
JŪSŲ NAMAMS  
Būsto draudimas



Būsto draudimas
Namai – Jūsų tvirtovė. 
Rinkitės draudimą, kuris 
visapusiškai apsaugos 
Jūsų turtą. 

Su „Gjensidige“ apsaugosite 
savo namus ir juose esantį turtą 
nuo kasdienių rizikų. Mes žinome, 
kaip geriausiai apsaugoti tai, ką 
branginate, tad padėsime 
išsirinkti Jums tinkamiausią 
variantą.

Be būsto draudimo siūlome ir 
kitas papildomas paslaugas, 
kurios ne tik apsaugos Jūsų 
namus ir juose esantį turtą, bet 
ir užtikrins nuolatinę mūsų 
pagalbą, susiklosčius netikėtoms 
situacijoms. Mūsų specialistai 
jas išspręs greitai ir padės Jums 
grįžti į įprastą gyvenimo ritmą.

Mūsų siūlomu draudimu galite apdrausti:
• nekilnojamąjį turtą (namus, butus, kotedžus, pagalbinius 

statinius);
• kilnojamąjį turtą: 

 o  namuose esančius daiktus, baldus, buitinę techniką ir pan.,  
 o  daiktus už draudimo vietos ribų,

•  civilinę atsakomybę:
 o  pastato, buto savininko (naudotojo) civilinę atsakomybę,
 o  asmens civilinę atsakomybę.
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Žinome, kad Jums svarbus ne tik pagrindinis Jūsų būstas –  
namas, butas ar kotedžas, bet ir pastatai, kuriuose 
leidžiate laisvalaikį: vasarnamis, sodo namelis, pirtis arba 
kitas su Jūsų kasdieniu gyvenimu susijęs nekilnojamasis 
turtas, pavyzdžiui, ūkiniai pastatai, sandėliukai, garažas ar 
pan. Norintiems visapusiškos apsaugos siūlome rinktis 
plačiausią maxi draudimo variantą. Tuomet būsite tikri, 
jog Jūsų namai ir juose esantis turtas bus maksimaliai 
apsaugoti nuo pačių įvairiausių rizikų, pavyzdžiui, medžio 
užvirtimo ar automobilio atsitrenkimo, vagystės iš 
aptvertos sklypo teritorijos, šildymo katilo gedimo ar net 
kompiuterio ekrano skilimo. Planšetiniai kompiuteriai 
draudžiami papildomai.

Draudžiame ne tik pastatus, bet ir Jūsų 
namuose ar aplink juos esančius daiktus: 
baldus, įvairius elektrinius prietaisus, 
papuošalus, svečių daiktus, naminius 
gyvūnus, žemės ūkio techniką ar padargus 
(žoliapjoves ir pan.). Pasirinkę tam tikrą 
draudimo variantą taip pat galite apdrausti 
savo svarbius dokumentus, pinigus ar 
darbinei veiklai naudojamus daiktus. 
Draudimo apsauga galioja ne tik namuose, 
bet ir už jų ribų esančiam namų turtui, tad 
būsite tikri, jog Jūsų turtas saugus, kad ir kur 
Jūs būtumėte.

Jūsų namų saugumas 

Jūsų daiktų saugumas 
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Mes siūlome ne tik apdrausti savo būstą ir jame esantį 
turtą, bet ir užtikriname nuolatinę mūsų specialistų 
pagalbą. Drausdami būstą automatiškai suteikiame 
papildomą paslaugą „Pagalba namuose 24/7“. Turėdami 
šią draudimo apsaugą, nedelsdami galite kreiptis į mūsų 
meistrus, jei  sugedo spyna, sudužo lango stiklas, trūko 
vandentiekio vamzdis ar nutiko kiti nenumatyti įvykiai.

Pagalbą suteiksime bet kuriuo paros metu, tad galėsite 
būti ramūs net ir naktimis bei šventinėmis dienomis. Jums 
nereikės nerimauti – kreipkitės į mus ir mes atsiųsime 
meistrus, kurie pasirūpins nenumatyto įvykio pasekmėmis 
Jūsų namuose.

