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Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisykl÷s Nr.031
1. Bendroji dalis
1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau – “Draudikas”), šių įmonių ir organizacijų turto draudimo
taisyklių (toliau “Taisykl÷s”) pagrindu sudaro sutartis su juridiniais asmenimis, užsienio valstybių ūkio subjektų
padaliniais, veikiančiais Lietuvos Respublikoje, kitais subjektais (toliau – “Draud÷jai”), įstatymų bei poįstatyminių
aktų nustatytais pagrindais ir tvarka naudojančiais nekilnojamą ir kilnojamą turtą.
2. Atskirais atvejais, draud÷jui ir draudikui susitarus, konkrečioje draudimo sutartyje gali būti numatytos sąlygos,
papildančios tam tikras šių taisyklių nuostatas.
3. Draudimo objektas
3. Draudžiamas sutartyje nurodytas draud÷jui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.
Be to, gali būti apdraustas ir turtas, draud÷jo gautas išsimok÷tinai arba lizingo būdu, išsinuomotas pagal turto
nuomos sutartį arba gautas iš kitų organizacijų ir gyventojų perdirbti, remontuoti, parduoti, saugoti, panaudos ar
kitais pagrindais, jeigu jo n÷ra apdraudęs savininkas.
3.1. Turtas (turto grup÷s):
3.1.1. pastatai - visi statiniai, t.y. tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra
tvirtai sujungta su žeme (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurų, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio,
žem÷s ūkio ir kiti pastatai, inžineriniai statiniai - susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, visi kiti
statiniai, kurie n÷ra pastatai, mišrios rūšies statiniai - su inžineriniais statiniais sujungti pastatai, taip pat visų
rūšių statinių priestatai, antstatai, jų dalys, atskiros patalpos). "Tvirtai sujungtas su žeme" reiškia, kad statinio
konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žem÷s paviršių
(vandens telkinių dugną);
3.1.2. gamybiniai įrengimai - stacionarūs (įskaitant jiems priklausantį pamatą ir įmūrijimą) ir
nestacionarūs įrengimai, skirti ūkinei, gamybinei veiklai pl÷toti, įmon÷s inventorius, kompiuterin÷ įranga,
organizacin÷ technika, baldai ir kt.;
3.1.3. atsargos - produkcija, žaliavos, medžiagos, kuras, prek÷s, nebaigta gaminti produkcija ir kt.
materialios vertyb÷s.
Sudarant sutartį, turtas papildomai gali būti suskirstytas į smulkesnius pogrupius (pvz., elektronin÷ technika,
kompiuterin÷ įranga, baldai, nebaigta gaminti produkcija, kuras ir pan.).
3.1.4. Jeigu susitarta d÷l atsargų draudimo, tai parodų eksponatai, meno vertyb÷s, įvairių rūšių
kolekcijos, neapdoroti taurieji metalai bei brangakmeniai, perlai, juvelyriniai ar kiti dirbiniai iš jų (ar panaudojus
juos) yra apdrausti tik tada, kai tai nurodyta sutartyje.
4. Šių taisyklių sąlygomis neapdraudžiama:
4.1. Pinigin÷s ir atsiskaitomosios l÷šos, grynieji pinigai, vertybiniai popieriai, loterijų bilietai, dokumentai,
kartotekos, pianai, br÷žiniai, užpildytos perfokortos, magnetin÷s juostos, diskai ir kitos duomenų laikmenos,
automatai, kuriuose naudojamos monetos ir banknotai. Jie gali būti apdrausti tik draudikui ir draud÷jui susitarus
ir tai nurodžius draudimo sutartyje.
4.2. Visų rūšių transporto priemon÷s, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka registruojamos atitinkamose
institucijose, yra draudžiamos specialių taisyklių sąlygomis, išskyrus atvejus, kai sutartyje jos priskiriamos
atsargų grupei, ar kitais sutartyje nustatytais atvejais.
5. Draudiminiai įvykiai
5. Draudimo išmoka mokama už apdraustą turtą (įskaitant turtą, įsigytą apdraustų investicijų metu), kuris buvo
sunaikintas, sugadintas ar prarastas d÷l šių (visų ar draud÷jo pasirinktų kelių) draudiminių įvykių:
5.1. ugnies - gaisro, žaibo įtrenkimo, sprogimo, valdomų skraidomųjų aparatų, jų dalių, krovinių
užkritimo.
Gaisras - ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime, taip pat
kai gaisro priežastis yra trumpas elektros sujungimas.
Atlyginami ir tie nuostoliai, kurie susidar÷ d÷l dūmų ar suodžių, staiga ir netik÷tai išsiveržusių iš kitų patalpų.
Žaibo įtrenkimas - tiesioginis žaibo kontaktas su apdraustu turtu, kai juo prateka žaibo srov÷.
Atlyginami tiesioginio žaibo poveikio apdraustam turtui nuostoliai bei nuostoliai, atsiradę d÷l aukšto potencialo,
susidariusio nuo tiesioginių bei artimų žaibo įtrenkimų į oro elektros linijas iki 1 kV įtampos, ryšių bei
signalizacijos linijas, perdavimo į apdraustą turtą.
Aukšto potencialo perdavimo į apdraustą turtą nuostoliai atlyginami tik tada, kai įvykio vietoje vienareikšmiškai
(t.y. vizualiai ar nesud÷tingų matavimų būdu) galima nustatyti, jog apdraustas turtas buvo sugadintas ar
sunaikintas tik d÷l aukšto potencialo poveikio (t.y. perdeg÷, suskilo, sutrup÷jo saugikliai ir/arba kitos detal÷s
buvo paveiktos ugnies, karščio, kibirkščiavimo, d÷l to pasikeit÷ jų forma, spalva, matyti apangl÷jimai,
ištek÷jimai, suodžiai, ištirpęs/aptirpęs metalas ar plastmas÷) ir negali būti toliau naudojamas pagal paskirtį.
Atlyginami taip pat ir tie tiesioginiai nuostoliai, kurie susidar÷ d÷l žaibo įtrenkimo ant apdrausto turto užvirtus
žaibo įtrenkimo paveiktiems medžiams, pastatams, jų dalims, įrengimams ir pan.

Sprogimas - dujų ar garų pl÷timosi savybe pagrįstas staiga vykstantis j÷gos pasireiškimas. Talpa (katilas,
vamzdis ar pan.) sprogsta tuomet, kai jos sienos sudraskomos ir staiga išsilygina sl÷gių skirtumas talpos viduje
ir išor÷je. Jeigu talpos viduje sprogimą sukelia chemin÷ mainų reakcija, tai talpai padaryta žala atlyginama net ir
tuomet, kai jos sienos nepažeistos.
5.2. skysčio ištek÷jimo iš sprinklerin÷s įrangos,
Skysčio ištek÷jimas iš sprinklerin÷s įrangos - nesavalaikis, staigus ir netik÷tas skysčio ištek÷jimas iš
sprinklerin÷s įrangos, t.y. kai ji suveikia ne gaisro metu ne d÷l draud÷jo kalt÷s.
5.3. vandens - šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos, vandens prasiskverbimo iš
gretimų patalpų,
Šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija - staigus ir netik÷tas vandens (nuotekų, garų)
išsiveržimas ne pagal paskirtį d÷l sprogimo, užsikimšimo ar užšalimo iš draudžiamose patalpose esančių
stacionariai sumontuotų atitekamųjų ar nutekamųjų aprūpinimo vandeniu sistemos vamzdžių, kitų su vamzdžių
sistema stacionariai sujungtų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo vandeniu ar garu įrengimų, sprinklerinių arba
dr÷kinimo įrengimų vamzdynų sistemų, gamybinių ar buitinių įrengimų.
Atlyginami taip pat ir tokie apdrausto turto nuostoliai, kurie atsirado d÷l vandentiekio, kanalizacijos, šildymo
vandeniu ir garais sistemų vamzdžių sprogimo, užsikimšimo ar užšalimo bei d÷l to apdraustoje teritorijoje,
vykusio grunto suslūgimo ar nuošliaužos.
Vandens prasiskverbimas iš gretimų patalpų - d÷l apdraustose ar neapdraustose gretimose patalpose įvykusios
šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos vanduo, nuotekos ar garai prasiskverbia į
apdraustas patalpas.
Atlyginami tik apdrausto turto, kurį sunaikino ar sugadino vandentiekio, šiluminių tinklų, kanalizacijos vanduo,
nuotekos ar garai, nuostoliai.
5.4. vagyst÷s - vagyst÷s įsilaužiant, pl÷šimo, vandalizmo po įsilaužimo.
