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 i bEndroSioS SĄlyGoS

1. SĄVokoS ir aPibrėžimai

1.1. draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl 
draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas 
pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė 
draudimo sutartį su draudiku.

1.2. draudikas – UAB DK “PZU Lietuva”.
1.3. draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nu-

rodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo 
mokėti draudimo išmoką.

1.4. draudimo apsauga – draudiko įsipareigojimas 
įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo 
išmoką.

1.5. draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta 
pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties są-
lygomis moka draudikui už draudimo apsaugą.

1.6. draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti 
draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas įvykus 
draudžiamajam įvykiui.

1.7. draudimo išmoka – pinigų suma, kurią, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, draudikas privalo išmokėti 
draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į 
draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nu-
statyta išmokos mokėjimo forma.

1.8. draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo 
apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai 
sutampa su draudimo sutarties terminu. Jei Jei 
kitaip nenustatyta draudimo sutarties sąlygose, 
suprantama, kad draudimo apsauga galioja tik 
draudimo laikotarpiu.

1.9. draudimo sutarties terminas – draudimo liu-
dijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpis, šalims tinkamai ir laiku vykdant sutartinius 
įsipareigojimus.

1.10. Fiksuoto termino draudimo sutartis – draudimo 
sutartis, kuri galioja tik draudimo sutartyje nustatytu 
terminu. Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, 
laikoma, kad draudimo sutartis yra fiksuoto termino. 

1.11. tęstinė draudimo sutartis – draudimo sutartis, 
kuri, draudėjui ir draudikui sutarus,  galioja draudimo 
sutartyje nustatytais  terminais ir yra automatiškai  
pratęsiama sekančiam terminui, bet ne ilgesniam 
kaip vieneri metai, jei nei viena iš draudimo sutarties 
šalių  ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki draudimo 
sutarties termino pabaigos neinformuoja kitos šalies 
apie draudimo sutarties nepratęsimą. Draudimo su-
tartis laikoma  tęstine, jei tai yra nurodyta draudimo 
liudijime. 

1.12. draudimo liudijimas (polisas) – draudiko išduo-
damas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties 
sudarymą.

1.13. draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis 
tikėtinas pavojus. 

1.14. draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta 
arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskai-
čiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo 
išmoka, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus 
atvejus.

1.15. draudimo sutartis – draudimo rūšies taisyklių 
pagrindu sudaroma rašytinė sutartis tarp draudiko 
ir draudėjo. Draudėjas draudimo sutartimi įsipar-
eigoja mokėti sutartyje numatytą draudimo įmoką. 
Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumokėti 
draudimo išmoką, jeigu įvyksta draudžiamasis įvykis.

 Draudimo sutartį sudaro:
- draudimo liudijimas  (polisas) ir jo priedai;
- draudimo taisyklės ir (arba) kitos draudimo sutarties 

sąlygos, dėl kurių draudėjas ir draudikas susitaria 
raštu (individualios draudimo sutarties sąlygos);

- prašymas sudaryti draudimo sutartį, jei toks buvo 
teiktas.

1.1. draudimo taisyklės – draudiko parengtos standar-
tinės draudimo sutarties sąlygos, kurias sudaro:

- Bendrosios sąlygos;
- Draudimo rūšies sąlygos;
- Draudimo rūšies papildomos sąlygos. Draudimo su-

tarčiai taikomos tik tos papildomos draudimo rūšies 
sąlygos, kurios nurodomos draudimo liudijime.

 Esant prieštaravimui tarp bendrųjų sąlygų ir 
draudimo rūšies sąlygų, vadovaujamasi draudimo 
rūšies sąlygomis. Esant prieštaravimui tarp draudimo 
rūšies papildomų sąlygų ir bendrų ar draudimo rūšies 
sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies papildomomis 
sąlygomis.

1.1. draudimo vertė – draudžiamo turto ar turtinės 
rizikos vertė. 

1.2. išskaita – išreikštas fiksuota pinigų suma ar pro-
centais, ar kitaip draudimo sutartyje nustatytas dydis, 
kuriuo draudžiamojo įvykio atveju mažinama mo-
kėtina draudimo išmoka (šiuo dydžiu Draudėjas pats 
dalyvauja nuostolių atlyginime). 

1.3. besąlyginė išskaita – suma, kuria kiekvieno drau-
džiamojo įvykio atveju draudikas mažina mokėtiną 
draudimo išmoką.  Jeigu draudimo sutartyje nėra 
nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė. 

1.4. Sąlyginė išskaita – nuostolio  dalis, išreikšta pi-
nigais, kurią draudėjas padengia pilnai, jei patirtas 
nuostolis neviršija išskaitos dydžio. Jei nuostolis 
viršija sąlyginės išskaitos dydį, draudimo išmoka bus 
mokama neišskaičiuojant išskaitos.

1.5. naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas 
asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nuro-
dytais atvejais ir apdraustojo, paskirtas asmuo arba 
kitas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. 

1.6. neatšaukiamas naudos gavėjas – naudos 
gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties 
naudos gavėjo sutikimo, draudėjo (ar draudimo su-
tartyje numatytais atvejais – apdraustojo) atšauktas 
ar pakeistas.

1.7. nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje ir/
ar įstatymuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus, drau-
dikas nemoka draudimo išmokos. 

2. ikiSutartinėS draudimo SutartiES 
šalių tEiSėS, ParEiGoS ir draudimo Su-
tartiES Sudarymo tVarka

2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas 
privalo:

2.1.1. jei draudikas ar jo atstovas to pareikalauja, pateikti 
raštu prašymą sudaryti draudimo sutartį ir/ar kitus 
dokumentus, suteikti draudikui visą žinomą infor-
maciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės 
įtakos draudimo rizikos bei galimų nuostolių dydžio 
įvertinimui. Esminės aplinkybės, apie kurias drau-
dėjas privalo informuoti draudiką ar jo atstovą,  yra: 

a) informacija nurodoma prašyme sudaryti draudimo 
sutartį (jei toks pildomas);

b) informacija, kurios draudikas pareikalavo raštu;
c) informacija apie kitas draudimo sutartis, pagal kurias 

objektas bus apdraustas nuo tų pačių rizikų kartu su 
sutartimi, kurią ketinama sudaryti.

2.1.2. atskleisti kitas papildomas aplinkybes, galinčias 
turėti esminės įtakos rizikos įvertinimui,  nustatytas 
draudimo rūšies sąlygose.

2.2. Draudėjas ir/ar apdraustasis yra atsakingi už drau-
dikui ar jo atstovui pateikiamos informacijos iš-
samumą ir tikslumą.

2.3. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas ir ap-
draustasis privalo nedelsiant ištaisyti ir raštu pateikti 
draudikui bet kokią sudarant draudimo sutartį pa-
teiktą klaidingą ar neišsamią informaciją.

2.4. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, 
kad draudėjas ir/ar apdraustasis suteikė draudikui 
ar jo atstovui žinomai melagingą informaciją apie 

esmines aplinkybes, tai draudikas turi teisę reikalauti 
pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus 
atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, išnyko 
iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžia-
majam įvykiui.

2.5. Jeigu draudėjas ar apdraustasis dėl neatsargumo 
nepateikė informacijos apie esmines aplinkybes, tai 
draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui pakeisti 
draudimo sutartį. Jei draudėjas atsisako tai pa-
daryti arba neatsako į draudiko pasiūlymą per vieną 
mėnesį, tai draudikas turi teisę reikalauti nutraukti 
draudimo sutartį. 

2.6. Jeigu draudėjas dėl neatsargumo nepateikė infor-
macijos apie minėtas esmines aplinkybes, tai įvykus 
draudžiamajam įvykiui draudikas privalo išmokėti 
draudimo išmokos, kuri būtų išmokama draudėjui 
įvykdžius savo pareigą, dalį, proporcingą sutartos 
draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nu-
statyta, žinant nepateiktą informaciją, santykiui.

2.7. Jeigu draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias 
draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų 
sudaręs draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius 
nuo sužinojimo, kad draudėjas nepateikė nustatytos 
informacijos dėl neatsargumo, turi teisę reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam 
įvykiui, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti 
draudimo išmoką tik įrodęs, kad nė vienas draudikas, 
žinodamas aplinkybes, kurių draudėjas nenurodė dėl 
neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties.