Operatyvi pagalba visą parą 

Apie nutikusį 
įvykį galite greitai ir 
paprastai bet kuriuo 
paros metu pranešti  
gjensidige.lt arba  

tel. 1626
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Pasirinkę turto draudimą, galite papildomai apsidrausti 
pastato ar buto savininko civilinę atsakomybę. Taip 
išvengsite kaimynams padarytų nuostolių, jei, pavyzdžiui, 
Jūsų namuose trūkus vamzdžiui būtų užlietas svetimas 
butas ar darydami remontą pragręžtumėte kaimyno 
sienoje skylę. Tokiu atveju visas kaimynų patirtas išlaidas 
apmokame mes. Jei pageidaujate, galite apdrausti ne tik 
turto savininko, bet ir savo šeimos narių civilinę 
atsakomybę.

Apsisaugokite nuo netikėtų 
finansinių nuostolių 

Galite apdrausti ne tik asmeninį, bet ir komercinėje 
veikloje valdomą bei naudojamą savo turtą. 
Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų tinklapyje 
gjensidige.lt arba tel. 1626.
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• Jei kartu draudžiate kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, 
taikome 10 % nuolaidą.

• Visą parą teikiame paslaugą „Pagalba namuose 24/7“.
• Draudimo įmoką galite mokėti dalimis be pabrangimo.
• Elektronikos ir buitinių prietaisų remontui netaikome 

išskaitos, jeigu sugedęs prietaisas remontuojamas pas 
mūsų partnerį.

• Draudžiant bute ar pagrindiniame pastate esantį namų 
turtą pagal bendrą būsto plotą, namų turtas 
draudžiamas nauja verte.

• Dužus vidaus ir išoriniam stiklams nuostolius atlyginame 
netaikydami išskaitos.

• Apdraudžiami naminiai gyvūnai, žemės ūkio technikos 
padargai (žoliapjovės ir pan.), svečių daiktai ir pan.

Kodėl verta rinktis mūsų 
draudimą? 

Turite klausimų ar norite pasitarti?  
Susisiekite su mumis info@gjensidige.lt arba 
tel. 1626. Naudingos informacijos ir patarimų 
būsto savininkams taip pat rasite mūsų 
tinklapyje gjensidige.lt.
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Rizikos Mini Midi Maxi

Ugnis

Gamtos jėgos: 

         Audra
Netaikomi m/s 

apribojimai

         Kruša

         Potvynis

          Liūtis
Netaikomi kritulių 
kiekio apribojimai

         Sniego slėgis

         Grunto suslūgimas

         Nuošliauža

Vanduo

Vandens prasiskverbimas pro pastato 
konstrukcijas

Iki 10 % nuo 
draudimo sumos

Vagystė

Vagystė iš aptvertos sklypo teritorijos Iki 2 000 Eur Iki 8 000 Eur

Pastato raktų vagystė* Iki 150 Eur Iki 300 Eur

Trečiųjų asmenų veika

Dužimas ir skilimas

Medžio užvirtimas

  

Nekilnojamasis turtas

Apdrauskite savo nekilnojamąjį  
turtą – namus, butus, kotedžus ir 
pagalbinius pastatus.
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Rizikos Mini Midi Maxi

Transporto priemonės atsitrenkimas

Elektros prietaisų gedimas dėl įtampos 
svyravimų

Iki 5 000 Eur Iki 10 000 Eur

Šildymo katilo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo įrangos gedimai

Iki 1 000 Eur ki 5 000 Eur

Vidiniai gedimai Iki 300 Eur Iki 3 000 Eur

Kiti įvykiai, staiga ir netikėtai įvykę 
sutarties galiojimo laikotarpiu

Papildomai draudžiama

Dėl draudžiamųjų įvykių atsiradę nuostoliai

Būsto nuomos išlaidos* Iki 1 000 Eur Iki 1 500 Eur

Papildomos išlaidos draudimo vietai po 
draudžiamojo įvykio sutvarkyti**

Iki 5 % nuo 
draudimo  

sumos

Iki 10 % nuo 
draudimo  

sumos

Iki 15 % nuo 
draudimo  

sumos

Papildomos išlaidos dėl padidėjusio 
mokesčio už vandenį, išsiliejusį dėl 
draudžiamojo įvykio*