Vagyst÷ įsilaužiant yra, kai vagis:
- įsilaužia, įlipa ar naudodamas padirbtus raktus ar kitokius įrankius patenka į patalpą ar saugomą aptvertą
teritoriją;
- pastato viduje (saugomoje aptvertoje teritorijoje) įsilaužia į rakinamą patalpą arba jai atrakinti panaudoja
padirbtus raktus ar kitokius įrankius;
- iš užrakintos pastato patalpos ar iš saugomos aptvertos teritorijos, prieš tai į ją patekęs arba ten pasisl÷pęs,
pagrobia turtą;
- į pastato patalpą įsibrauna panaudojęs tikrą raktą, kurį jis įgijo vagyst÷s su įsilaužimu ar pl÷šimo už apdrausto
pastato/teritorijos ribų metu.
Pl÷šimas pastate ar sklypo teritorijoje yra, kai:
- draud÷jo ar vieno iš jo atstovo atžvilgiu panaudojama prievarta, jam priešinantis prieš apdrausto turto
at÷mimą;
- draud÷jas ar vienas iš jo atstovų apdraustą turtą atiduoda ar leidžia atimti, nes draudimo vietoje jam grasoma
fizin÷s prievartos veiksmais;
- atimamas apdraustas turtas iš draud÷jo ar vieno iš jų darbuotojų, esančio bej÷giškoje būkl÷je d÷l šio įvykio ar
d÷l nelaimingo atsitikimo ar d÷l kitos, ne d÷l jo kalt÷s susidariusios, priežasties ir jam negalint priešintis;
- pastato patalpoje (saugomoje aptvertoje teritorijoje) sulaikomas vagiant, ir kai jis, nor÷damas išlaikyti pavogtą
turtą,. draud÷jo ar jo atstovų atžvilgiu panaudoja ar grasina panaudoti fizin÷s prievartos veiksmus;
Vandalizmas po įsilaužimo yra, kai vagis vienu iš aukščiau šiame punkte nurodytų būdų įsilaužia į draudimo
vietą ir tyčia sugadina ar sunaikina apdraustą turtą.
Draudikas atlygina draud÷jui taip pat ir tą žalą apdraustam turtui, kurią vagis (vagys) padar÷ vagyst÷s metu
(pvz., išgriov÷ sieną, sulauž÷ duris, sugadino spyną, seifą ir pan.);
5.5. gamtinių j÷gų:
5.5.1. audros,
Audra - stiprus v÷jas (v÷jo greitis 20 m/s ir didesnis), d÷l to ardomi pastatai, lūžta medžių šakos, išjudinami
daiktai.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti v÷jo greičio, tai daroma išvada, kad v÷jo greitis buvo 20 m/s ir daugiau,
jeigu v÷jas draudimo vietos zonoje padar÷ panašių nuostolių geros būkl÷s pastatams ar kitiems tokio pat
atsparumo daiktams arba sugadinti gerą apdraustą pastatą ar pastatą kuriame buvo apdrausti daiktai, gal÷jo tik
audra.
Atlyginami tik tokie nuostoliai, kurie atsirado d÷l:
- tiesioginio audros poveikio apdraustam turtui,
- audros ant apdrausto turto užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams ir pan.,
- lietaus, krušos, purvo, sniego, patekusio į audros apgadintus apdraustus pastatus (patalpas) ir sugadinusio ar
sunaikinusio ten esantį apdraustą turtą ar pačius pastatus,
5.5.2. potvynio,
Potvynis - staigus, vandens up÷se, ežeruose ar kituose vandens telkiniuose kilimas, d÷l kurio gali būti
pragraužtos dambos, apsemtos žemesn÷s miestų, gyvenviečių dalys, žem÷s ūkio kultūrų pas÷lių plotai,
automobilių kelių ruožai arba apgadinti pramon÷s ir komunikacijų objektai.
Atlyginami tik tokie nuostoliai, kurie atsirado d÷l:
- tiesioginio potvynio vandens ar potvynio nešamų daiktų ar purvo poveikio apdraustam turtui,
- potvynio ant apdraustų daiktų užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams ir pan.,
5.5.3. liūties, krušos,
Liūtis - trumpalaikis intensyvus lietus, kai per 1 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 30 mm ir daugiau kritulių.

Kruša - 10 mm ir didesnio skersmens ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrinta šiltuoju metų laiku per keletą ar
keliolika minučių kelių kvadratinių kilometrų plote.
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti liūties/krušos kiekinių parametrų, daroma išvada, kad liūties/krušos
parametrai atitinka nustatytus šiame papunktyje parametrus, jeigu liūtis/ kruša draudimo vietos zonoje padar÷
panašių nuostolių geros būkl÷s pastatams ar kitiems tokio pat atsparumo daiktams arba sugadinti gerą
apdraustą pastatą ar pastatą, kuriame buvo apdrausti daiktai, gal÷jo tik liūtis/kruša.
Atlyginami tik tokie nuostoliai, kurie atsirado d÷l:
- tiesioginio liūties/krušos poveikio daiktams,
- liūties/krušos susidariusių vandens telkinių, kurie apsemia apdraustas teritorijas.tačiau atsiradę nuostoliai
negali būti atlyginami kaip potvynio sukelti nuostoliai,
- liūties/krušos susidariusių tekančio vandens srautų, kurie sugadina ar sunaikina apdraustus daiktus,
5.5.4. sniego sl÷gio,
Sniego sl÷gis - nuostoliai, atsiradę d÷l nebūdingo tai vietovei smarkaus snigimo, kai per 12 val. ir trumpesnį
laiką iškrinta 20 mm ir daugiau kritulių, o sniego dangos storis padid÷ja 20 cm ir daugiau ir d÷l to sniegas savo
svoriu sulaužo arba apgadina kitaip apdraustą objektą;
Kai draudimo vietoje negalima nustatyti snigimo kiekinių parametrų, tai daroma išvada, kad snigimo parametrai
atitinka nustatytus šiame papunktyje parametrus. jeigu snigimas draudimo vietos zonoje padar÷ panašių
nuostolių geros būkl÷s pastatams ar kitiems tokio pat atsparumo daiktams arba sugadinti gerą apdraustą
pastatą ar pastatą kuriame buvo apdrausti daiktai, gal÷jo tik sniego sl÷gis.
Atlyginami tik tokie nuostoliai, kurie atsirado d÷l:
- tiesioginio sniego sl÷gio poveikio daiktams,
- tirpstančio sniego ar dr÷gm÷s poveikio apdraustiems daiktams, esantiems sniego sl÷gio sugadintuose
pastatuose,
5.5.5. grunto suslūgimo,
Grunto suslūgimas - vietov÷s taško absoliučios altitud÷s sumaž÷jimas d÷l lietaus, podirvio vandens ir cheminių
procesų dirvoje veikimo, d÷l to nus÷da pamatai, skyla sienos ar kitokiu būdu sugadinamas ar sunaikinamas
turtas.
Atlyginami tik tokie apdrausto turto nuostoliai, kurie atsirado d÷l gamtinių j÷gų poveikio, suk÷lusio grunto
suslūgimą.
5.5.6. nuošliaužos,
Nuošliauža - savaimin÷ grunto slinktis šlaitu žemyn veikiant grunto svorio j÷gai.
Atlyginami tik tokie apdrausto turto nuostoliai, kurie atsirado d÷l gamtinių j÷gų poveikio, suk÷lusio nuošliaužą
5.6. stiklo dūžio - apdrausto turto dužimas arba skilimas.
Apdraudžiami visi pastato vidaus ar išoriniai įstiklinimai: langų stiklai, stiklo paketai iš stiklo ar plastmas÷s,
veidrodžiai, stiklo paketai iš stiklo keramikos, profiliniai statybiniai stiklai, švieslangiai iš stiklo ar plastmas÷s,
reklaminiai įrenginiai iš stiklo ar plastmas÷s, kiti sutartyje nurodyti daiktai iš stiklo ir plastmas÷s.
Atlyginama naujo tokio pat (tokios pat kokyb÷s, matmenų ir/ar kitų parametrų) stiklo bei su juo susijusių objektų
(įr÷minimų) vert÷ bei darbų, susijusių su pakeitimu, išlaidos.
Išlaidos, skirtos atgaminti reklaminio/meninio pobūdžio užrašams/piešiniams, esantiems ant apdrausto nuo
stiklo dūžio turto, atlyginamos tik tada, jeigu draudimo sutartyje d÷l to susitarta ir nurodyta draudimo suma;
5.7. turto sugadinimas ar sunaikinimas d÷l trečiųjų asmenų veikos - kiekvienas apdrausto turto
tiesioginis sugadinimas ar sunaikinimas. įskaitant, bet neapsiribojant turto sunaikinimu ar sugadinimu vairuojant
transporto priemones, d÷l jų tyčinių ar netyčinių veiksmų. Visa tai raštiškai turi patvirtinti kompetentinga įstaiga
ar ekspertai.
Trečiaisiais asmenimis yra laikomi visi asmenys, išskyrus sutartyje nurodytus draudiką, draud÷ją bei jų
atstovus;
5.8. kiti, draudiko ir draud÷jo sutarti ir sutartyje nurodyti draudiminiai įvykiai. Šie įvykiai išvardinami
poliso grafoje “Sutarties ypatingos sąlygos”.
