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

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 ir jų prieduose.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma:

 Darbų draudimo atveju – draudimo liudijime nurodytų 
statybos darbų rezultatui ir apdraustiems darbams atlikti į 
draudimo vietą pristatytiems statybos produktams, kai žala 
padaroma dėl to turto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo 
dėl bet kokios priežasties, staiga ir netikėtai atsiradusios 
draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus 
nedraudžiamuosius įvykius

Apdrausti darbai turi būti draudžiami visa verte. Kiekvieno 
statinio draudimo suma atskirai nurodoma draudimo liudijime

Išmokėjus draudimo išmoką, apdrausto turto draudimo suma 
nesumažėja, jei draudžiamas turtas atkuriamas

 Civilinės atsakomybės draudimo atveju – civilinei 
atsakomybei už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jeigu 
reikalavimas atlyginti žalą pareikštas:

- per draudimo sutarties terminą arba kitą draudimo liudijime 
nurodytą laikotarpį

- dėl žalos, atsiradusios draudimo sutarties galiojimo metu ir 
dvejų metų laikotarpiu nuo darbų rezultato atidavimo 
naudoti dienos

- dėl draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikos 
teritorijoje atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų darbų

Kiekvieno statinio draudimo sumos nustatomos šalių 
susitarimu ir nurodomos draudimo sutartyje. Minimali 
kiekvieno statinio draudimo suma yra 43 400 Eur vienam 
draudžiamajam įvykiui

Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma mažėja išmokėtos 
draudimo išmokos suma

 Susitarę su mumis galite išplėsti darbų draudimo sąlygą ir 
papildomai apdrausti:

- Garantinio aptarnavimo riziką
- Garantinio termino riziką
- Papildomų išlaidų darbų paspartinimui po draudžiamojo 

įvykio riziką  
- Tarpinio sandėliavimo išlaidų riziką
- Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio 

riziką

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma:

Darbų draudimo atveju – draudimo apsauga netaikoma žalai:

 Atsiradusiai dėl projektavimo klaidų ar nesuderinto projekto 
sprendimų pakeitimo

 Patirtai dėl defektų, atsiradusių dėl to, kad darbai neatitiko 
projektinės dokumentacijos reikalavimų ar normatyvinių 
dokumentų, šalinimo 

 Susijusiai su neatliktų apdraustų darbų vykdymu, nekokybiškai 
atliktų darbų taisymu ar nekokybiškų medžiagų keitimu 
kokybiškomis

 Atsiradusiai dėl darbų, atliktų neturint statybą leidžiančių 
dokumentų, licencijos ar kitokio leidimo vykdyti veiklą

 Susijusiai su turto, kuris neatitinka techninių speci�kacijų 
reikalavimų, gamintojų reikalavimų ir (ar) neturi patvirtintų 
tinkamumo dokumentų, sugadinimu ar sunaikinimu

 Atsiradusiai dėl ilgalaikių natūralių procesų (pavyzdžiui, 
korozijos, nuvertėjimo dėl gamtinių sąlygų ir pan.)

 Padarytai dokumentams, antspaudams, vertybėms, 
duomenims ir programinei įrangai

 Dėl turto dingimo nenustatytomis aplinkybėmis, vagystės 
nesant įsilaužimo ar apiplėšimo požymių

 Susijusiai su bet kokio pobūdžio netiesioginiais nuostoliais

Civilinės atsakomybės atveju draudimo apsauga netaikoma 
atsakomybei už žalą:

 Neturtinę
 Susijusią su Jūsų ar kitų asmenų prievolių užtikrinimu ir 

atsiradusią dėl sutarties neįvykdymo
 Finansinę, nesusijusią su žalos padarymu turtui, asmens 

sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandančią kaip žalos turtui, 
asmens sveikatai, gyvybei pasekmė, taip pat atsirandančią dėl 
nepakankamo įrangos ar įrenginio našumo, veiksmingumo, 
pajėgumo

 Padarytą Jūsų, kitų rangovų, subrangovų ar jų šeimos narių 
nuosavam ar valdomam turtui, sveikatai, gyvybei, taip pat 
susijusių asmenų turtui

 Padarytą vykdant savavališkos statybos darbus arba 
atsiradusią vėliau  savavališkos statybos darbų pasekmė

Visais atvejais – žalai, susijusiai su kitais nedraudžiamaisiais 
įvykiais, numatytais draudimo rūšies taisyklėse ar draudimo 
liudijime

Kokia šio draudimo rūšis?