2.8. Draudiko teisė įvertinti draudimo riziką ir atsisakyti 
sudaryti draudimo sutartį:

2.8.1. Prieš sudarant draudimo sutartį draudikas turi teisę, 
bet ne privalo, apžiūrėti/įvertinti draudžiamą riziką, o 
jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertus draudimo 
rizikos įvertinimui. Draudiko atlikti vertinimai, bet 
kokia jų rašytinė ataskaita, raštu ar žodžiu išreikšta 
nuomonė laikoma tik draudimo rizikos vertinimu ir 
negali būti draudėjo naudojama kaip įrodymas, kad 
draudimo objektas yra saugus, nekelia pavojaus 
aplinkai, atitinka įstatymus ir kitus teisės norminius 
aktus, inžinerinius, pramoninius standartus ir/ar kitus 
reikalavimus;

2.8.2. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo su-
tartį, nenurodydamas priežasties.

2.9. Draudimo sutartis gali būti sudaroma pagal draudimo 
rūšies taisykles, kurios laikomos standartinėmis 
draudimo sąlygomis, arba pagal iš anksto draudiko 
ir draudėjo sutartas rašytines individualias draudimo 
sutarties sąlygas

2.10. Draudikas privalo sudaryti sąlygas viešai susipažinti 
su draudimo taisyklėmis ir prieš sudarant draudimo 
sutartį įteikti jų kopiją draudėjui.

2.11. Draudimo rūšies taisyklėse gali būti nustatomos ir 
kitos ar papildomos ikisutartinės draudimo sutarties 
šalių teisės, pareigos, sutarties sudarymo tvarka.

3. draudimo aPSauGoS Pradžia. draudimo 
SutartiES GaliojimaS. draudimo Su-
tartiES PakEitimo ir nutraukimo SĄ-
lyGoS

3.1. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir 
draudimo liudijime nurodytam terminui. Draudimo 
sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos 
dienos 00:00 val. (Lietuvos laiku), jei liudijime 
nėra nurodytas kitas laikas, bet ne anksčiau nei 
sumokama sutarta visa draudimo įmoka ar jos 
pirma dalis, jeigu draudimo sutartyje nenumatytas 
draudimo įmokos ar jos pirmos dalies mokėjimo ati-
dėjimo laikotarpis:

a) jei draudimo įmoka (mokant dalimis– jos pirmoji 
dalis) sumokama iki draudimo sutarties galiojimo 
pradžios, nurodytos draudimo sutartyje, tai draudimo 

sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga taikoma nuo 
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sutarties 
galiojimo pradžios;

b) jei draudimo įmoka (mokant dalimis– jos pirmoji 
dalis) nesumokama iki draudimo sutarties galiojimo 
pradžios, nurodytos draudimo sutartyje, ir po to pra-
delsiama sumokėti mažiau nei 30 kalendorinių dienų, 
tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga 
taikoma nuo sekančios po įmokos sumokėjimo dienos 
00:00 val. Draudimo sutarties terminas šiuo atveju 
neprasitęsia;

c) jei draudimo įmoka (mokant dalimis– jos pirmoji 
dalis) nesumokama iki draudimo sutarties  galiojimo 
laikotarpio pradžios, nurodytos draudimo sutartyje, ir 
po to pradelsiama sumokėti 30 kalendorinių dienų ir 
daugiau, tai draudimo sutartis neįsigalioja, draudimo 
apsauga netaikoma, o pradelstai sumokėta draudimo 
įmoka grąžinama Draudėjui;

d) sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos draudimo 
įmokos (mokant dalimis– dalį pirmosios įmokos 
dalies) draudimo sutartis neįsigalioja ir draudikas 
nesuteikia draudimo apsaugos, jei draudimo sutartyje 
aiškiai raštu nenurodyta kitaip.

3.2. Kai sutartyje numatytas draudimo įmokos (mokant 
dalimis – pirmosios jos dalies) atidėjimas, draudimo 
sutarties įsigaliojimas nesiejamas su įmokos sumo-
kėjimu ir draudimo sutartis įsigalioja bei draudimo 
apsauga taikoma nuo draudimo sutartyje nurodytos 
draudimo sutarties galiojimo pradžios. Draudėjui 
nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos (mokant da-
limis – pirmosios jos dalies) sutartyje numatytu laiku, 
taikomos eilinės draudimo įmokos nesumokėjimo pa-
sekmės, numatytos šių Bendrųjų draudimo sutarties 
sąlygų 4.4 – 4.6 punktuose.

3.3. Draudimo sutartis gali būti fiksuoto termino arba 
tęstinė. Jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, 
laikoma, kad draudimo sutartis yra fiksuoto termino.

3.4. Draudimo apsauga taikoma visiems draudžiamie-
siems įvykiams, įvykusiems po draudimo sutarties įsi-
galiojimo. Jeigu draudimo sutartyje numatyta taikyti 
draudimą ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems 
iki draudimo sutarties įsigaliojimo, tai tokia sąlyga 
galioja, jei draudimo sutarties šalys apie draudžiamąjį 
įvykį, kuris įvyko iki sutarties įsigaliojimo, nežinojo ir 
negalėjo žinoti. 

3.5. Draudimo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas.
3.5.1. Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo 

liudijime nurodytą dieną 24:00 val. (Lietuvos laiku), 
jei draudimo liudijime nėra nurodytas kitas laikas. 

3.5.2. Draudimo sutartis pasibaigia prieš galiojimo terminą:
a) jei draudikas sumoka visas išmokas, nustatytas 

draudimo sutartyje. Šiuo atveju sutartis pasibaigia 
nuo įvykio, kurio pagrindu draudikas išmoka visą 
išmoką, datos;

b) jei draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas, ir 
nėra jo teisių bei pareigų perėmėjo;

c) jei pasikeičia apdrausto turto savininkas, išskyrus 
atvejus, kai draudimo sutarties šalys ir naujasis turto 
savininkas raštu sutaria kitaip arba  kai naujuoju 
savininku tampa pats draudėjas (Pvz. draudėjas išsi-
perka turtą lizingo ar kitu būdu);

d) jei yra kiti įstatymų ar draudimo sutarties nustatyti 
sutarčių ir/ar pareigų galiojimo pasibaigimo pa-
grindai.

3.5.3. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje 
nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties 
įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam 
įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu. 

3.5.4. Draudimo sutartis gali būti nutraukta kitais teisės 
aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numa-
tytais atvejais ir nustatyta tvarka.

3.6. Atsiskaitymo tvarka nutraukus draudimo sutartį.
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3.6.1. Jei draudimo sutartis yra nutraukiama ar pasibaigia 
prieš sutartą datą, draudikas visada turi teisę į 
įmokos dalį už draudimo sutarties galiojimo laiko-
tarpį.

3.6.2. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu 
draudimo sutartis yra nutraukiama  pagal šių Ben-
drųjų draudimo sutarties sąlygų 3.5.2.a) ir  5.2.2 
punktus.

3.6.3. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo ini-
ciatyva arba pagal šių Bendrųjų draudimo sutarties 
sąlygų 3.5.2 b) – d), 5.1.2 ar 7.3 punktus, draudikas 
iš draudėjui grąžintinos įmokos dalies išskaičiuoja:

a) sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% įmokos 
už nepanaudotą draudimo terminą, bet ne mažiau 
nei 50 Lt). Jei draudimo sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidų išskaičiuoti neįmanoma, šias išlaidas 
privalo padengti draudėjas.

b) draudimo išmokas, mokėtas / numatomas išmokėti 
pagal tą draudimo sutartį;

c) nesumokėtas draudimo įmokas ir kitas gautinas 
sumas.

4 draudimo įmoka ir joS mokėjimaS

4.1. Draudimo įmokos dydį apskaičiuoja draudikas, atsi-
žvelgdamas į draudėjo pateiktą informaciją, draudimo 
objektą, draudimo sumą, draudimo riziką, kitas 
draudimo sutartyje nustatytas sąlygas ir kitą svarbią 
informaciją.