Tik draud÷jui ir draudikui susitarus ir tai nurodžius sutartyje, gali būti atlyginama žala, kurią d÷l avarijos
apdraustam turtui padar÷ skysčiai (pvz., nafta, tepalai, chemikalai ir kt.), nenurodyti šių taisyklių 5.3. papunktyje.
Avarija - staigus ir netik÷tas skysčių (naftos, tepalų, chemikalų ir kt.) išsiveržimas ne pagal paskirtį d÷l sprogimo
ar užsikimšimo iš draudžiamose patalpose esančių stacionariai sumontuotų skysčių tiekimo sistemos vamzdžių
bei su vamzdžių sistema stacionariai sujungtų gamybinių ar buitinių įrengimų.
6. Nedraudiminiai įvykiai
6. Draudimo išmoka nemokama, jeigu apdraustas turtas (įskaitant turtą, įsigytą apdraustų investicijų metu) buvo
sunaikintas, sugadintas ar prarastas, įvykio vietai sutvarkyti ir išvalyti buvo būtinos papildomos išlaidos d÷l bet
kurio iš šių įvykių (nedraudiminiai įvykiai):
6.1. draud÷jo ar jo atstovo veiksmų, nukreiptų nepagrįstai ir neteis÷tai gauti draudimo išmoką;
6.2. neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, natūralaus nusid÷v÷jimo ir pan.);
6.3. pagrindinių pastato konstrukcijų suirimo ar kritimo, sutarties metu apdraustoje patalpoje
(apdraustame pastate) atliekant papildomus statybos, rekonstrukcijos, apdailos darbus arba d÷l prieš sudarant
sutartį vykdyto grunto tyrimų, projektavimo, statybos klaidų ir broko;
Statybos klaidomis ir broku yra laikomi bet kokie nukrypimai nuo statinio (jo dalies) projektavimo techninių
sąlygų, jo projekto, statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, standartų, metodinių nurodymų ar
rekomendacijų, d÷l kurių pasikeičia statinio (jo dalies) atsparumas, ilgaamžiškumas, eksploatacin÷s ar
funkcin÷s savyb÷s, pakinta ekonomiškai pagrįsta statinio (jo dalies) naudojimo trukm÷, estetin÷ išvaizda.

6.4. karo veiksmų, karo arba ypatingosios pad÷ties įvedimo, masinių neramumų (streikų, teroristinių
aktų ir pan.), branduolin÷s energijos poveikio;
6.5. elektros srov÷s poveikio elektros įrenginiuose (leistinų įtampos apkrovų viršijimas, izoliacijos
defektai, trumpas sujungimas, kontakto nebuvimas, matavimo, reguliavimo ar apsauginių prietaisų gedimai),
išskyrus atvejus, kai d÷l šios priežasties gaisras išplito ir sunaikino, sugadino ir kitą apdraustą turtą;
6.6. ugnies, šilumos poveikio (lydant, suvirinant, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan.) gamybos
proceso metu apdraustam turtui, išskyrus atvejus, kai gaisras išplito ir sunaikino, sugadino ir kitą apdraustą
turtą;
6.7. sprogimo panaudojant įtaisą gamybos proceso metu (atliekant kasybos, statybos ir pan. darbus);
6.8. sprogimo vidaus degimo variklių degimo kamerose, taip pat d÷l nuostolių, kylančių elektros
jungikliuose susidarius dujų sl÷giui;
6.9. netiesioginio žaibo poveikio apdraustiems elektros įrengimams, tačiau išskyrus atvejus, kai žaibo
iškrova tiesiogiai per÷jo į šiuos apdraustus daiktus (p.5.1.);
6.10. sukčiavimo, t.y. apdrausto turto užvaldymo arba teis÷s į tą turtą įsigijimo apgaule ar
piktnaudžiaujant pasitik÷jimu bei to turto nepaaiškinamo ar d÷l nenustatytų priežasčių dingimo (nepasteb÷tos
vagyst÷s);
6.11. bet kokių kitų įvykių ar priežasčių, šiose taisykl÷se ar sutartyje neįvardintų kaip draudiminiai
įvykiai.
6.12. Jeigu nesusitarta kitaip, draudikas nemoka išmokos už:
tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą materialiam turtui, ir/ar žalą d÷l gamybos (verslo) nutrūkimo,
atsiradusią d÷l bet kokio sistemos gedimo, kuris padaro žalą (tiesioginę ar ne-tiesioginę) bet kuriai tokiai
sistemai ar bet kokiam kitam apdraustam turtui, bet kokio pobūdžio atsakomybę, tiesiogiai ar netiesiogiai
atsiradusią d÷l sistemos gedimo.
6.13. Draudikas taip pat neatlygina draud÷jui nuostolių už sunaikintą, sugadintą ar dingusį apdraustą
turtą, kurie kilo ar padid÷jo d÷l to, kad:
6.13.1. draudžiant nuo ugnies:
- žaibo įtrenkimo metu turto elektros apsaugos/apskaitos aparatūra nebuvo sunaikinta ar sugadinta arba įvykio
vietoje vienareikšmiškai negalima nustatyti apdrausto turto sugadinimo ar sunaikinimo požymių;
- talpose, vamzdžiuose ar įrengimuose, d÷l draud÷jo ar jo atstovo tyčios;
6.13.2. draudžiant nuo skysčio ištek÷jimo iš sprinklerin÷s įrangos:
- skystis iš sprinklerin÷s įrangos ištek÷jo per nesandarumus, t.y. skystis ištek÷jo nesuveikus sprinklerinei
įrangai;
- suveik÷ ne pagal paskirtį d÷l draud÷jo tyčios;
6.13.3. draudžiant nuo vandens:
- gruntinis, stovintis ar tekantis potvynių ar kritulių vanduo, kurio sukelti nuostoliai gali būti atlyginami kaip
audros, potvynio, liūties, krušos, sniego sl÷gio, grunto suslūgimo, nuošliaužos sukelti nuostoliai, skverb÷si į
patalpą ir d÷l to suk÷l÷ nuostolių (pvz., sudr÷ko, sutrukin÷jo sienos, atsirado pel÷sių ir pan.) ar bet kuri iš šių
priežasčių suk÷l÷ užpylimą, žem÷s suslūgimą ar nuošliaužą,
- vanduo išsitašk÷, išsiliejo ar buvo naudotas plovimo tikslams,
- vanduo ištek÷jo iš sprinklerinių ar dr÷kinimo sistemų purkštuvų d÷l priežasčių, nurodytų 6.13.2. papunktyje;
- d÷l šiame papunktyje nurodytų priežasčių susidar÷ garai, rūkas, rasa, šerkšnas ar ledas
6.13.4. draudžiant nuo vagyst÷s:
- į pastato apdraustą patalpą (saugomą aptvertą teritoriją) vagis įsibrauna panaudojęs tikrą raktą arba atidaro tą
patalpą su tikru raktu, kurį jis įsigijo vagyst÷s ar pl÷šimo metu už apdraustos teritorijos ribų d÷l draud÷jo ar jo
atstovo netinkamo rakto saugojimo;
Netinkamas rakto saugojimas - tai rakto saugojimo ir/ar laikymo taisyklių (instrukcijų, nurodymų reikalavimų
nesilaikymas, kituose normatyviniuose dokumentuose, instrukcijose, nurodymuose nustatytų saugumo ir
nuostolių prevencijos reikalavimų nesilaikymas arba akivaizdžių praktikos nustatytų bei su jais susijusių turto
apsaugos principų nepaisymas, lemiantis pavojingų padarinių ar turto praradimo nenumatymą arba tik÷jimąsi tų
padarinių ar turto praradimo išvengti.
- buvo atjungta ar d÷l kitų priežasčių neveik÷ ar blogai veik÷ turto apsaugos signalizacija,
- kitos turimos turto apsaugos priemon÷s (šarvuotos durys, grotos, žaliuz÷s, spynos ir kt.) buvo nepanaudotos
(neužrakintos, neužkabintos, nenuleistos ar kt.) ar neveik÷, ar blogai veik÷,
- draud÷jo turtas pagrobiamas arba užvaldomas darbo (paslaugų teikimo ar kitų darbo funkcijų atlikimo) metu
(laiku), nes draud÷jas, jo atstovas ar atsakingas darbuotojas: buvo sudaręs sąlygas turtui pagrobti (t.y. paliktos
be priežiūros patalpos buvo neužrakintos, atsakingo darbuotojo nebuvo darbo vietoje, esantys patekimo į
patalpas, pastatą ar apdraustą teritoriją kontrol÷s postai ar įrenginiai neveik÷ ir pan.), pasteb÷jęs vagystę
nedelsdamas nesi÷m÷ priemonių užkirsti kelią vagystei (jeigu buvo galimyb÷) ir nedelsiant nepraneš÷ policijai.