Iki 150 Eur Iki 300 Eur

Kiemo statiniai, pagalbiniai statiniai (iki 20 
kv. m) ir bendrojo naudojimo patalpos / 
pastato dalys, esančios naudojimo vietoje*

Iki 1 000 Eur Iki 3 000 Eur

„Pagalba namuose 24/7“ (tik draudžiant 
nuolat gyvenamą būstą, pastatą)*

Iki 300 Eur Iki 300 Eur Iki 300 Eur

  – apdrausta; „-“ – neapdrausta
* - Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma 
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
** - Šioms rizikoms lentelėje nurodytas maksimalus išmokos limitas taikomas 
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau 
bendra išmoka negali viršyti draudimo objekto draudimo sumos.
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Rizikos Mini         Midi Maxi 

Ugnis

Gamtos jėgos: 

         Audra
Netaikomi m/s 

apribojimai

         Kruša

         Potvynis

          Liūtis
Netaikomi kritulių 
kiekio apribojimai

         Sniego slėgis

         Grunto suslūgimas

         Nuošliauža

Vanduo

Vandens prasiskverbimas pro pastato 
konstrukcijas

Iki 10 % nuo 
draudimo sumos

Vagystė

Vagystė iš aptvertos sklypo teritorijos Iki 2 000 Eur Iki 8 000 Eur

Pastato raktų vagystė Iki 150 Eur Iki 300 Eur

Trečiųjų asmenų veika

Dužimas ir skilimas

Medžio užvirtimas

Kilnojamasis turtas

Apdrauskite savo kilnojamąjį turtą – 
baldus, buitinę techniką, elektronikos 
prietaisus ir kitus daiktus bei vertybes.



Rizikos Mini        Midi Maxi

Transporto priemonės atsitrenkimas

Elektros prietaisų gedimas dėl įtampos 
svyravimų

Iki 5 000 Eur Iki 10 000 Eur

Vidiniai gedimai Iki 300 Eur Iki 3 000 Eur

Kiti įvykiai, staiga ir netikėtai įvykę 
sutarties galiojimo laikotarpiu

Papildomai draudžiama

Vertybės (draudimo vietoje)*

Įskaitant grynuosius pinigus*

Iki 10 % nuo draudimo 
sumos, bet ne 
daugiau kaip 

5 000 Eur

Iki 500 Eur

Iki 25 % nuo 
draudimo sumos, 

bet ne daugiau kaip 
15 000 Eur

Iki 1 500 Eur

Mobilieji telefonai ir planšetiniai 
kompiuteriai (draudimo vietoje)*

Iki 300 Eur Iki 1 000 Eur

Patikėtas turtas (draudimo vietoje)* Iki 1 000 Eur Iki 3 000 Eur

Svečių daiktai (draudimo vietoje)* Iki 300 Eur Iki 600 Eur

Naminiai gyvūnai (draudimo vietoje)* Iki 300 Eur

Versliniai gyvūnai (galvijai, kiaulės, arkliai, 
avys, ožkos) (draudimo vietoje)*

Iki 1 000 Eur Iki 1 500 Eur

Žemės ūkio technika ir padargai (draudimo 
vietoje)*

Iki 2 000 Eur Iki 3 000 Eur

Namų turtas pagalbiniuose pastatuose 
draudimo liudijime nurodytu adresu, 
išskyrus vertybes*

Iki 1 000 Eur Iki 3 000 Eur

Papildoma lengvojo automobilio įranga 
draudimo liudijime nurodytu adresu*

Iki 300 Eur Iki 600 Eur

Lengvojo automobilio raktų, spynų 
pakeitimo išlaidos*

Iki 100 Eur Iki 300 Eur

Papildomos išlaidos draudimo vietai po 
draudžiamojo įvykio sutvarkyti**

Iki 5 % nuo 
draudimo

sumos

Iki 10 % nuo 
draudimo

sumos

Iki 15 % nuo 
draudimo

sumos
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Rizikos Mini Midi Maxi

Dėl draudžiamųjų įvykių atsiradę 
nuostoliai

„Pagalba namuose 24/7“ (tik draudžiant 
nuolat gyvenamą butą, pastatą)* Iki 300 Eur Iki 300 Eur Iki 300 Eur

Tik papildomai susitarus ir tai numačius draudimo liudijime gali būti apdrausta:

Namų turto plėšimas už draudimo vietos 
ribų, Jums esant ne patalpoje (pvz. gatvėje, 
troleibuse, prekybos centre ir pan.)*

Įskaitant:
Grynuosius pinigus*
Kailius, kailių bei odos gaminius*
Mobiliuosius telefonus, planšetinius 
kompiuterius ir patikėtą turtą*
Papuošalus, juvelyrinius dirbinius*

Namų turto vagystė už draudimo vietos 
ribų, patalpoje (pvz. viešbutyje, 
sanatorijoje, poilsio namuose ir pan.), 
išskyrus vertybes*

Iki 300 Eur Iki 1 500 Eur Iki 3 000 Eur

Namų turto draudimas automobilyje, 
išskyrus vertybes*

Iki 150 Eur Iki 300 Eur Iki 1 500 Eur

Dviračio, kūdikio ar neįgaliųjų vežimėlio 
vagystė už draudimo vietos ribų*

Iki 750 Eur Iki 1 500 Eur Iki 3 000 Eur

Mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių 
dužimas, skilimas ir kiti įvykiai, staigiai ir 
netikėtai įvykę sutarties galiojimo 
laikotarpiu draudimo vietoje ir už jos ribų 
visame pasaulyje*

Iki 1 000 Eur

Kiti įvykiai, staiga ir netikėtai įvykę 
sutarties galiojimo laikotarpiu už draudimo 
vietos ribų bet kur visame pasaulyje*

Įskaitant grynuosius pinigus*

Iki 1 500 Eur

Iki 300 Eur

  – apdrausta; „-“ – neapdrausta
* - Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma 
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
** - Šioms rizikoms lentelėje nurodytas maksimalus išmokos limitas taikomas 
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau 
bendra išmoka negali viršyti draudimo objekto draudimo sumos.

Iki 300 Eur Iki 600 Eur Iki 2000 Eur

Iki 100 Eur 
Iki 200 Eur
Iki 300 Eur

Iki 300 Eur

Iki 300 Eur 
Iki 1 000 Eur 
Iki 1 000 Eur

Iki 1 000 Eur
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7

9

23

22

19

8

6

Draudžiant namą 
(nekilnojamąjį turtą)
apdraudžiama

1. Stogas, kaminas

2. Sienos

3. Išorės / vidaus apdaila

4. Investicijos į pastatus

5. Langai

6. Durys

7. Laiptai

8. Šildymo, vandentiekio sistemos, 
elektros instaliacija

9. Pamatai

10. Pagalbiniai statiniai

11. Tvora

11
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21

18
12

15

13

17

16

10

20

Draudžiant namų turtą 
(kilnojamąjį turtą)
apdraudžiama

12. Baldai

13. Elektriniai ir buitiniai prietaisai 
(kompiuteris, viryklė, skalbyklė ir pan.)

14. Drabužiai, avalynė

15. Papuošalai, kailiai, meno kūriniai

16. Dokumentai ir grynieji pinigai, 
profesinėje ir verslo veikloje 
naudojamas turtas

17. Naminiai ir versliniai gyvūnai

18. Svečių daiktai

19. Su savimi kasdien ir į kelionę 
pasiimamas turtas

20. Daiktai garaže

21. Daiktai užrakintame automobilyje, 
lengvojo automobilio papildoma 
įranga ir spynos

22. Dviratis kieme ir už jo ribų

23. Daiktai kieme, žemės ūkio technika 
(žoliapjovės ir pan.)
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1

16

10

19

Draudžiant butą 
(nekilnojamąjį turtą)
apdraudžiama

1. Vidinės sienos

2. Vidaus apdaila

3. Langai

4. Durys

5. Grindys

6. Balkonas

7. Vonia, dušo kabina, unitazas ir pan.

8. Vamzdynai, elektros instaliacija 
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5

1
11

18

17

9

15

12

13

14
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Draudžiant namų turtą 
(kilnojamąjį turtą)
apdraudžiama