4.2. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, ją užskaičius 
draudiko banko sąskaitoje arba gavus draudimo 
įmoką grynaisiais pinigais.

4.3. Jei draudimo įmoka ar jos dalis yra nesumokama 
sutartu laiku, draudikas turi teisę skaičiuoti 0,02 % 
dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kie-
kvieną uždelstą dieną.

4.4. Draudėjui nesumokėjus eilines draudimo įmokos ar 
jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus 
atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas 
su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu), 
draudikas privalo tai pranešti draudėjui raštu, nuro-
dydamas, kad per 15 dienų nuo pranešimo gavimo 
draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos 
dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudimo 
apsauga atnaujinama kitą dieną po draudimo įmokos 
apmokėjimo.  

4.5. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos 
sustabdymo metu, draudikas neprivalo mokėti 
draudimo išmokos.

4.6. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl įmokos 
nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, tai 
draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo 
sutartį. Šiuo atveju draudikas turi teisę į iki draudimo 
sutarties sustabdymo nesumokėtas draudimo įmokas. 
Tuo atveju, kai draudimo įmoka dalinai buvo su-
mokėta ir po sutarties nutraukimo dėl įmokos nesu-
mokėjimo lieka klientui grąžintina suma, draudimo 
įmokos klientui negrąžinamos, o įskaičiuojamos į 
administracines išlaidas, susijusias su draudimo 
sutarties sudarymu ir vykdymu. Apie vienašališką 
sutarties nutraukimą draudikas neprivalo atskirai pra-
nešti.

4.7. Jei draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su 
draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu, prane-
šimas apie nesumokėtą įmoką nėra siunčiamas. 

5. draudėjo ir draudiko tEiSėS ir Par-
EiGoS SutartiES Galiojimo mEtu

5.1. Draudėjas turi teisę:
5.1.1. draudžiamojo įvykio atveju, reikalauti kad draudikas 

įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka 
išmokėtų draudimo išmoką;

5.1.2. nutraukti draudimo sutartį, raštu pranešdamas apie 
tai draudikui ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Pranešimo 

pateikimo tvarka aprašoma šių Bendrųjų draudimo 
sąlygų 10 skirsnyje (Informacijos kitai sutarties šaliai 
teikimo tvarka);

5.1.3. įstatymuose numatyta tvarka gauti informaciją apie 
draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;

5.1.4. susipažinti su draudiko tvarkomais savo asmens duo-
menimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, 
netikslius savo asmens duomenis ar pareikšti teisiškai 
pagrįstą nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens 
duomenys;

5.1.5. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba su-
mažinti draudimo įmoką, jei draudimo rizika sumažėja. 
Jei draudikas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų 
ar sumažinti draudimo įmoką, draudėjas turi teisę 
kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar 
pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

5.2. Draudikas turi teisę:
5.2.1. padidėjus draudimo rizikai ar kitaip iš esmės pasi-

keitus draudimo sutarties aplinkybėms, reikalauti 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir/ar perskaičiuoti 
draudimo įmoką. Jeigu draudėjas tokiu atveju nesu-
tinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti di-
desnės draudimo įmokos, draudikas turi teisę kreiptis 
į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pa-
keitimo pasikeitus esminėms sutarties aplinkybėms. 
Jeigu Draudėjas apie draudimo rizikos padidėjimą ar 
iš esmės pasikeitusias aplinkybes nepraneša, Drau-
dikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį 
ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos 
įmokos. Tačiau draudikas neturi teisės reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, 
galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą. 

 Draudimo rizikos padidėjimo atvejai nustatomi 
draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose, 
draudimo sutartyje. 

5.2.2. nutraukti draudimo sutartį, raštu pranešdamas apie 
tai draudėjui prieš 7 kalendorines dienas, jeigu:

a) draudėjas ar apdraustasis nesilaikė saugumo reika-
lavimų ir/ar nepašalino draudiko iki sudarant sutartį 
ar draudimo sutarties galiojimo metu  nurodytų 
trūkumų, kas yra laikoma esminiu draudimo sutarties 
pažeidimu;

b) draudėjas ar apdraustasis tyčia sukėlė žalą;
c) draudėjas ar apdraustasis, įvykus draudžiamajam 

įvykiui, apgaulingai pateikė draudikui neteisingą 
ar neišsamią informaciją, kuri yra svarbi nustatant 
draudimo išmokos dydį, neteisėtais būdais siekė gauti 
draudimo išmoką.

5.2.3. Draudiko teisės, kai draudėjas nesumoka draudimo 
įmokos, yra apibrėžtos šių Bendrųjų draudimo su-
tarties sąlygų 4.4-4.6 punktuose.

5.3. Draudėjo pareigos:
5.3.1. mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nusta-

tytais terminais;
5.3.2. vykdyti draudiko nurodymus dėl rizikos mažinimo 

ir laikytis saugumo priemonių, nustatytų draudimo 
rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo 
sutartyje;

5.3.3. nedelsiant pranešti draudikui apie padidėjusią riziką 
ar kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo su-
tartyje nustatytos aplinkybės. Rizikos padidėjimas ir 
kiti atvejai, dėl kurių iš esmės keičiasi draudimo su-
tartyje numatytos aplinkybės, apibrėžiami draudimo 
rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo 
sutartyje;

5.3.4. draudžiamojo įvykio atveju ar susiklosčius aplinkybėms, 
dėl kurių kyla realus pavojus įvykti draudžiamajam 
įvykiui vykdyti pareigas, nustatytas draudimo rūšies 
sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo su-
tartyje;

5.3.5. jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, 
kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas 
draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo 
būti išmokėta mažesnė, draudiko raštišku pareika-
lavimu per 30 kalendorinių dienų grąžinti draudikui 

draudimo išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus 
įstatymuose nustatytus atvejus.

5.4. Draudiko pareigos:
5.4.1. mokėti draudimo išmokas taisyklėse ir įstatymais nu-

statyta tvarka;
5.4.2. jei draudimo išmoka draudėjui, apdraustajam, naudos 

gavėjui ar trečiajam asmeniui nėra išmokėta per 30 
dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, draudikas 
privalo raštu išsamiai informuoti draudėją (naudos 
gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;

5.4.3. jei nustatyta, kad įvykis yra draudžiamasis, o drau-
dėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos 
dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo 
išmokėti sumą, lygią draudimo sutarties šalių neginči-
jamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nusta-
tymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius;

5.4.4. pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir perskaičiuoti 
draudimo įmoką, jei sutarties galiojimo metu iš 
esmės pasikeitus aplinkybėms sumažėja draudimo 
rizika; 

5.4.5. grąžinti draudėjui sumokėtą draudimo įmoką už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu 
draudimo sutartis nutraukiama dėl to, kad po jos 
įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam 
įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo 
objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžia-
muoju įvykiu ir kt.). 

5.5. Draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose, 
draudimo sutartyje gali būti apibrėžiamos ir kitos 
draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos.

6. ParEiGa SauGoti inFormaCijĄ

6.1. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gautos 
jam vykdant draudimo veiklą, apie draudėją, ap-
draustąjį ar naudos gavėją, išskyrus įstatymų nusta-
tytas išimtis.

6.2. Informacija apie draudėją, apdraustąjį ar naudos 
gavėją, kurią draudikas gavo vykdydamas draudimo 
veiklą, gali būti atskleista:

6.2.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms 
įstatymų nustatytais atvejais;

6.2.2. teismui, nagrinėjančiam draudėjo (pareiškėjo) ir 
draudiko ginčus;

6.2.3. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės įmonėms;
6.2.4. draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, kon-

sultantams;
6.2.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam draudėjo ir 

draudiko ginčą, draudėjo įgaliotajam atstovui ar tar-
pininkui;

6.2.6. esant draudėjo sutikimui arba jo prašymui.

7. tEiSių ir ParEiGų PErlEidimaS PaGal 
draudimo Sutartį 

7.1. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, 
kylančias iš draudimo sutarties, kitiems draudikams 
įstatymų numatyta tvarka.