Darbo metu (laiku) laikomas faktinis laikas, kuris apima oficialiai nustatytą darbo taiką bei laiką kurio metu
atliekami visi draud÷jo nustatytose tvarkose, instrukcijose ar kituose dokumentuose nurodyti veiksmai ar darbai
apdraustai vietai apsaugoti (užrakinti, uždaryti patalpas, langus, įjungti signalizaciją ir pan.);
6.13.5. draudžiant nuo gamtinių j÷gų:
a) sniego sl÷gio
- smarkaus snigimo metu d÷l draud÷jo ar jo atstovo kalt÷s šiltnamių su stikliniais stogais vidaus oro temperatūra
buvo mažesn÷, negu nustatyta galiojančiuose dokumentuose ar sutartyje,
- sniego sl÷gio paveikti šiltnamiai, stogin÷s, pav÷sin÷s buvo dengtos plastmasine pl÷vele,
b) kilo d÷l to, kad audros, potvynio, liūties, krušos metu ar sniego sl÷gio veikos metu lietus, kruša,
vanduo, sniegas, dr÷gm÷, purvas, vandens srauto nešami daiktai įsiverž÷ pro nesandariai, nevisiškai uždarytus

langus, lauko duris ar kitas angas, išskyrus tuos atvejus, kai šios angos atsirado d÷l audros, potvynio, liūties,
krušos, sniego sl÷gio ir yra pastatų nuostoliai,
c) grunto suslūgimo, nuošliaužos grunto suslūgimas, nuošliauža kilo d÷t apdraustoje teritorijoje:
- įvykusios apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos ir gali būti atlyginami kaip vandens nuostoliai,
- draud÷jo ar jo atstovo sutarties galiojimo metu vykdomų statybos ar kitos rūšies darbų, susijusių su grunto
iš÷mų, tunelių, tranš÷jų ir pan. formavimu, sprogstamo užtaiso panaudojimu,
6.13.6. draudžiant nuo stiklo dūžio:
- skilo ar dužo, kai ant jų buvo piešiami, klijuojami ar kitaip tvirtinami dekorai, užrašai ar kt. reklaminiai
elementai, stiklai ar objektai su įmontuotais stiklais buvo transportuojami, nešami, keliami, montuojami;
6.13.7. draudžiant nuo turto sugadinimo ar sunaikinimo d÷l trečiųjų asmenų veikos:
- nuostolius apdraustam turtui padar÷ ne tretieji asmenys,
- nuostoliai atlyginami pagal šių taisyklių 5.4. papunktį.
6.14. Visais atvejais Draudikas neatlygina draud÷jui nuostolių už sunaikintą, sugadintą ar dingusį
apdraustą turtą, kurie kilo d÷l:
6.14.1. Draud÷jo, apdraustojo ar naudos gav÷jo tyčios (išskyrus, jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas
yra socialiai vertingi – būtinoji gintis, pilietin÷s pareigos atlikimas ir kt.)
6.14.2. Draud÷jo ar jo atstovo veikos, kurioje kvotos, tardymo įstaiga arba teismas nustat÷ tyčinio
nusikaltimo, užtraukiančio baudžiamąją atsakomybę arba chuliganizmo, užtraukiančio administracinę
atsakomybę, požymius;
6.14.3. neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, natūralaus nusid÷v÷jimo ir pan.);
6.14.4. karo veiksmų, karo arba ypatingosios pad÷ties įvedimo, masinių neramumų (streikų, teroristinių
aktų ir pan.), radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
6.14.5. turto eksploatacijos po draudiminio įvykio neatlikus pilno, numatyto defektiniame (remonto
darbų) akte, jų remonto;
6.14.6. turto ir jo sud÷tinių dalių išvogimo ar išgrobstymo po draudiminio įvykio.
6.14.7. žala atsirado d÷l turto konfiskavimo , arešto ar jo sunaikinimo valstyb÷s valdžios institucijų
nurodymu;
6.14.8. jeigu Draud÷jas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto d÷l padarytos žalos
apdraustajam turtui.
Pastaba: jeigu Draud÷jas gavo dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto d÷l padarytos žalos
apdraustajam turtui, Draudikas atlygina dalį tą dalį, kurios tretysis asmuo neatlygino.
7. Draudimo vieta
7. Turtas draudžiamas sutartyje nurodytu adresu. Draudimo vieta gali būti pastatai, patalpos arba žem÷s
sklypai, teritorijos.
Šis apribojimas netaikomas turtui, kuris buvo perkeltas iš draudimo vietos d÷l atsitikusio arba realiai gr÷susio
draudiminio įvykio, bei tais atvejais, kai draudimo sutartyje nustatytos kitos turto buvimo vietos. Bet kuriuo
atveju draud÷jo pareiga saugoti turtą išlieka.
Apdraustas turtas, paimtas iš nuolatin÷s laikymo vietos eksperimentų, tyrimo darbų atlikimo bei eksponavimo
parodose laikotarpiui, apdraudžiamas atskira sutartimi.
8. Draudimo vert÷ ir draudimo suma
8. Draudimo sutartis gali būti sudaryta draudžiant visą turtą arba atskirus objektus visa verte arba atitinkama tos
vert÷s dalimi, t.y. proporciniu arba pirmosios rizikos draudimu.
8.1. Proporcinis draudimas - kai draudiko atsakomyb÷ nustatoma draud÷jo pasirinktos draudimo
sumos ir viso turto (arba turto grup÷s) draudimo vert÷s, santykiu. Draudimo išmoka apskaičiuojama pagal
santykį tarp draudimo sumos ir viso turto (arba turto grup÷s) draudimo vert÷s, buvusios prieš pat draudiminį
įvykį, bet ne daugiau kaip atskiro objekto (daikto) vert÷, buvusi prieš pat draudiminį įvykį.
8.2. Pirmosios rizikos draudimas - kai draudiko atsakomyb÷ ribojama draud÷jo pasirinkta draudimo
suma, t.y. kiekviena žala padengiama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, bet ne daugiau kaip
atskiro objekto (daikto) draudimo vert÷, buvusi prieš pat draudiminį įvykį.
8.3. Draudiko ir draud÷jo sutartomis sąlygomis, nurodytomis sutartyje, draudimo sumos, įmokos,
franšiz÷, kitos sumos sutartyje gali būti nurodytos ir užsienio valiuta, tačiau visi atsiskaitymai tarp draud÷jo ir
draudiko turi būti vykdomi pagal galiojantį atsiskaitymo dieną oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir pasirinktos
užsienio valiutos keitimo kursą.
9. Turto vert÷:
9.1. pastatų draudimo vert÷ yra:
9.1.1. atstatomoji vert÷ - analogiško, t.y. tokios pat paskirties, konstrukcijos, panaudojus tokias pat
medžiagas ir įrangą naujo pastato atkūrimo kaštų vert÷, kuri apima pastato pastatymo, įskaitant konstravimą bei
projektavimą, išlaidas sutarties sudarymo dieną ar paskutinio turto vertinimo dieną prieš sudarant sutartį;
9.1.2. likutin÷ vert÷ - pastato atstatomoji (statybin÷) vert÷ at÷mus nusid÷v÷jimo sumą sutarties
sudarymo dieną ar paskutinio turto vertinimo dieną prieš sudarant sutartį;
9.2. gamybinių įrengimų draudimo vert÷ yra:
9.2.1. atstatomoji vert÷ - tai suma (įskaitant transportavimo bei montavimo išlaidas) sutarties
sudarymo dieną ar paskutinę finansin÷s atskaitomyb÷s (paskutinio turto vertinimo) dieną prieš sudarant sutartį,
kurią reikia išleisti, norint įsigyti naujus tos pačios rūšies ir kokyb÷s, analogiškus gamybinius įrengimus arba
juos iš naujo pagaminti;

9.2.2. likutin÷ vert÷ - įrengimų atstatomoji (statybin÷) vert÷ at÷mus nusid÷v÷jimo sumą sutarties
sudarymo dieną ar paskutinę finansin÷s atskaitomyb÷s (paskutinio turto vertinimo) dieną prieš sudarant sutartį;
9.3. Atsargų draudimo vert÷ - faktin÷ vert÷, t.y. suma sutarties sudarymo dieną ar paskutinę finansin÷s
atskaitomyb÷s (paskutinio turto vertinimo) dieną kurią reikia sumok÷ti, kad galima būtų įsigyti tokios pat rūšies ir
kokyb÷s atsargas arba jas naujai pagaminti, t.y. ta kaina, kurią įmon÷ tur÷tų sumok÷ti už atsargas, jas pirkdama
sutarties sudarymo dieną ar paskutinę finansin÷s atskaitomyb÷s (paskutinio turto vertinimo) dieną arba jas
pasigamindama (t.y. savos gamybos produkcijos pagaminimo savikaina).
Draudimo vert÷ visuomet yra ribojama vidutine pardavimo kaina, kurią galima gauti pardavus atsargas Lietuvos
rinkoje arba draud÷jo ir draudiko sutartoje rinkoje.
