakomybės draudimo apsauga taikoma už žalą, 
padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo 
sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu draudimo apsaugos 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo 
darbų rezultato atidavimo naudoti dienos, dėl draudimo 
sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų 
darbų
 
Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai 
apdraudžiama:

 Garantinio aptarnavimo rizika
 Garantinio termino rizika
 Papildomos išlaidos darbų paspartinimui po draudžiamojo 

įvykio
 Tarpinio sandėliavimo išlaidos
 Draudimo vietoje naudojamos statybinės mašinos, 

mechanizmai ir įrenginiai
 Draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po draudžiamojo įvykio
 Statybos produktų, medžiagų ir įrengimų transportavimas  
 Draudimo vietoje esantis statytojo (užsakovo) nekilnojamasis 

turtas
 Išlaidos ekspertams po draudžiamojo įvykio
 Draudėjo turtas, naudojamas statybos darbų vykdymui 
 Kiti įvykiai, dėl kurių susitariame papildomai

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje:

 Apdrausti darbai turi būti draudžiami visa verte. Kiekvieno 
statinio draudimo suma atskirai nustatoma draudiko ir 
draudėjo susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime

Civilinės atsakomybės minimali draudimo suma yra 43 400 Eur 
kiekvienam statiniui

 Papildomai apdraudžiamas turtas ir rizikos, priklausomai nuo 
pasirinkimo, gali būti draudžiami  visa verte arba pirmos 
rizikos draudimu

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma šiems objektams ir rizikoms:

Darbų daliai draudimo apsauga netaikoma:

 Projektavimo klaidoms
 Defektų turinčiam ar dėl darbų klaidų sukurtam 

nekokybiškam turtui
 Neatliktiems ar netinkamai atliktiems darbams, 

nekokybiškoms medžiagoms 
 Darbams, atliktiems neturint statybą leidžiančių dokumentų, 

licencijos ar kitokio leidimo vykdyti veiklą 
 Turtui, kuris neatitinka techninių speci�kacijų reikalavimų ir 

(ar) gamintojų reikalavimų
 Turtui, kuris neturi patvirtintų tinkamumo dokumentų
 Ilgalaikiams natūraliems procesams
 Dokumentams, antspaudams, vertybėms, duomenims ir 

programinei įrangai
 Netiesioginiams nuostoliams, atsiradusiems dėl sutarčių 

pažeidimo
 Asbesto, dioksino ar polichlorintų bifenilų pašalinimo kaštams
 Bet kokiems nuostoliams dėl elektroninių duomenų netekimo 

ar negalėjimo jais naudotis
 Nepastebėtam turto dingimui, vagystei nesant įsilaužimo ar 

apiplėšimo požymių
 Nesuderintam projekto sprendimų pakeitimui

Civilinės atsakomybės daliai draudimo apsauga netaikoma 
reikalavimams, pateiktiems atlyginti žalą:

 Padarytą sau pačiam, savo darbuotojams, šeimos nariams
 Padarytą savo pagamintai ar patiektai produkcijai ir (ar) 

darbų rezultatui
 Vykdant bet kokius veiksmus ar veiklą, nesusijusius su 

apdraustais darbais
 Neturtinę
 Kilusią dėl draudėjo ar trečiųjų asmenų veiksmų siekiant 

neteisėtai gauti draudimo išmoką
 Kilusią dėl veiklos ar veiksmų, nesusijusių su rangovo veikla
 Dėl rangos sutarties įvykdymo termino praleidimo ir išlaidų 

sąmatos viršijimo

 Dėl statybos darbų trūkumų taisymo
 Susijusią su asbestu ir jo gaminiais
 Draudėjo, apdraustųjų bei jų darbuotojų turtui, sveikatai, 

gyvybei
 Turtui, kurį draudėjas ir (ar) apdraustieji valdo nuomos, 

panaudos, pasaugos ar kitos sutarties pagrindu
 Turtui, kai juos pareiškia su draudėju ir (ar) apdraustaisiais 

susiję asmenys
 Padarytą vandens ir oro transporto priemonėms
 Dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, nesąžiningos 

konkurencijos ir (ar) veiksnių, ribojančių konkurenciją
 Padarytą vykdant savavališkos statybos darbus arba 

atsiradusią vėliau kaip savavališkos statybos darbų pasekmė

Darbų ir civilinės atsakomybės dalims draudimo apsauga 
netaikoma šiems įvykiams:

 Karui, terorizmui, bet kokiems kariniams arba politiniams 
veiksmams ir kitiems neramumams

 Nusavinimui, sunaikinimui ar sugadinimui dėl valdžios 
institucijų nurodymų

 Branduolinėms reakcijoms, radiacijai ir radioaktyviajam 
spinduliavimui 

 Cheminio, biologinio, biocheminio ar elektromagnetinio 
įrenginio panaudojimui

 Žemės drebėjimui
 Draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo veiksmams esant 

apsvaigus
 Draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčiniams veiksmams

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) liudijime bei jų prieduose



Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma šiems objektams ir rizikoms:

Darbų daliai draudimo apsauga netaikoma:

 Projektavimo klaidoms
 Defektų turinčiam ar dėl darbų klaidų sukurtam 

nekokybiškam turtui
 Neatliktiems ar netinkamai atliktiems darbams, 

nekokybiškoms medžiagoms 
 Darbams, atliktiems neturint statybą leidžiančių dokumentų, 

licencijos ar kitokio leidimo vykdyti veiklą 
 Turtui, kuris neatitinka techninių speci�kacijų reikalavimų ir 

(ar) gamintojų reikalavimų
 Turtui, kuris neturi patvirtintų tinkamumo dokumentų
 Ilgalaikiams natūraliems procesams
 Dokumentams, antspaudams, vertybėms, duomenims ir 

programinei įrangai
 Netiesioginiams nuostoliams, atsiradusiems dėl sutarčių 

pažeidimo
 Asbesto, dioksino ar polichlorintų bifenilų pašalinimo kaštams
 Bet kokiems nuostoliams dėl elektroninių duomenų netekimo 

ar negalėjimo jais naudotis
 Nepastebėtam turto dingimui, vagystei nesant įsilaužimo ar 

apiplėšimo požymių
 Nesuderintam projekto sprendimų pakeitimui

Civilinės atsakomybės daliai draudimo apsauga netaikoma 
reikalavimams, pateiktiems atlyginti žalą:

 Padarytą sau pačiam, savo darbuotojams, šeimos nariams
 Padarytą savo pagamintai ar patiektai produkcijai ir (ar) 

darbų rezultatui
 Vykdant bet kokius veiksmus ar veiklą, nesusijusius su 

apdraustais darbais
 Neturtinę
 Kilusią dėl draudėjo ar trečiųjų asmenų veiksmų siekiant 

neteisėtai gauti draudimo išmoką
 Kilusią dėl veiklos ar veiksmų, nesusijusių su rangovo veikla
 Dėl rangos sutarties įvykdymo termino praleidimo ir išlaidų 

sąmatos viršijimo

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

Darbų daliai taikomi apribojimai:

! Nuostoliai, pastebėti tik inventorizacijos ar revizijos metu
! Visiškas ar dalinis apdraustų darbų sustabdymas 30 ar daugiau 

dienų
! Turtui neatitinkant reikalavimų
! Gamtinių jėgų poveikis, potvynis
! Laikino remonto išlaidos
! Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo arba 

išmoka gali būti mažinama, jei:
– Tyčia pateikiate apgaulingus duomenis
– Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
– Įvykio nepatvirtino atitinkamos tarnybos
– Turtas nebuvo atkurtas po ankstesnio įvykio
– Turto valdytojas nesiima priemonių išvengti pakartotinių 

įvykių
– Turtas pradedamas eksploatuoti tada, kai dar nėra tinkamas 

naudoti
– Nepranešate apie rizikos padidėjimą
– Be draudiko leidimo sutvarkote įvykio vietą per 3 darbo dienas 

po pranešimo apie įvykį draudikui
– Organizuojate ar vykdote darbus neturėdami statybos 

techniniuose reglamentuose reikalaujamų dokumentų

Civilinės atsakomybės daliai taikomi apribojimai dėl:

! Finansinės žalos
! Sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo
! Nuostolių dėl oro, vandens, žemės užteršimo
! Motorinių transporto priemonių naudojimo
! Žalos sausumos transporto priemonėms ir (ar) konteineriams
! Nuostolių vykdant sprogdinimo darbus
! Nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Darbų draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje statybvietėje
Papildomai draudžiant tarpinį sandėliavimą ar teritorinį transportavimą, priklausomai nuo susitarimo, draudimo apsauga gali būti taikoma Lietuvoje 

arba kitoje teritorijoje
Civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje

 Dėl statybos darbų trūkumų taisymo
 Susijusią su asbestu ir jo gaminiais
 Draudėjo, apdraustųjų bei jų darbuotojų turtui, sveikatai, 

gyvybei
 Turtui, kurį draudėjas ir (ar) apdraustieji valdo nuomos, 

panaudos, pasaugos ar kitos sutarties pagrindu
 Turtui, kai juos pareiškia su draudėju ir (ar) apdraustaisiais 

susiję asmenys
 Padarytą vandens ir oro transporto priemonėms
 Dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, nesąžiningos 

konkurencijos ir (ar) veiksnių, ribojančių konkurenciją
 Padarytą vykdant savavališkos statybos darbus arba 

atsiradusią vėliau kaip savavališkos statybos darbų pasekmė

Darbų ir civilinės atsakomybės dalims draudimo apsauga 
netaikoma šiems įvykiams:

 Karui, terorizmui, bet kokiems kariniams arba politiniams 
veiksmams ir kitiems neramumams

 Nusavinimui, sunaikinimui ar sugadinimui dėl valdžios 
institucijų nurodymų

 Branduolinėms reakcijoms, radiacijai ir radioaktyviajam 
spinduliavimui 

 Cheminio, biologinio, biocheminio ar elektromagnetinio 
įrenginio panaudojimui

 Žemės drebėjimui
 Draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo veiksmams esant 

apsvaigus
 Draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčiniams veiksmams

• Jeigu draudikas reikalauja, pateikti rašytinį prašymą sudaryti 
draudimo sutartį

• Suteikti visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes
• Sudaryti draudikui galimybę ir sąlygas nevaržomai apžiūrėti norimą 

drausti turtą
• Jei draudimo apsauga negalioja, per 10 darbo dienų sudaryti naują 

draudimo sutartį 
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas informuoti draudiką apie padidėjusią 

riziką arba galimą rizikos padidėjimą

• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį 
ir joje numatytas šių asmenų pareigas

• Laikytis draudimo vietoje esamų ar draudimo sutartyje nurodytų 
saugumo priemonių

• Vykdyti draudiko nurodymus dėl rizikos mažinimo priemonių
• Pačiam laikytis šiai veiklai taikomų reikalavimų ir kontroliuoti, kad jų 

laikytųsi visi apdraustieji 
• Sutarties galiojimo metu suteikti draudikui galimybę ir sąlygas laisvai 

ir netrukdomai apžiūrėti apdraustą turtą ar riziką

Kokios mano pareigos?

• Per 3 darbo dienas pranešti apie darbų draudimo įvykį draudimo 
bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti draudiką 
bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

• Per 7 darbo dienas apie gautus reikalavimus atlyginti žalą ir (ar) 
įvykius bei aplinkybes, dėl kurių tokie reikalavimai gali būti pareikšti, 
pranešti draudimo bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt arba 
informuoti draudiką bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu 
info@gjensidige.lt

• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti, laikantis 

draudiko nurodymų
• Įvykus įvykiui netvarkyti įvykio vietos bent 3 darbo dienas po 

pranešimo apie įvykį draudikui

• Įvykus įvykiui išsaugoti sugadintą turtą 
• Suteikti galimybę ir sąlygas draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir 

priežastį
• Pateikti draudimo bendrovei dokumentus ir informaciją apie įvykį ir 

nuostolį
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pranešti apie visas to paties objekto 

draudimo sutartis
• Nedelsiant informuoti draudiką apie buveinės ar nuolatinės 

gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą
• Kilus civilinės atsakomybės žalai, be rašytinio draudiko sutikimo 

negalite iš dalies ar visiškai pripažinti arba tenkinti reikalavimą 
atlyginti žalą