7.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas 
privalo paskelbti mažiausiai dviejuose dienraš-
čiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje ir 
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje 
draudimo įmonė vykdo veiklą. Skelbime apie ketinimą 
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis 
turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 2 mėnesių 
terminas, per kurį draudėjas turi teisę raštu pareikšti 
draudimo įmonei savo prieštaravimą dėl ketinimo 
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis. 

7.3. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal 
draudimo sutartis perleidimu,  turi teisę nutraukti 
draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai drau-
dikui per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų per-
leidimo.  Grąžinamos įmokos apskaičiavimo tvarka 

aprašyta šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų  
3.6.3 punkte. 

7.4. Draudėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų 
pagal draudimo sutartį be rašytinio draudiko pri-
tarimo.

8. Ginčų tarP draudėjo ir draudiko 
SPrEndimo tVarka

 Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami 
derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas 
sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įsta-
tymus.

9. draudimo Sutarčiai taikoma tEiSė
 
 Jeigu šalys nesutaria kitaip, draudimo sutarčiai 

taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. inFormaCijoS kitai SutartiES šaliai 
tEikimo tVarka

10.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties 
šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas 
raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus 
priimti.

10.2. Pranešimai kitai sutarties šaliai siunčiami raštu fak-
similiniu ryšiu arba paštu arba naudojantis kurjerio 
paslaugomis. Pranešimas, išsiųstas elektroniniu 
laišku elektroninio pašto adresu, nurodytu draudimo 
liudijime, arba laišku adresu, nurodytu draudimo 
liudijime, arba perduotas fakso numeriu, nurodytu 
draudimo liudijime, arba įteiktas kitai sutarties šaliai 
adresu, nurodytu draudimo liudijime, naudojantis 
kurjerio paslaugomis, laikomas įteiktas tinkamai 
pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse nu-
matytus atvejus. Draudimo sutarties šalys privalo 
informuoti viena kitą apie adreso ar kitų kontaktinių 
duomenų pasikeitimą.

10.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:
10.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – 

kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
10.3.2. kai siunčiama paštu:
a) paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas įteiktas 

tinkamai, praėjus protingam terminui po jo iš-
siuntimo;

b) paštu registruotu laišku – pranešimo gavimo diena 
(pranešimo gavimo diena nustatoma pagal oficialų 
pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam 
teisę).

c) kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią draudėjui yra 
įteikiamas pranešimas.

 ii daliS. turtinių nuoStolių draudimaS 
Statybinių rizikų draudimE 

1. SĄVokoS ir aPibrėžimai

1.1. apdraustasis – draudimo sutartyje nurodytas 
asmuo, kurio turtiniai interesai yra apdrausti. Jei 
draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, tai apdraustai-
siais laikomi: 

-  visi subrangovai, pasirašę statybos darbų subrangos 
sutartis su draudėju, kai draudėjas yra statybos ran-
govas;

-  visi statybos rangovai, pasirašę statybos darbų 
rangos sutartis su draudėju bei visi subrangovai, pa-
sirašę statybos darbų subrangos sutartis su statybos 
rangovais, kai draudėjas yra statytojas (užsakovas).

1.2. draudimo vieta – draudimo sutartyje nurodyta 
statybvietė ar kita teritorija, kurioje galioja draudimo 
sutartis.

1.3. aptarnavimo darbai – rangos (ar kitoje) sutartyje 
nustatyti darbai, vykdomi draudimo objekto ar jo 
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dalies atžvilgiu po to, kai draudimo objektui pasira-
šomas statybos užbaigimo aktas.

1.4. darbų klaidos – draudėjo, apdraustojo ar susijusių 
asmenų su draudėju ar apdraustuoju veika Darbų 
vykdymo metu, susijusi su kvalifikacijos, patirties 
stoka ir lemianti nuostolius draudimo objektui.

1.5. Projektavimo klaidos – statinio projektuotojo sta-
tybos techninių reglamentų reikalavimų pažeidimai 
statinio projekto (techninio ar/ir darbo projekto) 
sprendiniuose.

1.6. Saugoma statybos aikštelė – aptverta (uždara), 
tamsiu paros metu apšviesta, teritorija su kontro-
liuojamu transporto priemonių įvažiavimu ir išva-
žiavimu bei fizinių asmenų įėjimu ir išėjimu, kurioje 
esantis draudimo objektas aikštelės personalo ar 
apsaugos darbuotojų saugomas visą parą.

1.7. Subrogacija (draudiko regreso teisė) – draudiko 
teisė į išmokėtas pinigų sumas iš atsakingo už pa-
darytą žalą asmens (kaltininko).

1.8. Sistema – kompiuteriai (elektroninės skaičiavimo 
mašinos), kitokia skaičiavimo, elektroninė ir/ar me-
chaninė įranga, kuri yra prijungta prie kompiuterio, 
kompiuterio aparatinė dalis, programinė įranga, 
elektroniniai duomenų apdorojimo įrenginiai ir visa 
kita, kieno darbas visiškai ar iš dalies priklauso nuo 
integroscheminės sistemos. Integroscheminę sistemą 
sudaro integruotos schemos bei mikrokontroleriai.

1.9. Pirma rizika -  tai draudiko atsakomybės ribojimas 
draudėjo pasirinkta draudžiamo turto draudimo 
suma, t.y. kiekvienas nuostolis atlyginamas iki 
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, ne-
svarbu, koks draudžiamo turto draudimo sumos ir 
draudimo vertės santykis.

1.10. bandymai – sumontuotų technologinių įrenginių, 
vamzdynų ir/ar nutiestų inžinerinių tinklų bei susi-
siekimo komunikacijų išbandymas pilnu projektiniu 
pajėgumu prieš statinio statybos užbaigimo akto pa-
sirašymą.

2. draudimo objEktaS turtinių nuoStolių 
draudimE.

2.1. Turtinių nuostolių draudime draudimo objektu 
laikoma visi rangos (ar kitoje) sutartyje nurodyti ir su 
statomu, montuojamu, rekonstruojamu ar griaunamu 
statiniu ar/ir įrenginiu (toliau – Draudimo objektas) 
susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto 
ar griovimo darbai bei bandymai (toliau - Darbai), 
darbų tikslu į draudimo vietą pristatyti statybos pro-
duktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai. Draudimo 
objektas nurodomas draudimo sutartyje.

2.2. Papildomi draudimo objektai ar/ir išplėtimai gali būti 
apdrausti juos nurodžius Draudimo sutartyje. 

3. draudžiamiEji įVykiai turtinių nuoS-
tolių draudimE

3.1. Draudžiamasis įvykis yra Draudimo objektui pa-
daroma žala dėl turto sunaikinimo, sugadinimo ar 
praradimo dėl bet kokių įvykių, staiga ir netikėtai at-
sitikusių draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus 
priežastis, nurodytas šių Taisyklių II dalies „Turtinių 
nuostolių draudimas statybinių rizikų draudime“ 
4 punkte, ir kitus draudėjo ir draudiko sutartus ir 
draudimo sutartyje nurodytus nedraudžiamuosius 
įvykius.

4. nEdraudžiamiEji įVykiai turtinių nuoS-
tolių draudimE

 Draudimo išmoka nemokama, jeigu draudimo su-
tartyje raštu nesutarta kitaip, kai apdraustas turtas 
buvo sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl bet 

kurio iš šių įvykių ar priežasčių:
4.1. visiško ar dalinio Darbų nutraukimo;
4.2. didelio neatsargumo – draudėjo ir/ar apdraustojo 

techniniame ir/ar darbo projekte nustatytų sprendimų 
pakeitimas, nesuderintas su statytoju (užsakovu), 
o normatyvinių aktų, statybos/montavimo techninių 
dokumentų nustatytais atvejais nesuderinimas ir su 
techninio ir/ar darbo projekto autoriumi (autoriais);

4.3. bet kokių papildomų nuostolių, įskaitant netesybas 
dėl sutarčių pažeidimo, nuostolių dėl vėlavimo, su-
tarčių nevykdymo ar nutraukimo, bei su tuo susijusių 
pasekmių;