Prid÷tin÷s vert÷s mokestis (toliau tekste - PVM) įtraukiamas įdraudimo vertę ir atlyginamas išmokant draudimo
išmoką tik tada, kai draud÷jas, sudarydamas draudimo sutartį pateiktais dokumentais įrodo draudikui, kad,
atsargoms dingus arba jas visiškai sugadinus, PVM iš biudžeto nebus sugrąžinamas.
9.4. Pastatų, gamybinių įrengimų ir atsargų draudimo vert÷ nustatoma remiantis draud÷jo turimais
dokumentais, turtą vertinančių organizacijų pateiktu įvertinimu arba draudiko įvertinimu.
9.5. Draudikui ir draud÷jui susitarus ir tai nurodžius sutartyje, gali būti nustatyti ir kiti draudimo vert÷s
nustatymo būdai.
10. Parodų eksponatų, meno vertybių, antikvarinių daiktų, kolekcijų draudimo vert÷ nustatoma ekspertų
įkainojimu, vadovaujantis draud÷jo pateiktais dokumentais.
11. Pastatai, darbin÷s mašinos ir kitas pagal turto nuomos, panaudos ar kt. sutartį valdomas ar tvarkomas
turtas draudžiamas nuomos, panaudos ar kt. sutartyje nurodyta verte, kuri gali būti padidinta šio turto remontui
draud÷jo padarytų ir dokumentais patvirtintų išlaidų suma. Patalpos, naudojamos pagal sutartį kurioje
nenurodyta jų vert÷, gali būti apdraustos atitinkamų tarnybų ar ekspertų įvertinta ir dokumentais patvirtinta suma
arba draud÷jo padarytų ir dokumentais patvirtintų išlaidų šių patalpų remontui suma.
11.1. Iš kitų organizacijų ir gyventojų gautas turtas (perdirbti, remontuoti, parduoti, saugoti, panaudoti)
draudžiamas jo pri÷mimo dokumentuose nurodytąja verte. Jei pri÷mimo dokumentuose n÷ra nurodytos priimto
turto vert÷s, tai toks turtas gali būti draudžiamas tik esant ekspertų įkainojimui arba draudiko ir draud÷jo
sutartomis ir sutartyje nurodytomis vert÷mis.
12. Turtas, kurio likutin÷ vert÷ sutarties sudarymo dieną yra mažesn÷ negu 40%, o žem÷s ūkio paskirties
pastatų mažiau negu 50%, šio turto atkūrimo vert÷s - nedraudžiamas.
13. 10, 11 ir 11.1. punktuose išvardintas turtas apdraudžiamas atstatomąja verte.
14. Franšiz÷
14. Turtas gali būti draudžiamas su franšize arba be franšiz÷s. Franšiz÷ gali būti besąlygin÷ arba sąlygin÷.
14.1. Besąlygin÷ franšiz÷ - suma, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draud÷jas.
Pagal kiekvieną draudiminį įvykį nustatyta mok÷tina draudimo išmoka mažinama sutartyje nurodyta franšiz÷s
suma arba sutartyje nustatytu procentu nuo draudimo išmokos sumos.
Besąlygin÷s franšiz÷s dydis priklauso nuo draudžiamų turto grupių draudimo sumos ir, jeigu nenustatyta kitaip,
nustatomas atskirai kiekvienai turto grupei.
14.2. Draudikui ir draud÷jui susitarus ir tai nurodžius sutartyje, gali būti susitarta turtą drausti be
franšiz÷s.
14.3. Sąlygin÷ franšiz÷ - suma, iki kurios draudiminio įvykio atveju apskaičiuotą draudimo išmoką,
mažesnę (arba jai lygią) už sutartyje nurodytą sąlygin÷s franšiz÷s suma atlygina pats draud÷jas. Jeigu
apskaičiuota draudimo išmokos suma viršija nustatytą sutartyje sąlygin÷s franšiz÷s sumą, tai draud÷jui
išmokama visa apskaičiuota draudimo išmokos suma, t.y. šiuo atveju sąlygin÷s franšiz÷s suma
neišskaičiuojama.
15. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
15. Draudimo sutartį sudaro Draudikas, taip pat Draudiko įgalioti asmenys. Sutartis sudaroma Draud÷jui
pateikus nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, apdraudžiamo turto apyrašą ir kitus Draudiko
reikalaujamus dokumentus, būtinus sutarties sudarymui. Jei sutarties galiojimo metu išaišk÷ja, kad Draud÷jas,
sudarant draudimo sutartį, suteik÷ Draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes galinčias tur÷ti
esmin÷s įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai Draudikas turi
teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s, kurias Draud÷jas
nusl÷p÷, išnyko iki draudiminio įvykio ar netur÷jo įtakos draudiminiam įvykiui.
16. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draud÷jui, apžiūr÷ti
pageidaujamą drausti turtą ir įvertinti draudimin÷s rizikos laipsnį.
17. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus.
18. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.
19 Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui.
20. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
20. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui.
Su Draud÷jais, kurie pageidauja padidinti draudimo sumą, sudaroma papildoma sutartis.Tačiau bendra
draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vert÷s. Papildoma sutartis galioja iki
pagrindin÷s sutarties galiojimo pabaigos momento.
21. Draudimo įmoka mokama (naudojantis banko ir pašto paslaugomis arba grynaisiais pinigais):

21.1. sudarius sutartį vienerių metų laikotarpiui – visa metin÷ įmoka iš karto arba, Draud÷jui suteikiant
mok÷jimų lengvatą, per du kartus. Sumok÷jus pirmąją įmokos dalį, likusi suma sumokama ne v÷liau kaip per 4
m÷nesius po pirmosios įmokos dalies sumok÷jimo, jeigu n÷ra sutarta kitaip;
21.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – visa metin÷ įmoka arba, Draud÷jui
suteikiant mok÷jimų lengvatą, pirmoji įmoka, ne mažiau 50 % metin÷s įmokos sumos, turi būti sumok÷ta iki
pasibaigiant galiojančios sutarties draudimo metams. Likusi suma – ne v÷liau kaip per 4 m÷nesius nuo
pratęstos (atnaujintos) sutarties įsigaliojimo, jeigu n÷ra sutarta kitaip. Naujiems draudimo metams įmoka
perskaičiuojama vadovaujantis Draud÷jo pateiktais dokumentais apie turto vertę, kuriuos Draud÷jas pateikia
Draudikui prieš 1 m÷nesį iki pasibaigiant einamiesiems draudimo metams;
21.3. sudarius trumpalaikę ar papildomą draudimo sutartį – visa apskaičiuota įmoka mokama iš karto,
jeigu n÷ra sutarta kitaip.
Atskirais atvejais, draudimo įmoka gali būti mokama Draud÷jo ir Draudiko sutartais mok÷jimo terminais. Tada
apskaičiuota metin÷ įmoka išd÷stoma ir mokama sutartais terminais.
22. Sudarius trumpalaikę ar papildomą draudimo sutartį, įmoka mokama tokiais procentais nuo apskaičiuotos
metin÷s įmokos sumos:
1 m÷nesiui – 20 %
7 m÷nesiam - 75 %
2 m÷nesiam - 30 %
8 m÷nesiam - 80 %
3 m÷nesiam - 40 %
9 m÷nesiam - 85 %
4 m÷nesiam - 50 %
10 m÷nesių - 90 %
5 m÷nesiam - 60 %
11 m÷nesių - 95 %
6 m÷nesiam - 70 %
Draudimo įmoka už trumpesnį kaip vienas kalendorinis draudimo m÷nuo, mokama kaip už visą m÷nesį.
23. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb÷s pradžia
23. Draudimo sutartis įsigalioja:
23.1. sudarius pradinę (metinę , trumpalaikę) arba papildomą sutartį – kitą dieną po to, kai visa arba
pirmoji įmokos dalis buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke ar įmok÷ta į Draudiko kasą, jeigu draudimo sutartyje
nenumatyta kitaip;
23.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – nuo dar galiojančios sutarties
galiojimo pabaigos momento.
24. Jeigu pirma periodin÷ draudimo įmoka bus nesumok÷ta iki sutartyje nurodytos dienos arba bus sumok÷ta
ne visa įmoka (kaip buvo sutarta), draudimo sutartis neįsigalios.
25. Draudiko atsakomyb÷ prasideda nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Jeigu draudimo įmoka ar jos pirma dalis bus nesumok÷ta iki sutartyje nurodytos mok÷jimo termino dienos, tai
draudimo sutartis nutrūksta nuo kitos dienos po mok÷jimo termino pasibaigimo dienos. Per tą laikotarpį atsitikus
draudiminiam įvykiui, Draudikas neatlygins šio įvykio metu patirtų nuostolių. Draud÷jui sumok÷jus visą
įsiskolintą įmokos sumą, Draudiko įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas nuo kitos dienos po to, kai įsiskolinta
įmokos suma buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke arba įmok÷ta į Draudiko kasą, tačiau už draudiminį įvykį,
atsitikusį iki atnaujinimo dienos, Draudikas nuostolių neatlygina.
26. Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pasibaigimo terminai
26. Draudimo sutarties nutraukimas
26.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo
išnyko galimyb÷s įvykti draudiminiam įvykiui arba draudimin÷ rizika išnyko d÷l aplinkybių, nesusijusių su
draudiminiu įvykiu (draudimo objektas žuvo d÷l priežasčių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu ir kt.). Nutraukus
draudimo sutartį šiais pagrindais , Draudikas įgyja teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo
sutarties galiojimo terminui.
26.2. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti
draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti didesn÷s draudimo įmokos , Draudikas turi teisę kreiptis į teismą d÷l
draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s.
26.3. Jei draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas tuo pat nepraneša Draudikui apie iš esm÷s
pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika,
Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek , kiek jų nepadengia gautos draudimo
įmokos. Draudikas neturi teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s , gal÷jusios sukelti
draudimo rizikos padid÷jimą.
26.4. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos
aplinkyb÷s , d÷l kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo
turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu
atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti sumažintos draudimo įmokos , Draud÷jas turi
teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.
26.5. Kai draudimo sutartis nutraukiama Draud÷jo iniciatyva, Draud÷jui grąžinama draudimo įmoka už
likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir įvykdymo išlaidas (iki 50 %
grąžintinos įmokų sumos) bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas sumas.
27. Draudimo sutarties sustabdymas:
27.1. Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai
draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos sumok÷jimu), draudikas apie tai privalo pranešti
draud÷jui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draud÷jui nesumok÷jus draudimo

įmokos ar jos dalies, draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką vykdymas bus
sustabdytas ir atnaujintas tik draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką. Jei draudimo sutartyje nenustatytas kitoks
pranešimų siuntimo būdas, preziumuojama, jog draud÷jas gavo draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, pra÷jus
protingam terminui po jo išsiuntimo. Draudimo sutartyje gali būti numatyti terminai, ilgesni už šioje dalyje
nurodytus terminus.
27.2. Jei draudiminis įvykis įvyksta draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo
išmoką vykdymo sustabdymo (toliau - draudimo apsaugos sustabdymo) metu, tai draudikas neprivalo mok÷ti
draudimo išmokos.
27.3. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 m÷nesius, tai draudikas turi teisę
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki
draudimo sutarties nutraukimo nesumok÷tas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo
apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 m÷nesiai.
28. Draudimo sutartis pasibaigia:
28.1. jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
28.2. jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų);
28.3. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
28.4. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
29. Pasikeitus apdrausto turto savininkui (apdraustas turtas perduodamas kito asmens nuosavyb÷n), visos
teis÷s ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, pereina naujam savininkui. Apie apdrausto turto perleidimą
Draud÷jas arba naujasis savininkas privalo informuoti Draudiką raštu per vieną m÷nesį nuo turto perleidimo
sutarties pasirašymo dienos.
Jeigu Draudikas neinformuojamas per vieną m÷nesį raštu apie apdrausto turto savininko pasikeitimą, tai jis
atleidžiamas nuo pareigų, numatytų draudimo sutartyje, vykdymo.
30. Draudikui sumok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti likusiai
draudimo sumos daliai.
31. Negaliojanti draudimo sutartis:
31.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio
31.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai.
32. Draudimo įmokų nuolaidos
32. Draud÷jams, kurie nepertraukiamai (ilgiau negu metus) draud÷ turtą ir už jį negavo draudimo išmokos, gali
būti suteikiama įmokos nuolaida pratęsiant draudimo sutartį.
Nuolaida teikiama procentais nuo apskaičiuotos įmokų sumos:
Apdraudžiant antrais metais
iki 10 %
Apdraudžiant trečiais metais
iki 20 %
Apdraudžiant ketvirtais ir daugiau metų iki 30 %.
33. Draud÷jams, kuriems sutarties galiojimo metu per paskutinius draudimo metus buvo mok÷ta draudimo
išmoka, pratęsiant (atnaujinant) draudimo sutartį nuolaida netaikoma. Atsižvelgiant į draudimo išmokos sumą,
gali būti taikomas įmokos priedas.
34. Jeigu Draud÷jas draudžia visą jam priklausantį turtą suteikiama 10 % nuolaida.
35. Pritaikius nuolaidas, galutin÷ draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis
Valstybin÷s draudimo priežiūros tarnybos patvirtintais minimaliais tarifais.
36. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumomis, bendras draudimas
36. Jeigu sutarties galiojimo metu draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustą turtą
nuo apdraustos rizikos, tai jis privalo per 10 kalendorinių dienų raštu pranešti draudikui apie kitą draudiką ir
nurodyti sutarties draudimo sumą bei įvykius, d÷l kurių turtas apdraustas.
37. Jeigu draud÷jui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį pagal kelias sutartis, sudarytas su keliais
draudikais, tai kiekvienas draudikas atlygina nuostolius proporcingai pagal savo atsakomyb÷s dalį, tačiau
bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
38. Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu draudiku d÷l franšiz÷s taikymo, tai nuostolio bendras atlyginimas pagal
visas sutartis negali būti didesnis už nuostolio sumą at÷mus franšizes.
39. Nustačius, kad draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma viršija draudimo vertę, tai draudimo sutartis
negalioja d÷l tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę, tačiau išmok÷ta draudimo vertę viršijanti
draudimo išmoka negali būti išieškota.
40. Jei draudimo suma buvo padidinta d÷l Draud÷jo apgaul÷s, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį
pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
41. Draudimas kito asmens naudai
41. Jeigu sutartis sudaryta kito asmens naudai ir vykdomos visos iš jos kylančios pareigos, tai asmuo, kurio
naudai sudaryta sutartis, gali, net ir kai neturi draudimo liudijimo, naudotis draud÷jo teis÷mis (pvz., gauti
draudimo išmoką).
42. Draud÷jas, sudaręs sutartį kito asmens naudai, negali disponuoti savo teis÷mis, nors ir turi draudimo
liudijimą. Tačiau jam (draud÷jui) lieka visos pareigos, nustatytos šiose taisykl÷se. Draudimo išmokos jis gali
reikalauti tik raštu sutikus asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis.
43. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudikas moka draudimo išmoką asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis,
arba, jo raštišku sutikimu, draud÷jui ar kitiems asmenims, atkuriantiems (statantiems, remontuojantiems,
tiekiantiems, parduodantiems ir kt.) sunaikintą, sugadintą ar dingusį turtą, vadovaujantis šių taisyklių sąlygomis.

44. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo
sutartis, arba, jo sutikimu, Draud÷jui, vadovaujantis šių taisyklių sąlygomis.
45. Draud÷jas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gav÷ją kitu asmeniu (išskyrus įstatymuose
ar sutartyje nustatytas išimtis) apie tai raštu pranešdamas Draudikui.
46. Jeigu naudos gav÷jas buvo paskirtas apdraustojo asmens sutikimu, tai naudos gav÷jas gali būti pakeistas
tik apdraustam asmeniui sutikus.
47. Sutarties šalių pareigos (ikisutartin÷s ir sutarties galiojimo metu)
47. Draud÷jas yra atsakingas už teisingą duomenų pateikimą.
Draud÷jas privalo informuoti Draudiką raštu apie jam (Draud÷jui) žinomas, galimas ar sp÷jamas turto
sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo priežastis.
Taip pat, Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti.
Draud÷jas, pateikęs Draudikui prašymą turto draudimo sutarčiai sudaryti ir sudaręs sutartį, privalo pranešti apie
bet kokią turto draudimo sutartį, apie jos sudarymą, pratęsimą ar nutraukimą.
48. Draud÷jas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant sutartį, ir
periodiškai, sutarties galiojimo metu, apžiūr÷ti draudžiamą turtą, patikrinti priešgaisrin÷s, turto apsaugos
sistemų techninę būklę, įvertinti ar Draud÷jas laikosi draudimo sutartyje aptartų sąlygų ar Draudiko reikalavimų.
Jeigu sutarties galiojimo metu, Draudikui apžiūrint apdraustą turtą, bus nustatyta, kad Draud÷jas nesilaiko
priešgaisrin÷s apsaugos, turto saugojimo ir eksploatacijos taisyklių, darbo saugos reikalavimų, Draudikas turi
teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmokas. Jei Draud÷jas su tuo
nesutinka, - kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo arba pakeitimo iš esm÷s.
49. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkyb÷s, d÷l
kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, apie tai Draud÷jas privalo pranešti Draudikui tuoj pat, kai apie
tokius pasikeitimus jis sužinojo. Neįvykdžius šios pareigos Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo
sutartį ir atlyginti nuostolius tiek kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Draudikas neturi teis÷s reikalauti
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, gal÷jusios sukelti draudimo rizikos padid÷jimą.
50. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo
sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką.
51. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkyb÷s, d÷l
kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo turi teisę reikalauti
pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka
pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti sumažintos draudimo įmokos, Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą
d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.