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) liudijime bei jų prieduose



Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmokas galima sumokėti pavedimu, per elektroninę 
bankininkystę arba grynaisiais pinigais, naudojantis draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo įmokas grynaisiais pinigais arba 
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose draudiko ar jo partnerių padaliniuose. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą 
į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą, arba gavus draudimo įmoką grynaisiais pinigais

• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime 
nurodytam terminui, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio 
apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato 
perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, o kai draudėjas yra statytojas 
(užsakovas) ir apdrausti darbai vykdomi ūkio arba mišriu būdu, 
draudimo sutartis sudaroma iki statytojo (užsakovo) nurodytos datos, 
kada bus baigti vykdyti apdrausti darbai

• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 
00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra nurodytas kitas laikas ir 
jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios 
laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos draudimo taisyklėse

• Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis prasideda nuo apdraustų 
darbų pradžios arba draudimo sutarties įsigaliojimo dieną, 
atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė

• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos 
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra nurodytas 
kitas laikas. Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš terminą 
draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, 
atvejus, kai:
- Rangovas perduoda visų darbų rezultatą statytojui (užsakovui)
- Statytojas (užsakovas) baigia apdraustus darbus ūkio ar mišriu būdu

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Draudimo sutartis gali būti nutraukiama teisės aktų ir draudimo 
taisyklių nustatyta tvarka

• Visi draudimo sutarties šalies pranešimai kitai draudimo sutarties 
šaliai turi būti teikiami raštu

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) liudijime bei jų prieduose

• Jeigu draudikas reikalauja, pateikti rašytinį prašymą sudaryti 
draudimo sutartį

• Suteikti visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes
• Sudaryti draudikui galimybę ir sąlygas nevaržomai apžiūrėti norimą 

drausti turtą
• Jei draudimo apsauga negalioja, per 10 darbo dienų sudaryti naują 

draudimo sutartį 
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas informuoti draudiką apie padidėjusią 

riziką arba galimą rizikos padidėjimą

• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį 
ir joje numatytas šių asmenų pareigas

• Laikytis draudimo vietoje esamų ar draudimo sutartyje nurodytų 
saugumo priemonių

• Vykdyti draudiko nurodymus dėl rizikos mažinimo priemonių
• Pačiam laikytis šiai veiklai taikomų reikalavimų ir kontroliuoti, kad jų 

laikytųsi visi apdraustieji 
• Sutarties galiojimo metu suteikti draudikui galimybę ir sąlygas laisvai 

ir netrukdomai apžiūrėti apdraustą turtą ar riziką

• Per 3 darbo dienas pranešti apie darbų draudimo įvykį draudimo 
bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti draudiką 
bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

• Per 7 darbo dienas apie gautus reikalavimus atlyginti žalą ir (ar) 
įvykius bei aplinkybes, dėl kurių tokie reikalavimai gali būti pareikšti, 
pranešti draudimo bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt arba 
informuoti draudiką bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu 
info@gjensidige.lt

• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti, laikantis 

draudiko nurodymų
• Įvykus įvykiui netvarkyti įvykio vietos bent 3 darbo dienas po 

pranešimo apie įvykį draudikui

• Įvykus įvykiui išsaugoti sugadintą turtą 
• Suteikti galimybę ir sąlygas draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir 

priežastį
• Pateikti draudimo bendrovei dokumentus ir informaciją apie įvykį ir 

nuostolį
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pranešti apie visas to paties objekto 

draudimo sutartis
• Nedelsiant informuoti draudiką apie buveinės ar nuolatinės 

gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą
• Kilus civilinės atsakomybės žalai, be rašytinio draudiko sutikimo 

negalite iš dalies ar visiškai pripažinti arba tenkinti reikalavimą 
atlyginti žalą