4.4. projektavimo klaidų Draudimo objekte;
4.5. statybos produktų, medžiagų bei įrenginių gamintojų 

reikalavimų nesilaikymo;
4.6. nekokybiškų statybos produktų, montuotinų įren-

ginių, medžiagų pakeitimo, remonto ar defektų 
pašalinimo. Ši išimtis  galioja tik nekokybiškiems 
statybos produktams, montuotiniems įrenginiams, 
medžiagoms su gamintojo defektais, bet neapima 
kokybiškų statybos produktų, montuotinų įrenginių, 
medžiagų sunaikinimo ar sugadinimo dėl nelaimingo 
įvykio, įvykusio panaudojus nekokybišką statybos 
produktą, montuotiną įrenginį, medžiagą ar padarius 
Darbų klaidų;

4.7. darbams naudojamų statybos produktų, medžiagų 
ar montuotinų įrenginių nusidėvėjimo, rūdijimo, 
oksidacijos, suskystėjimo, nuvertėjimo dėl jų nepa-
naudojimo, paviršinio kieto sluoksnio susidarymo dėl 
nenaudojimo ar įprastinių gamtinių sąlygų poveikio;

4.8. darbams naudojamų statybinių mašinų, įrengimų ir/
ar mechanizmų sugadinimo ar sunaikinimo įvykus 
vidiniam mechaniniam ar elektriniam gedimui;

4.9. dokumentų, brėžinių, sąskaitų, aktų, planų, pinigų, 
apskaitos knygų, įvairaus tipo ženklų, skolinių įsipa-
reigojimų, banknotų, vertybinių popierių ar čekių, pa-
kavimo medžiagų (konteinerių, dėžių, padėklų ir kt.), 
bet kokių dokumentų sunaikinimo ar sugadinimo;

4.10. vagystės ir/ar vandalizmo nuostoliai nėra atlyginami 
be įsibrovimo ar plėšimo požymio iš neužrakintos 
patalpos ar nepilnai saugomos statybos aikštelės teri-
torijos;

4.11. sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo, pastebėto tik 
inventorizacijos, revizijos, patikrinimo metu;

4.12. transporto priemonių, eksploatuojamų keliuose, 
vandens transporto priemonių ir/ar lėktuvų suga-
dinimo ar sunaikinimo.

4.13. draudėjo, apdraustojo  ar naudos gavėjo tyčinių 
veiksmų. Ši išimtis negalioja jeigu draudėjo, ap-
draustojo  ar naudos gavėjo tyčiniai veiksmai ar 
neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilie-
tinės pareigos atlikimas ir kt.);

4.14. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, 
masinių neramumų (streikų, terorizmo aktų ir pan.) 
ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;

4.15. jeigu nuostolis atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto 
ar jo sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu;

4.16. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl žemės drebėjimo, 
radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio;

4.17. nuostolių dėl oro, vandens,  žemės užteršimo;
4.18. už bet kokio pobūdžio atsakomybę, tiesiogiai ar ne-

tiesiogiai atsiradusią dėl sistemos gedimo.

5. draudimo VErtė.  draudimo Suma

5.1. Draudimo vertė Darbams lygi su Draudimo objektu 
susijų statybos, montavimo, rekonstrukcijos, re-
monto, griovimo darbų, bandymų, bei darbų tikslu 
į draudimo vietą pristatyti statybos produktų, me-
džiagų ir montuotinų įrenginių vertei (sąmatiniai 
vertei)  nurodytai rangos (ar kitoje) sutartyje. 

5.2. Draudimo vertė pastatams, įrengimams, statybinių 
rizikų draudime, yra nauja vertė, išskyrus kai tarp 

apdrausto turto yra stipriai nusidėvėjusio turto (t. 
y. tokio turto, kuris nusidėvėjęs 70% ir daugiau) 
draudimo nuostolio dydis apskaičiuojamas ir 
draudimo išmoka už tokį turtą mokama remiantis 
likutine verte.

5.2.1. Nauja vertė:
a) pastatams – tai statybinė (atkūrimo kaštų) vertė, t.y. 

tokios pat paskirties, konstrukcijos, matmenų, ap-
dailos standarto, panaudojus tokias pat medžiagas ir 
įrangą, būdingos tai vietovei naujo pastato pastatymo 
išlaidos, įskaitant išlaidas konstravimui bei projekta-
vimui. Nustatant pastatų draudimo vertę ir nuostolių 
dydį draudžiamojo įvykio atveju nėra atsižvelgiama į 
paveldosauginę ar architektūrinę pastato vertę; 

b) įrengimams – tai išlaidos tokios pat paskirties, rūšies, 
tipo, kokybės, galingumo ir kitų parametrų naujam 
turtui įsigyti ar pagaminti, įskaitant išlaidas transpor-
tavimui ir/ar montavimui ir kitas būtinas išlaidas. Tais 
atvejais, kai tokių pačių parametrų įrengimai jau ne-
begaminami ar jų neįmanoma įsigyti dėl kitokių prie-
žasčių ar įsigijimo išlaidos būtų neprotingai aukštos, 
nauja verte laikoma išlaidos įrengimų, kiek įmanoma 
artimesnių parametrų į draudžiamus įrengimus įsigi-
jimui, pagaminimui, įskaitant išlaidas transportavimui 
ir/ar montavimui ir kitus būtinus kaštus, atskaičiavus 
kokybės pagerinimo vertę;

c) atsargoms (statybinėms medžiagoms) – išlaidos tokių 
pat atsargų įsigijimui arba pagaminimui, tačiau ne-
viršijant vidutinės rinkos kainos, kurią galima gauti 
pardavus tokias atsargas laisvoje rinkoje.

5.2.2. Likutinė vertė – draudžiant pastatus, įrengimus – tai 
nauja vertė, atėmus nusidėvėjimą įvykio dieną. Nu-
sidėvėjimas nustatomas atsižvelgiant į turto amžių, 
naudojimo intensyvumą, gamintojo rekomendacijas, 
turto vertintojų išvadas. Draudimo sutartyje gali būti 
nustatytas ir kitas likutinės vertės nustatymo būdas.

5.3. Turtas yra apdraudžiamas sutarta draudimo suma, nu-
rodyta draudimo sutartyje kiekvienai objektų grupei 
arba kiekvienam objektui atskirai.

5.4. Draudimo suma Darbams nustatoma lygi Darbų 
draudimo vertei. Jei sudaroma metinė draudimo 
sutartis – Darbų draudimo suma turi būti lygi visų 
atliekamų Darbų vertei draudimo sutarties galiojimo 
metu.

5.5. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, draudimo 
suma nėra mažinama išmokėtos draudimo išmokos 
dydžiu ir draudimo sutartis galioja visa draudimo liu-
dijime nurodyta draudimo suma.

5.6. Jeigu draudimo apimtis išplėsta, t.y nurodyti pa-
pildomi draudimo objektai ar/ir išplėtimai, tai visiems 
draudimo objektams ar/ir išplėtimams draudimo 
sutartyje turi būti nurodytos atskiros, pirmos rizikos, 
draudimo sumos.

6. nEViSiškaS draudimaS. draudimaS Pa-
didinta VErtE. dViGubaS draudimaS. iš-
Skaita

6.1. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma 
mažesnė už draudžiamo turto draudimo vertę įvykio 
dieną, taikoma nevisiško draudimo sąlyga: draudikas 
privalo atlyginti draudėjui (apdraustajam, naudos 
gavėjui) nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos 
ir draudimo vertės santykiui, išskyrus jei sutartyje nu-
statyta, kad draudžiama pirmosios rizikos draudimu.

6.2. Tais atvejais, kai apdraustų  Darbų vertė draudimo 
apsaugos galiojimo laikotarpiu padidėja iki 10%, lyginant 
su draudimo suma sudarant draudimo sutartį, nevisiško 
draudimo sąlyga nėra taikoma, tačiau draudimo išmoka 
tokiu atveju negali būti didesnė nei draudimo sutartyje 
nurodyta draudimo suma.

6.3. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, 
viršija draudimo vertę, tai draudimo sutartis negalioja dėl 
tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę. 

6.4. Jei draudėjui priklauso draudimo išmoka už tą patį 
nuostolį pagal kelias draudimo sutartis (toliau tekste 
– dvigubas draudimas), tuomet kiekvienas draudikas 
atlygina nuostolius proporcingai savo atsakomybės 
daliai, tačiau bendra išmokų suma negali viršyti nuos-
tolių sumos; 

6.5. Jeigu, turtinių nuostolių draudime, dėl vieno drau-
džiamojo įvykio turi būti taikomos kelios besąlyginės 
išskaitos, taikoma tik viena, pati didžiausia iš tai-
kytinų besąlyginių išskaitų, jeigu draudimo sutartyje 
nenustatyta kitaip.