52. Draudikas privalo:
52.1. sudaryti sąlygas viešai susipažinti su šios rūšies draudimo taisykl÷mis ir, prieš sudarydamas
draudimo sutartį įteikti jų kopiją Draud÷jui;
52.2. po prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo iš Draud÷jo kuo skubiau, bet ne v÷liau kaip per 5
kalendorines dienas, įteikti (išsiųsti) Draud÷jui pranešimą, kuriame turi būti nurodyta apskaičiuotos įmokos
suma ir jos mok÷jimo terminai arba pranešti apie atsisakymą sudaryti draudimo sutartį.
53. Draudikas turi teisę:
53.1. reikalauti, kad Draud÷jas pateiktų prašyme teisingą ir visą informaciją ir dokumentus, įrodančius
informacijos tikslumą;
53.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.
54. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas privalo:
54.1. gelb÷ti turtą, pagal galimybes užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti;
54.2. apie gaisrą, sprogimą, avariją, nedelsiant pranešti atitinkamai kompetentingai įstaigai
(priešgaisrinei apsaugai, policijai, eismo saugumo tarnybai ar inspekcijai ir pan.);
54.3. apie atsitikusį draudiminį įvykį ne v÷liau kaip per dvi paras (neskaičiuojant poilsio ir šventinių
dienų) pranešti Draudikui;
54.4. surašyti, būtinai dalyvaujant Draudiko atstovui, sunaikinto, sugadinto turto sąrašą, nurodant jo
vertę, buvusią prieš pat draudiminį įvykį, ir jį pateikti Draudikui;
54.5. parodyti Draudiko atstovui sugadintą turtą arba jo liekanas;
54.6. išsaugoti po draudiminio įvykio visą likusį sugadintą ir nesugadintą turtą iki atvyks Draudiko
atstovas (nuo pranešimo Draudikui apie draudiminį įvykį ne trumpiau kaip 3 darbo dienas);
54.7. pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti, jų tarpe ir dokumentus apie apdrausto turto vertę, buvusią prieš pat draudiminį įvykį.;
54.8. suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti žalos priežastis, nuostolių dydį
(patikrinti turto įsigijimo, kt. dokumentus).
55. Jeigu Draud÷jas policijai nepraneš÷ apie draudiminio įvykio metu dingusius daiktus ( jų dalis), tai Draudikas
gali atsisakyti mok÷ti draudimo išmoką tik už šiuos daiktus.
56. Jeigu Draud÷jas atgavo dingusį daiktą po to, kai už jį jau buvo mok÷ta draudimo išmoka, tai Draud÷jas
privalo per 15 kalendorinių dienų nuo daikto atgavimo dienos grąžinti išmoką Draudikui.
57. Draud÷jas privalo Draudikui perduoti visus dokumentus bei įrodymus ir suteikti visas žinias reikalingas
pateikti regresinį ieškinį kaltajam asmeniui d÷l padaryto nuostolio.
58. Būtinas išlaidas , Draud÷jo tur÷tas mažinant žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, turi atlyginti Draudikas,
neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos priemon÷s nedav÷ teigiamo rezultato. Tokio išlaidos atlyginamos
proporcingai draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su žalos
dydžiu viršija draudimo sumą.

Už ugniagesių ar kitų organizacijų, įpareigotų suteikti pagalbą, darbus išlaidos neatlyginamos.
59. Draudikas, gavęs pareiškimą d÷l draudiminio įvykio, privalo ne v÷liau kaip per tris paras, dalyvaujant
Draud÷jo įgaliotam atstovui, surašyti turto sunaikinimo ar sugadinimo aktą. Be to, Draudikas turi nedelsiant
paprašyti iš atitinkamų įstaigų dokumentų, patvirtinančių įvykio faktą ir aplinkybes, jei tokie dokumentai
reikalingi.
60. Nuostolio nustatymas
60. Nuostolį nustato draudikas, vadovaudamasis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu, gautais iš
draud÷jo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti, bei draud÷jo pateiktais dokumentais, kuriais, sudarant sutartį, buvo vadovaujamasi
nustatant turto draudimo vertą.
61. Nuostoliu laikoma:
61.1. kai pastatai ir gamybiniai įrengimai buvo apdrausti atstatomąja verte ir d÷l draudiminio įvykio
sunaikinti arba pavogti:
pastato - naujo analogiško pastato, įprasta tai vietovei atstatymo vert÷ prieš pat draudiminį įvykį;
gamybinių įrengimų - naujų analogiškų gamybinių įrengimų vert÷ prieš pat draudiminį įvykį;
61.2. kai pastatai ir gamybiniai įrengimai buvo apdrausti atstatomąja verte ir d÷l draudiminio įvykio buvo
sugadinti:
šio turto remonto kaina. Remonto kaina laikoma nuostoliu sumos ribose, neviršijančios to turto atstatomosios
vert÷s;
61.3. kai pastatai ir gamybiniai įrengimai buvo apdrausti likutine verte ir d÷l draudiminio įvykio sunaikinti
arba pavogti - šio turto likutin÷ vert÷, buvusi prieš pat draudiminį įvykį įvertinus jo nusid÷v÷jimą;
61.4. kai pastatai ir gamybiniai įrengimai buvo apdrausti likutine verte ir d÷l draudiminio įvykio sugadinti
- šio turto remonto kaina. Remonto kaina laikoma nuostolių suma, neviršijanti to turto likutin÷s vert÷s, buvusios
prieš pat draudiminį įvykį
61.5. kai atsargos sunaikintos arba pavogtos - faktin÷ šio turto vert÷, buvusi prieš pat draudiminį įvykį;
61.6. kai atsargos sugadintos - šio turto remonto kaina arba atsargų draudimo vert÷s ir faktin÷s šio turto
vert÷s po prekin÷s išvaizdos, vartojamųjų savybių praradimo d÷l draudiminio įvykio skirtumas. Remonto kaina
laikoma nuostoliu tik ribose sumos, neviršijančios to turto faktin÷s vert÷s, buvusios prieš pat draudiminį įvykį;
61.7. kai sunaikinami ar sugadinami parodų eksponatai, meno vertyb÷s, antikvariniai daiktai, kitas
turtas, nurodytas šių taisyklių 10 punkte, nuostolis įvertinamas ekspertų įkainojimu;
61.8. kai sugadinami daiktai, priimti iš trečiųjų asmenų paslaugoms suteikti arba parduoti (komiso
pagrindais), - šio turto remonto kaina. Remonto kaina laikoma nuostoliu tik ribose sumos, kuri nurodyta kaip
daiktų vert÷ pri÷mimo dokumentuose;
61.9. kai sunaikinami ar pavagiami daiktai, priimti iš trečiųjų asmenų paslaugoms suteikti arba parduoti
(komiso pagrindais), - vert÷, nurodyta daiktų pri÷mimo dokumentuose.
62. Nuostolis padidinamas prid÷jus apdrausto turto gelb÷jimo išlaidas bei papildomas išlaidas, skirtas
draudiminio įvykio vietai sutvarkyti ir išvalyti.
62.1. į nuostolio sumą įskaitomos visos būtinos ir tikslingos išlaidos, padarytos turtui gelb÷ti ir saugoti iki
draudiminio įvykio akto surašymo, nuostoliui sumažinti, apdraustam turtui ir jo liekanoms sutvarkyti po
draudiminio įvykio, sugadintų objektų remonto sąmatoms sudaryti, apskaičiavimams, laboratoriniams tyrimams,
fotonuotraukoms, sugadintų objektų ir jų išd÷stymo eskizams ir kitokiems dokumentams padaryti, kurie
reikalingi turto sunaikinimo ar sugadinimo aplinkyb÷ms bei priežastims nustatyti;
62.2. taip pat išlaidos, kurias reikia padaryti nuostolių likvidavimui - panaudojant specialius rūbus,
individualios apsaugos priemones, transporto priemones, perkeliant turtą į saugią vietą, išsiurbiant vandenį ir
pan.
Apie šių papildomų išlaidų būtinumą, jų dydį ir tikslingumą sprendžia draudikas.
63. Nuostolis sumažinamas at÷mus po draudiminio įvykio išlikusių naudoti tinkamų apdrausto turto liekanų vertę.
64. Draudikas neatsako už nežymius (kosmetinius) spalvos, atspalvio ar kokyb÷s neatitikimus tarp suremontuotos ir
likusios pastato (patalpos) dalies.
65. Atlyginamos pagrįstos ir būtinos išlaidos, patirtos d÷l to, kad įvykus draudiminiam įvykiui draud÷jas ÷m÷si jam
prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai draud÷jui
buvo duoti.
66. Atlyginamos pagrįstos ir iš anksto su draudiku raštu suderintos draud÷jo išlaidos patirtos reguliuojant (tiriant) įvykį.
67. Jeigu ginčas d÷l nuostolių atlyginimo perduodamas spręsti teismui ir trečiojo asmens ieškininiai reikalavimai susiję su
pagal draudimo sutartį atlygintinais nuostoliais, draudikas dalyvauja teismo procese ir atlygina teismo priteistas teismo
išlaidas.