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraudžiama (draudžiama viena 
draudimo sutartimi):
• Darbų draudimo sąlygomis – apdraustas turtas 
• Civilinės atsakomybės draudimo sąlygomis – civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims 

Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

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



• Mums pareikalavus pateikti rašytinį prašymą sudaryti draudimo 
sutartį

• Suteikti visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią 

informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus 

mūsų reikalaujamus rekvizitus
• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį 

ir joje numatytas jų pareigas
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas informuoti mus apie padidėjusią 

riziką arba galimą jos padidėjimą (pavyzdžiui, sustabdžius apdraustus 
darbus taip pat jų laikotarpį pailginus 30 dienų ar ilgiau, padidėjus 
apdraustų darbų vertei 10 ar daugiau procentų ar pasikeitus kitoms 
aplinkybėms, kurių mes teiravomės prieš sudarydami draudimo 
sutartį)

• Sudaryti mūsų atstovui galimybę ir sąlygas nevaržomai apžiūrėti 
norimą drausti ir (ar) draudžiamą turtą ir įvertinti, kaip laikotės 
draudimo sutartyje numatytų įsipareigojimų

• Laikytis draudimo vietoje esamų ar draudimo sutartyje nurodytų 
saugumo priemonių bei vykdyti mūsų nurodymus dėl draudimo rizikos 
mažinimo priemonių

• Laikytis turto eksploatavimo, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir 
kitų reikalavimų bei kontroliuoti, kad jų laikytųsi ir kiti apdraustieji

• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Užregistruoti darbų draudimo įvykį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas,   

o civilinės atsakomybės – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo 
sužinojimo apie jį. Tai galite padaryti mūsų tinklalapyje 
www.gjensidige.lt (greičiau ir paprasčiau tą padarysite prisijungę    
prie savitarnos) arba telefonu 1626

• Netvarkyti įvykio vietos, kol mūsų atstovas neduoda tam sutikimo, 
arba mažiausiai 3 darbo dienas

• Padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Teikti mums prašomą informaciją ir paaiškinimus, taip pat įvykio 

priežastis, aplinkybes ir (ar) žalos dydį patvirtinančius dokumentus

Kokios mano pareigos?

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

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Darbų draudimo atveju mes turime teisę mažinti draudimo 
išmoką ar jos nemokėti, jeigu:

! Jūs ar tretieji asmenys bandėte mus suklaidinti klastodami 
faktus, kurie turėjo įtakos nustatant draudžiamojo įvykio faktą, 
aplinkybes ar draudimo išmokos dydį

! Žala atsirado dėl to, kad nebuvo imtasi prieinamų protingų 
priemonių ją sumažinti ar jos išvengti o taip pat išvengti ir 
pakartotinių įvykių

! Žala padaryta tai apdrausto turto daliai, kuri nebuvo atkurta po 
ankstesnio draudžiamojo įvykio

! Žala apdraustam turtui padaryta dėl to, kad jis buvo pradėtas 
eksploatuoti dar netinkamas naudoti

! Neišsaugojote įvykio vietos ir nesudarėte mums sąlygų jos 
apžiūrėti, išskyrus atvejus, kai nesate kaltas dėl minimų pareigų 
nevykdymo arba jei pareigos nevykdymas neturėjo įtakos 
draudžiamojo įvykio atsiradimui ar žalos dydžiui

! Apdrausti darbai buvo organizuojami arba vykdomi neturint 
statybos techniniuose reglamentuose numatytos 
dokumentacijos, reikalingos apdraustiems darbams vykdyti