7. draudimo aPSauGoS Pradžia ir PabaiGa. 
draudimo SutartiES GaliojimaS.

7.1. Papildomai prie to, kas nustatyta šių Taisyklių I dalies 
„Bendrosios sąlygos“ 3 punkte, galioja žemiau išvar-
dintos sąlygos:

7.1.1. draudiko atsakomybė Draudimo objekto ar jo dalies 
atžvilgiu pasibaigia kitą dieną 00.00 valandų po tos 
dienos, kai Draudimo objektui ar jo daliai įstatymų 
ir/ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais buvo pa-
sirašytas statybos užbaigimo aktas ir/ar statytojo 
(užsakovo) pradėtas eksploatuoti, bet ne vėliau kaip 
nurodyta draudimo sutartyje

7.1.2. jeigu statybos Darbai dėl nepriklausančių nuo 
draudėjo ir/ar apdraustojo  priežasčių bus nutraukti 
ne daugiau kaip trims mėnesiams, tam laikui gali būti 
sustabdytas draudimo sutarties galiojimas ir draudiko 
atsakomybė. Atnaujinus statybos Darbus, draudimo 
sutarties galiojimas atnaujinamas. Draudimo sutarties 
galiojimo trukmė pailginama nutrauktų Darbų laiko-
tarpiui nemokant už tai papildomos draudimo įmokos. 
Šis draudimo sutarties galiojimo sustabdymas įsiga-
lioja tik draudikui ar jo atstovui gavus iš draudėjo ir 
statytojo (užsakovo), kai draudėjas nėra statytojas 
(užsakovas),  pranešimą apie Darbų nutraukimą, jo 
priežastis ir būsimą trukmę ir Draudikui raštu pa-
tvirtinus savo sutikimą dėl šio draudimo sutarties 
galiojimo sustabdymo. Visais kitais atvejais draudimo 
laikotarpis gali būti pratęstas tiktai draudėjui susi-
tarus su draudiku ar jo atstovu ir gavus jo raštišką 
sutikimą bei sumokėjus sutartą papildomą draudimo 
įmoką.

8. draudėjo ir draudiko tEiSėS ir  Par-
EiGoS SutartiES Galiojimo mEtu

8.1. Papildomai, prie draudiko teisių, nustatytų šių Tai-
syklių I dalies „Bendrosios sąlygos“ 5.2 punkte, drau-
dikas sutarties galiojimo metu turi teisę:

8.1.1. atidėti draudimo išmokos mokėjimą:
a) iki draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrin-

džiančius dokumentus;
b) iki draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius 

padarytos žalos dydį;
c) iki pasibaigs ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, 

susijęs su draudžiamuoju įvykiu, jeigu sprendimas 
byloje arba procese turi reikšmę nustatant ar įvykis 
draudžiamasis arba nustatant nuostolio dydį. Tokiu 
atveju, tik gavęs oficialų pranešimą iš teisėsaugos 
institucijų apie ikiteisminio tyrimo nutraukima arba 
įsiteisėjusį teismo sprendimą/nutartį/nuosprendį,  
draudikas sprendžia klausimą dėl išmokos mokėjimo;

8.1.2. jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo 
apgaulės, draudikas turi teisę reikalauti draudimo su-
tartį pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus 
nuostolius;

8.1.3. iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuoti 
nesumokėtą draudimo įmoką ar likusią sumokėti 



8 9Statybinių rizikų draudimo (Car) taiSyklėS nr. 037 Statybinių rizikų draudimo (Car) taiSyklėS nr. 037

draudimo įmokos dalį, kuriai draudžiamojo įvykio 
dieną jau yra suėjęs mokėjimo terminas; 

8.1.4. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina 
teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už pa-
darytą žalą trečiojo asmens;

8.1.5. mažinti draudimo išmoką:
a) draudėjui, apdraustajam (-iesiems) ir/ar naudos ga-

vėjui neįvykdžius kurio nors vieno šių Taisyklių 8.2.2, 
8.2.3.a), 8.2.3.f), 9.7 punktų reikalavimų;

b) jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas arba 
susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys atsisakė 
savo reikalavimo teisės asmeniui atsakingam už pa-
darytą žalą arba šios teisė nebegalima įgyvendinti dėl 
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo kaltės;

c) jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas arba 
susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys nevykdė 
šių Taisyklių 8.2.3.d) punkte nurodytos pareigos;

d) jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas arba 
susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys nevykdė 
šių Taisyklių 8.2.3.b) punkte nurodytos pareigos, 
išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį 
įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai pranešimas 
apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos draudiko par-
eigai išmokėti draudimo išmoką;

e) kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytais atvejais.

8.2. Papildomai prie draudėjo pareigų, nustatytų šių Tai-
syklių I dalies Bendrosios sąlygos, draudėjo pareigos 
sutarties galiojimo metu:

8.2.1. pranešti draudikui apie visas draudžiamo Draudimo 
objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas 
(draudimo sumas, draudimo objektus bei draudžia-
muosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais, ne 
vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo 
sutarties su kitu draudiku sudarymo;

8.2.2. draudėjas, apdraustasis privalo, pasikeitus Draudimo 
objekto Darbų vertei ≥10%, per 5 darbo dienas apie 
tai raštu informuoti draudiką. 

8.2.3. atsitikus draudžiamajam įvykiui draudėjas, apdraus-
tasis ir/ar naudos gavėjas privalo: 

a) apie draudžiamąjį įvykį nedelsdamas pranešti kom-
petentingoms institucijoms (apie vagystę - policijai, 
gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai, sprogimą – 
policijai ir avarinei tarnybai);

b) per 3 darbo dienas pranešti draudikui ar jo atstovui 
apie draudžiamąjį įvykį ir suteikti jam išsamią infor-
maciją apie visas žinomas draudžiamojo įvykio aplin-
kybes, o per 5 darbo dienas raštu patvirtinti draudikui 
apie draudžiamąjį įvykį bei užpildyti draudiko nusta-
tytos formos dokumentus;

c) išsaugoti darbams naudojamus sugadintus statybos 
produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar 
kitas dalis ir pateikti jas draudikui ar draudiko at-
stovui;

d) imtis visų protingų ir prieinamų priemonių, sten-
giantis sumažinti nuostolių dydį;

e) draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas privalo 
perduoti draudikui visą informaciją, kuri yra būtina, 
kad draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią 
reikalavimo teisę. Draudiko reikalavimu, draudėjas, 
apdraustasis ar naudos gavėjas turi išduoti draudikui 
raštą dėl reikalavimo teisės perleidimo.

f) pateikti draudikui visą turimą informaciją ir doku-
mentus, reikalingus tiksliam žalos dydžiui nustatyti, ir 
vykdyti visus draudiko teisėtus reikalavimus;

g)  nedelsdamas pranešti draudikui, net ir tuo atveju, 
kai buvo anksčiau pranešta apie draudžiamąjį įvykį, 
jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis pro-
cesas.

9. nuoStolio nuStatymo, draudimo iš-
mokoS aPSkaičiaVimo ir išmokėjimo 

tVarka

9.1. Nuostoliu laikoma:
9.1.1. draudimo objekto sugadinimo atveju – remonto iš-

laidos, būtinos Draudimo objektą grąžinti į būseną, 
buvusią prieš pat draudžiamąjį įvykį. Draudimo 
objektas laikomas sugadintu, jei jį įmanoma ir ekono-
miškai tikslinga suremontuoti.

9.1.2. visiško sunaikinimo atveju – faktinė Draudimo 
objekto vertė (sąmatinė vertė)  prieš pat drau-
džiamąjį įvykį, tačiau neviršijant draudimo sutartyje 
nurodytos draudimo sumos. Turtas laikomas sunai-
kintu, jeigu jo remontas negalimas dėl techninių prie-
žasčių arba ekonominiu požiūriu nėra tikslingas. Turto 
remontuoti ekonomiškai netikslinga, jei būtinosios 
remonto išlaidos yra lygios arba viršija sugadinto 
turto naują vertę.