9. Baldai

10. Elektriniai ir buitiniai prietaisai 
(kompiuteris, viryklė, skalbyklė ir pan.)

11. Drabužiai, avalynė

12. Papuošalai, kailiai, meno kūriniai

13. Dokumentai ir grynieji pinigai, 
profesinėje ir verslo veikloje 
naudojamas turtas

14. Naminiai gyvūnai

15. Svečių daiktai

16. Su savimi kasdien ir į kelionę 
pasiimamas turtas

17. Daiktai užrakintame automobilyje, 
lengvojo automobilio papildoma 
įranga ir spynos

18. Dviratis kieme, sandėliuke ir už jų ribų

19. Daiktai įstiklintame balkone, 
sandėliuke
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Pasirūpinkite gera spyna
Dažniausiai vagys išlaužia mažo ar vidutinio 
saugumo spynas. Iš sertifikuoto platintojo įsigyta 
patikima 6–7 saugumo klasės spyna užtikrina, kad 
įsilaužėliams patekimas į vidų gerokai užtruks.

patarimų 
saugiems 
namams

11

Palaikykite gerus santykius su kaimynais
Arčiausiai Jūsų gyvenantys žmonės yra 
greičiausia pagalba nutikus nelaimei ir 
nepakeičiama apsauga išvykus. Budrus 
kaimynas gali pranešti apie įtartinus asmenis 
Jūsų kieme, pastebėti dūmus, užsukti vandenį.

1

2
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Kelionės nuotraukas parodykite grįžę 
Kad ir kaip norėtųsi, kelionės metu susilaikykite nuo 
atostogų akimirkų viešinimo socialiniuose tinkluose. 
Ilgapirščiai dažnai naudojasi šia informacija planuodami 
įsilaužimus. Pasidalykite savo įspūdžiais sugrįžę.

3

4

5

Nedeginkite sausos žolės 
Ugnis akimirksniu gali išplisti ir apimti Jūsų ūkinius 
pastatus, automobilį ar gyvenamą namą. Vidutinė 
žala, kurią sukelia gaisras, yra net 6 kartus didesnė, 
nei kitų gamtos stichijų ar vagysčių atvejais.

Prižiūrėkite vandentiekio sistemas
Net 40 % visų nelaimių, atsitinkančių namuose, 
sudaro užliejimas vandeniu. Atnaujinkite senas 
kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių detales, 
skalbyklės ir maišytuvų žarneles, ventilius. 
Išvykdami ilgesniam laikui užsukite vandens 
tiekimą.
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Įsigykite seifą
Seife galite laikyti pinigus, brangią techniką, 
papuošalus, svarbius dokumentus ir kitus vertingus 
daiktus. Ilgesniam laikui išvykę iš namų būsite ramūs, 
kad Jūsų vertingų daiktų nepasiglemš vagišiai ar 
gaisras.

Nepalikite mažylių vienų
Be suaugusiųjų priežiūros namuose palikti vaikai ir 
augintiniai gali pateikti tėvams didelę sąskaitą: už 
apdegintos sofos keitimą, apipieštų sienų dažymą 
ar nuostolių užlietiems kaimynams atlyginimą.

Laikykitės elektros saugos
Elektros instaliacijos sutrikimai dažnai tampa 
gaisro priežastimi. Jei dėl neaiškios priežasties 
išmušami saugikliai, sklinda svilėsių kvapas, mirga 
šviesa, kaista laidai – nedelsdami kvieskite meistrą. 
Taip pat nejunkite daugiau prietaisų, nei leidžia 
galingumas.

6

7

8
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Apšvieskite kiemą
Į judesį reaguojantis šviestuvas – viena iš 
priežasčių, kodėl vagims gali praeiti noras brautis į 
Jūsų valdas. Tai nebrangi, bet veiksminga saugių 
namų priemonė.

Palikite raktą artimiesiems
Jums išvykus, šeimos nariai ar draugai galės 
karts nuo karto užsukti į Jūsų namus, išimti 
paštą iš dėžutės, o iškilus poreikiui – laiku 
atvykti vietoj Jūsų.

Apdrauskite savo namų turtą
„Gjensidige“ duomenimis, net 70 % visų būsto 
nuostolių žmonės dengia iš asmeninių lėšų. To 
daryti nereikėtų, jei namai būtų apdrausti. Mes 
siūlome platų draudimo rizikų pasirinkimą tiek 
nekilnojamajam, tiek kilnojamajam turtui.

10

9

11

 
19



Tel. 1626 
gjensidige.lt