Visais atvejais mes turime teisę mažinti draudimo išmoką ar jos 
nemokėti, jeigu per 3 darbo dienas darbų draudimo atveju ir per 7 
darbo dienas civilinės atsakomybės draudimo atveju nepranešėte 
mums apie įvykį ar aplinkybes, dėl kurių gali būti pareikštas 
reikalavimas, išskyrus atvejus, jei apie draudžiamąjį įvykį mes 
sužinojome laiku arba jei nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį 
neturėjo įtakos mūsų pareigai išmokėti draudimo išmoką

Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma bus mažesnė už 
draudžiamo turto draudimo vertę įvykio dieną, mes atlyginsime 
nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės 
santykiui (nevisiškas draudimas), išskyrus pirmosios rizikos 
draudimo atvejus

Jeigu draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma viršija 
draudimo vertę, draudimo sutartis negalios tai draudimo sumos 
daliai, kuri viršija draudimo vertę

Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka 
mažinama draudimo liudijime nurodytos išskaitos dydžiu:

! darbų draudimo atveju ne didesnė negu 0,1 procento nuo 
apdraustų darbų vertės, bet ne mažesnė negu 500 Eur

! civilinės atsakomybės draudimo atveju − ne didesnė negu 2 900 Eur

Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo išmokos 
mokėjimo ar išmokos mažinimo atvejus

Kur man taikoma draudimo apsauga?
 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

- Statybos produktų, medžiagų ir įrenginių transportavimo 
riziką

- Išlaidų ekspertams po draudžiamojo įvykio riziką
- Turtą, naudojamą statybos darbams vykdyti
- Draudimo vietoje esantį statytojo (užsakovo) nekilnojamąjį 

turtą

 Draudimo sutartyje galime susitarti ir dėl kito  turto ar rizikų 
draudimo

Papildomai apdraudžiamas turtas ir rizikos gali būti 
draudžiami visa verte arba pirmos rizikos draudimu (pirma 
rizika – tai mūsų atsakomybės ribojimas nurodyta draudimo 
suma)



•  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 Jūs esate statytojas 
(užsakovas) ir apdrausti darbai vykdomi ūkio arba mišriu būdu, 
draudimo sutartis sudaroma iki Jūsų nurodytos apdraustų darbų 
vykdymo pabaigos datos 

• 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 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) (arba Jūs baigiate apdraustus darbus ūkio ar 
mišriu būdu, jeigu esate statytojas (užsakovas))

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo įmoką galite sumokėti visą iškart arba išskaidyti jos mokėjimą 
dalimis, jeigu draudimo sutarties terminas yra ilgesnis negu 1 metai. 
Įmoką sumokėti galite šiais būdais:

• pavedimu
• savitarnos svetainėje www.gjensidige.lt
• e. banke, užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį 
• pateikę mokėjimo pranešimą:

- parduotuvių „Maxima“ kasose
- „Lietuvos pašto“ skyrių kasose

- terminaluose „Perlas“
- „Lietuvos spauda“, „Narvesen“ ir „Vaskota“ padaliniuose

• mokėjimo kortele ADB „Gjensidige“ skyriuose

Sumokėti įmoką atsiskaitydami mokėjimo kortele arba grynaisiais 
pinigais galite tik kai kuriuose mūsų ar mūsų partnerių padaliniuose

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo 
sutartyje

Kada ir kaip moku?

Pranešdamas apie mums apie draudimo sutarties nutraukimą raštu:

• paprastu paštu 
• elektroniniu paštu
• naudodamasis kurjerio paslaugomis 
• mūsų skyriuose

Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti pasirašytas Jūsų ar Jūsų 
įgalioto asmens

Jei Jūs, kaip �zinis asmuo, nuotolinio ryšio priemonėmis (internetu, 
telefonu, el. paštu) sudarėte draudimo sutartį su verslu ar profesija 
nesusijusiais tikslais, turite teisę atsisakyti draudimo sutarties per 14 
kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos

Kaip galiu nutraukti sutartį?

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