9.2. Nuostoliu nelaikomos išlaidos, susijusios su Draudimo 
objekto papildymais, patobulinimais. 

9.3. Nuostoliu nelaikomas draudėjo pelnas.
9.4. Nuostoliu laikoma dalinio remonto išlaidos tik tuo 

atveju, jeigu šis remontas yra galutinio remonto dalis 
ir dėl to nepadidės remonto išlaidos.

9.5. Nuostoliai pagal šių Taisyklių III dalį „Papildomos 
statybinių rizikų draudimo sąlygos“ atlyginami tik 
tuo atveju, jeigu papildomos draudimo sąlygos buvo 
nurodomos draudimo sutartyje ir šioms sąlygoms 
buvo nurodytos atskiros draudimo sumos, išskaitos ir 
įmokos.

9.6. Draudimo išmoka už sugadintą, sunaikintą ar pra-
rastą turtą apskaičiuojama nuostolio dydžio, įver-
tinus dvigubą draudimą, išmokos mažinimą jei tai 
nustatyta draudimo sutartyje, nevisišką draudimą, 
draudimą padidinta verte, ar draudėjas gali susi-
gražinti pridėtinės vertės mokestį  (PVM) ar negali. 
Iš tokių būdu apskaičiuotos mokėtinos draudimo 
išmokos atimama draudimo sutartyje numatyta iš-
skaitos suma. Bet kuriuo atveju draudimo išmoka 
negali viršyti objekto draudimo sumos, išskaičiavus 
išskaitą. 

9.7. Draudikas moka išmoką tik po to, kai jam pateiktos 
visos sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad 
remontas atliktas, o sugadinti statybos produktai, 
montuotini įrenginiai, medžiagos ar kitų apdraustų 
objektų dalys pakeistos, arba draudėjas, apdraustasis 
ar naudos gavėjas įrodo, kad remontas bus atliktas 
ar sugadinti statybos produktai, montuotini įrenginiai, 
medžiagos ar kitų apdraustų objektų dalys bus pa-
keistos. 

9.8. Jeigu draudėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui 
dalį nuostolių atlygino asmuo, atsakingas už padarytą 
žalą, tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus 
sumą, kurią draudėjas, apdraustasis ar naudos 
gavėjas gavo iš asmens, atsakingo už šios žalos pa-
darymą.

10. draudimo išmokoS nEmokėjimo atVEjai

10.1. Draudimo išmoka nemokama:
10.1.1. jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas 

bando suklaidinti draudiką, pateikdamas klaidingą 
informaciją, kuri turi įtakos draudiko sprendimui dėl 
draudimo išmokos išmokėjimo ir išmokos dydžio nu-
statymui. Ši sąlyga galioja, kai teisėtvarkos įstaigos 
pripažįsta tyčinį faktų klastojimą, aiškinantis drau-
džiamojo įvykio priežastis, nuostolių dydį;

10.1.2. jeigu įvykio nepatvirtina kompetentingos įstaigos, 
nurodytos Taisyklių 8.2.3.a) punkte;

10.1.3. jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas gavo 
visą žalos atlyginimą iš asmens, atsakingo už žalos 
padarymą;

10.1.4. jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo 
įvykio;

10.1.5. jeigu draudžiamasi įvykis įvyko draudimo apsaugos 
sustabdymo metu, numatytu šių Taisyklių II dalies 
„Turtinių nuostolių draudimas statybinių rizikų 
draudime“ 7.1.2 punkto atveju, tai draudikas ne-
privalo mokėti draudimo išmokos.

10.1.6. kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytais atvejais.

10.2. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją su-
mažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui, 
apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam 
trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą 
apie tokio sprendimo priežastis.

 iii daliS.  PaPildomoS Statybinių rizikų 
draudimo SĄlyGoS

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/003
 Garantinio aptarnavimo rizika

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Jeigu po draudimo objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos statybos darbų rangos (ar kitoje) 
sutartyje yra numatytas statinio garantinis aptarna-
vimas, tai draudėjui sumokėjus sutartą papildomą 
įmoką, draudimo sutartyje nurodytam laikotarpiui, 
papildomai gali būti apdrausta garantinio aptar-
navimo rizika.

 Garantinio aptarnavimo rizika apima Draudimo 
objekto ar jo dalių sunaikinimą, sugadinimą ar 
praradimą draudėjui ar/ir apdraustajam vykdant 
Draudimo objekto Aptarnavimo darbus po statybos 
užbaigimo akto pasirašymo dienos.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/004
 Garantinio termino rizika
 
 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 

draudimo sutartyje. Jeigu po Draudimo objekto sta-
tybos užbaigimo akto pasirašymo dienos statybos 
darbų rangos (ar kitoje) sutartyje yra numatytas 
statinio garantinis terminas, tai draudėjui sumokėjus 
sutartą papildomą įmoką, draudimo sutartyje nuro-
dytam laikotarpiui, papildomai gali būti apdrausta 
garantinio termino rizika.

 Garantinio termino rizika apima Draudimo objekto 
ar jo dalių sunaikinimą, sugadinimą ar praradimą 
dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliktų Darbų 
klaidų ir pasireiškusių garantinio termino metu.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/006
 Papildomos išlaidos darbų paspartinimui po drau-

džiamojo įvykio

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga  susitariama, kad Darbų vykdymo metu  at-
lyginamos patirtos papildomos išlaidos, po drau-
džiamojo įvykio, už viršvalandinį darbą, darbą išei-
ginių ir švenčių dienomis, skubų krovinių pakrovimą ir 
pervežimą sausumos transportu darbų paspartinimui 
po draudžiamojo įvykio.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/013
 Tarpinis sandėliavimas

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga susitariama, kad Darbų vykdymo metu  at-
lyginamos patirtos papildomos išlaidos atsiradusios 
apdraustiems Darbams naudojamiems statybos 
produktams, medžiagoms bei montuotiniems įren-

gimams, dėl draudžiamųjų įvykių įvykusių tarpinio 
sandėliavimo metu už draudimo liudijime nurodytos 
draudimo vietos. 

 Tarpinio sandėliavimo vietose nuostoliai dėl vagystės 
atlyginami tik tuomet, jei vagystė buvo įvykdytą 
įsilaužiant į saugomą teritoriją ar užrakintą patalpą. 
Vagystės atveju privalo būti informuota policija.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/108
 Statybinių mašinų, mechanizmų ir įrengimų drau-

dimas

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga susitariama, kad Darbų vykdymo metu  ap-
draudžiamos draudimo vietoje Darbams naudojamos 
statybos mašinos ir/ar mechanizmai, įrengimai pri-
klausantys draudėjui ar apdraustajam (-iesiems) ar 
teisėtai esantys jų žinioje. 

 Pagal šią sąlygą draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas 
draudimo vietoje Darbams naudojamų statybinių 
mašinų ir/ar mechanizmų, įrengimų sunaikinimas, 
sugadinimas ar praradimas draudimo sutartyje nu-
statytų Darbų vykdymo metu draudimo sutarties ga-
liojimo laikotarpiu.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/111
 Draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po drau-

džiamojo įvykio

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga  susitariama, kad Darbų vykdymo metu  atly-
ginamos patirtos papildomos išlaidos draudimo vietos 
sutvarkymui po draudžiamojo įvykio

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/113
 Teritorinis transportavimas

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga susitariama, kad Darbų vykdymo metu  at-
lyginamos patirtos papildomos išlaidos, po drau-
džiamojo įvykio, atsiradusios statybos produktams, 
medžiagoms bei įrengimams naudojamiems ap-
draustame statybos objekte, pervežimo metu (tik 
sausumos keliais), kuris vykdomas Lietuvos Respu-
blikos teritorijos ribose.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/119
 Draudimo vietoje esančio turto draudimas

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje. 

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga susitariama, kad Darbų vykdymo metu ap-
draudžiamas draudimo vietoje esantis statytojo (už-
sakovo) nekilnojamas turtas, kuris buvo draudimo 
vietoje prieš pradedant vykdyti Darbus.