68. Jeigu teismo procesas susijęs ir su kito pobūdžio reikalavimais, atlyginama ta teismo išlaidų dalis, kuri patirta d÷l
reikalavimų atlyginti nuostolius, atlygintinus pagal draudimo sutartį, nagrin÷jimo.
69. Ekspertų dalyvavimas
69. Kai d÷l nuostolio dydžio ir įvykio priežasties tarp šalių kyla nesutarimų, draudikas ir draud÷-jas gali susitarti,
kad nuostolio dydį ir įvykio priežastis nustatytų ekspertai. Tuomet kiekviena šalis raštu skiria po vieną ekspertą,
o šie ekspertai raštu nurodo 3-ią - vyriausiąjį ekspertą. Ekspertais negali būti skiriami asmenys, kurie yra
draudiko arba draud÷jo konkurentai, susiję su jais verslo ryšiais, dirba pas konkurentus ar verslo partnerius ir
pan.
Tais atvejais, kai ekspertų samdymo išlaidas reikia apmok÷ti iš anksto, kiekviena šalis apmoka savo eksperto
išlaidas. Išlaidas vyriausiajam ekspertui apmoka abi šalys lygiomis dalimis.

Ištyrus įvykį, ekspertų samdymo išlaidas apmoka ta šalis, kuri pripažinta neteisi.
70. Ekspertai savo išvadas pateikia abiem šalims vienu metu. Jeigu ekspertų išvados tarpusavyje skiriasi, tai
jos perduodamos vyriausiajam ekspertui. Šis priima sprendimą d÷l ginčytinų klausimų.
71. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti.
Vadovaudamasis ekspertų išvadomis draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką.
72. Kai ekspertų išvadų reikalauja tik draud÷jas, draudikas jų darbo išlaidas apmoka tik tuo atveju, jeigu įvykis
pripažįstamas draudiminiu arba draud÷jas pripažįstamas teisiu d÷l nuostolio dydžio.
73. Draudimo išmokos mok÷jimas
73. Draudimo išmoka Draud÷jui apskaičiuojama ir išmokama:
73.1. jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto turto vert÷ nepasikeit÷ arba ji sumaž÷jo – ta
dalimi (tokiu procentu) nuo nuostolių sumos, kuria turtas buvo apdraustas, bet ne daugiau draudimo sumos;
73.2. jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto turto vert÷ padid÷jo – ta dalimi nuo nuostolių
sumos, kurią sudaro draudimo suma nuo turto vert÷s, buvusios prieš pat draudiminį įvykį, bet ne daugiau
draudimo sumos;
73.3. draudimo išmoka negali viršyti draudimo vert÷s.
Iš apskaičiuotos draudimo išmokos minusuojama franšiz÷s suma.
74. Draud÷jas, naudos gav÷jas ir (ar) tretysis asmuo privalo pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją
apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu
min÷ti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus apie draudiminio
įvykio aplinkybes ir pasekmes. Šiuos dokumentus jie turi teisę gauti įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
75. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui privalo būti išmok÷ta ne v÷liau kaip per 7 dienas, o juridiniam asmeniui
- ne v÷liau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio
įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Jei draudimo sutartyje nustatyta, jog mokamos
periodin÷s draudimo išmokos, šios dalies pirmojo sakinio nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo
išmokai. Mokant draudimo išmoką, išskaičiuojamos nesumok÷tos draudimo įmokos.
76. Draudikas neturi teis÷s:
76.1. išmok÷ti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmok÷ti, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu;
76.2. atsisakyti išmok÷ti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
77. Draudiko reikalavimu fiziniai ir juridiniai asmenys privalo pateikti turimą informaciją apie draudiminio įvykio
bei įvykio, kuris gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes ir pasekmes. Jei draudiminio įvykio ar įvykio, kuris
gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes tiria valstyb÷s institucijos, šios institucijos draudiko prašymu privalo
pateikti rašytinę informaciją apie tyrimo metu nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus.
78. Jei įvykis yra draudiminis, o draud÷jas ir draudikas nesutaria d÷l draudimo išmokos dydžio, draud÷jo
pageidavimu draudikas privalo išmok÷ti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio
nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 m÷nesius.
79. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmok÷jimo ar suteikiančias
teisę sumažinti draudimo išmoką.
80. Draudikas, atsisakydamas mok÷ti arba sumažindamas draudimo išmoką d÷l to, jog draud÷jas pažeid÷
draudimo sutarties sąlygas, privalo įvertinti draud÷jo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo
priežastinį ryšį su draudiminiu įvykiu, žalos, atsiradusios d÷l pažeidimo, dydį.
81. Kai draudikas išmoka draudimo išmoką, lygią draudimo sumos daliai, draudiko prievol÷ lieka galioti iki
draudimo sutarties termino pabaigos likusiai draudimo sumos daliai, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje
nustatyta, jog draudiko prievol÷ lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmok÷tų draudimo
išmokų. Šios dalies pirmojo sakinio nuostata netaikoma, jei d÷l draudiminio įvykio, d÷l kurio buvo išmok÷ta
draudimo išmoka, išnyksta draudimo rizika.
82. Draudimo išmokos nemok÷jimas ir sumažinimas
82. Draudikas atsisako mok÷ti draudimo išmoką, jeigu:
82.1. Draud÷jas (arba naudos gav÷jas , jeigu jis žino apie jo naudai sudarytą draudimo sutartį ir ketina
pasinaudoti savo teise į draudimo išmoką) nustatytu laiku per dvi paras (neskaičiuojant poilsio ir šventinių
dienų) nepraneš÷ Draudikui apie draudiminį įvykį; Draudikas atsisako išmok÷ti draudimo išmoką arba ją
sumažina, atsižvelgdamas į tai, ar Draud÷jas savo pareigos neįvykd÷ tyčia ar d÷l neatsargumo, išskyrus atvejus
, kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį
neturi įtakos Draudiko pareigai išmok÷ti draudimo išmoką.
82.2. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mok÷jimo , jeigu draudiminis įvykis įvyko d÷l Draud÷jo ar
naudos gav÷jo tyčios išskrus jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis , pilietin÷s
pareigos atlikimas ir kt.).
82.3. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mok÷jimo, jei žala atsirado d÷l to, kad Draud÷jas
sąmoningai nesi÷m÷ jam prieinamų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti.
82.4. Apie įvykį nepraneš÷ kompetentingai įstaigai (priešgaisrin÷s apsaugos, policijos, valstybinei
geležinkelių inspekcijai ir pan.), taip pat, kai ji nepatvirtina įvykio fakto;
82.5. Draud÷jas nuostolį padar÷ sąmoningai ar, klastodamas faktus, band÷ suklaidinti Draudiką;
82.6. Draud÷jas ar jo įgaliotas asmuo imasi apgaulingų priemonių ir būdų, kad gautų sau naudos iš
draudimo sutarties.
83. Neatlyginami nuostoliai, atsiradę tod÷l, kad Draud÷jas nesi÷m÷ priemonių gelb÷ti turtą draudiminio įvykio
metu ir po jo, užtikrinti jo apsaugą ir neleisti, kad jis toliau būtų gadinamas.

84. Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus
84. Netesybos – 0,05 % delspinigių už kiekvieną prievol÷s įvykdymo termino praleidimo dieną (nuo prievol÷s
dydžio), kuriuos skolininkas privalo sumok÷ti kreditoriui, jeigu prievol÷ neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.
85. Pranešimai
85. Bet koks pranešimas, kurį Draud÷jas privalo perduoti Draudikui, turi būti pateiktas raštu ir adresuotas
draudimo liudijime nurodytu adresu arba Draudiko centrinei būstinei. Tarpininkai n÷ra įgalioti šiuos pranešimus
priimti.
86. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią Draudikas pažymi, kad pranešimas gautas. Jeigu
pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto antspaudą, užd÷tą pašto
įstaigos, turinčios tam teisę.
87. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri neįvykdo šios
pareigos.
88. Pareiga saugoti informaciją
88. Draud÷jo pateikta informacija draudikui turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik įstatymų nustatytiems
tikslams.
89. Informacija, susijusi su draud÷ju, gali būti paskleista:
89.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;
89.2. esant raštiškam draud÷jo sutikimui arba jo prašymui.
90. Draudikas atsako už informacijos apie draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai
įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti.
91. Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perdavimas
91. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi teisę perleisti
teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei.
92. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du m÷nesius.
93. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o draudimo įmokos
už nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui.
94. Baigiamosios nuostatos
94. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
95. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais.
96. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos sutartį, gali susitarimu papildyti šias taisykles. Bet kokie šių taisyklių
sąlygų papildymai, sudarant draudimo sutartį, įteisinami numeruotų draudimo sutarties priedų forma.
97. Draud÷jo mirtis ar likvidavimas po draudiminio įvykio neatleidžia Draudiko nuo pareigos sumok÷ti draudimo
išmoką, kuri mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