 Draudimo vietoje esančio statytojo (užsakovo) ne-
kilnojamo turto, kuris buvo draudimo vietoje prieš 
pradedant vykdyti Darbus, arba turto kuriuo privalo 
rūpintis, saugoti arba prižiūrėti draudėjas, sunaiki-
nimas, sugadinimas ar praradimas apdraustas tik 
draudimo sutartyje nustatytų Darbų vykdymo metu 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

 draudimo apsaugos sąlyga nr. 037/200
 Papildomos išlaidos ekspertams po draudžiamojo 

įvykio
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8. draudimo išmokoS mažinimo ar nEmo-
kėjimo atVEjai

8.1 Draudimo išmokos mažinimo ar nemokėjimo atvejai 
nurodyti šių Taisyklių II dalies „Turtinių nuostolių 
draudimas statybinių rizikų draudime“ 8.1 ir 10 punk-
tuose.

 Ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nurodyta 
draudimo sutartyje.

 Draudėjui sumokėjus sutartą papildomą įmoką šia 
sąlyga susitariama, kad Darbų vykdymo metu  ap-
draudžiamos patirtos papildomos išlaidos, po drau-
džiamojo įvykio statinio statybos techniniam priežiū-
rėtojui, inžinieriui, projektuotojui, statybos konsul-
tantui bei žalos ekspertui.

 Papildomos išlaidos statinio statybos techniniam prie-
žiūrėtojui, inžinieriui, statybos konsultantui, projek-
tuotojui bei žalos ekspertui atlyginamos tik tuo atveju 
jeigu tokios išlaidos yra būtinos Draudimo objekto 
atstatymui ar atkūrimui dėl įvykusio draudžiamojo 
įvykio Darbų vykdymo metu Draudimo objekte iki ap-
drausto objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo 
dienos.

 iV daliS.  CiVilinėS atSakomybėS 
draudimo SĄlyGoS Statybinių rizikų 
draudimE

1. SĄVokoS ir aPibrėžimai

1.1  Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam 
asmeniui padarytą žalą, atsiradusią atlikus veiksmus, 
kuriuos įstatymai draudžia atlikti arba pažeidus 
bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

1.2 Su draudėju ar apdraustuoju susiję asmenys – 
draudėjo ar apdraustojo (pagal šių taisyklių II dalies 
1.1 punktą) darbuotojai, jų šeimos nariai, o taip pat 
asmenys kuriems draudėjas ar apdraustasis pavedė 
ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti, rūpintis turtinių 
nuostolių Draudimo objektu. 

1.3 reikalavimas – draudėjui, apdraustajam ar jo drau-
dikui raštu pateiktas pranešimas, kuriuo draudėjas 
ir/ar apdraustasis laikomas atsakingas už nukentė-
jusiam trečiajam asmeniui padarytą žalą.

2. draudimo objEktaS CiVilinėS atSako-
mybėS draudimE

2.1 Civilinės atsakomybės draudimo objektas – draudėjo 
ar apdraustojo civilinė atsakomybė tretiesiems as-
menims už žalą, atsiradusią dėl draudimo liudijime 
įvardintų Darbų, draudėjo ar apdraustojo atliktų iki 
turtinių nuostolių draudimo objekto statybos už-
baigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 
draudimo sutarties galiojimo termino pabaigos.

3. draudžiamiEji įVykiai CiVilinėS atSako-
mybėS draudimE

3.1 Trečiojo asmens raštu pateiktas reikalavimas drau-
dėjui, apdraustajam ar jo draudikui atlyginti žalą pri-
pažįstamas draudžiamuoju įvykiu, esant visoms šioms 
sąlygoms:

3.1.1 reikalavimas pareikštas dėl turtinės žalos ir/arba 
kūno sužalojimų, įskaitant mirtį,  iki turtinių nuos-
tolių draudimo objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki draudimo 
sutarties galiojimo termino pabaigos;

3.1.2 reikalavimas pareikštas dėl turtinės žalos ir/arba kūno 
sužalojimų, įskaitant mirtį, kuri atsirado iki turtinių 
nuostolių draudimo objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki draudimo 
sutarties galiojimo termino pabaigos;

3.1.3 reikalavimas pareikštas dėl turtinės žalos ir/arba kūno 
sužalojimų, įskaitant mirtį, kuri atsirado draudimo 
vietoje arba 10 metrų atstumu aplink draudimo vietą;

3.1.4 reikalavimas, pareikštas dėl turtinės žalos ir/arba 
kūno sužalojimų, įskaitant mirtį,, už kurią draudėjas 
ir/ar apdraustasis atsako pagal galiojančius teisės 
aktus.

4. nEdraudžiamiEji įVykiai CiVilinėS atSa-
komybėS draudimE

4.1 Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi reikalavimai atly-
ginti žalą:

4.1.1 atsiradusią dėl priežasčių, išvardintų Taisyklių II 
dalies„Turtinių nuostolių draudimas statybinių rizikų 
draudime“ 4 punkte;

4.1.2 bet kokiam nekilnojamam turtui, esančiam draudimo 
vietoje;

4.1.3 atsiradusią dėl vibracijos arba dėl atraminių elementų 
pašalinimo ar susilpninimo;

4.1.4 su draudėju ar apdraustuoju susijusiems asmenims;
4.1.5 kurią draudėjas ar apdraustasis patiria dėl to, kad be 

raštiško draudiko sutikimo visiškai ar iš dalies atlygina 
nuostolius ar pripažįsta pareikštą reikalavimą, išskyrus 
atvejį, kai draudėjo atlyginto nuostolio suma ir atsa-
komybės pagrindas yra besąlygiškai teisingi;

4.1.6 jeigu turtinių nuostolių draudimo objektas prade-
damas eksploatuoti iki statybos užbaigimo akto pasi-
rašymo dienos;

4.1.7 susijusią su trečiojo asmens finansiniais nuostoliais, 
kurie kilo ne kaip jo kūno sužalojimo, gyvybės at-
ėmimo arba materialaus turto sugadinimo, sunai-
kinimo dėl draudžiamojo įvykio pagal šias sąlygas, 
pasekmė;

4.1.8 kilusią dėl pateiktų trečiųjų asmenų reikalavimų atly-
ginti neturtinę žalą.

5. draudimo Suma. bESĄlyGinė išSkaita

5.1 Civilinės atsakomybės draudimo suma nustatoma 
draudėjo ir draudiko susitarimu.

5.2 Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, draudimo 
suma nėra mažinama išmokėtos draudimo išmokos 
dydžiu ir draudimo sutartis galioja visa draudimo liu-
dijime nurodyta draudimo suma.

6. draudėjo ir draudiko tEiSėS ir Par-
EiGoS SutartiES Galiojimo mEtu

6.1 Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos nurodytos 
Taisyklių I dalies „Bendrosios sąlygos“  5 punkte ir 
Taisyklių II dalies „Turtinių nuostolių draudimas staty-
binių rizikų draudime“ 8 punkte.

7. nuoStolių nuStatymo, draudimo išmokų 
aPSkaičiaVimo ir išmokėjimo tVarka

7.1 Neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo 
sumos ir atsižvelgiant į besąlyginę išskaitą, atly-
ginama:

7.1.1 dėl draudžiamojo įvykio trečiųjų asmenų patirti nuos-
toliai;

7.1.2 su Draudiku suderintos Draudėjo patirtos pagrįstos 
draudžiamojo įvykio tyrimo (įvykio priežasčių, aplin-
kybių, nuostolio dydžio nustatymo) išlaidos;

7.1.3 trečiojo asmens naudai iš draudėjo teismo priteistos 
bylinėjimosi išlaidos, susijusios su reikalavimu dėl 
draudžiamojo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo.

7.2 Papildomai atlyginamos pagrįstos ir būtinos išlaidos, 
patirtos dėl to, kad įvykus draudžiamajam įvykiui 
draudėjas ar  apdraustasis ėmėsi jam prieinamų pro-
tingų priemonių galimam nuostoliui sumažinti, laiky-
damasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai 
draudėjui ir/ar apdraustajam buvo duoti.

uab dk „Pzu lietuva“ Valdybos pirmininkas 
bogdan benczak


