
 

  

 

Įmonių turto draudimo akcijos „Apsaugokite savo verslą“ aprašymas  

Sudarant Įmonių turto draudimo sutartį administracinę / prekybos / aptarnavimo veiklą vykdančiai 

įmonei, dovanojamas Patalpų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimas 10 000 Eur 

draudimo sumai. 

Akcijos galiojimas: 

Akcija galioja nuo 2016.08.09 iki 2016.10.31  

Akcijos sąlygos: 

1. Draudžiamas Įmonių turtas pradine metine sutartimi.  Akcijos sąlygos netaikomos  Įmonių turto 

draudimo sutarčių perrašymo atvejais. 

2. Draudimo vietoje vykdoma administracinė / prekybos / paslaugų veikla (veiklų sąrašas pateiktas 

žemiau). 

3. Draudimo įmoka už Įmonių turto draudimo sutartį yra ne mažesnė nei 150 Eur . 

4. Draudžiamo turto bendra draudimo suma yra iki 3 mln. Eur. 

Dovanojamo Patalpų valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės ( BCA) sutarties 

sąlygos: 

1. Patalpų valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimo sutarties bendra 

draudimo suma 10 000 Eur. 

2. Neturtinė žala – 10 000 Eur. 

3. Patikėtas turtas – 10 000 Eur . Patikėtas turtas – išsinuomotos patalpos. Apsauga taikoma tais 

atvejais, kai Draudėjas nėra patalpų savininkas. 

4. Besąlyginė išskaita 0 Eur. 

5. Pasirinkus patalpų valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimo riziką: 

- patirti nuostoliai bus atlyginti patalpų savininkui ir šalia esančio turto savininkams, jei draudimo sutartį 

sudaro patalpų nuomininkas; 

- patirti nuostoliai bus atlyginti patalpų nuomininko turtui ir šalia esančio turto savininkams, jei 

draudimo sutartį sudaro patalpų savininkas. 

 

Bendros nuostatos: 

1. Akcijos laikotarpiu klientams išrašomi  du atskiri polisai – Įmonių turto draudimo polisas ir Patalpų 

valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimo  polisas. 

2. Įmonių turto draudimo  poliso ir prie jo dovanojamo Patalpų valdytojo (savininko) bendrosios 

civilinės atsakomybės (BCA) draudimo poliso galiojimo laikotarpis turi būti toks pats. 



3. Patalpų valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimo apsauga galioja tik 

tuo atveju, kai įvykio dieną yra galiojanti Įmonių turto draudimo sutartis, t.y. klientui nutraukus Įmonių 

turto draudimą, nustoja galioti patalpų valdytojo (savininko) bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) 

draudimo apsauga. 

4. Veiklų sąrašas, kurioms galioja akcijos „Apsaugokite savo verslą“ sąlygos:  

 

 

Veiklos tipas Vykdoma veikla 

Administracinė ir 
aptarnavimo  veikla 

Administraciniai pastatai, ofisai, biurai 

Bankai, kredito įstaigos 

Interneto kavinės 

Kita administracinė veikla 

Nuomos punktai / nuomos veikla 

Serverinės 

Veterinarijos klinikos 

Bibliotekos, archyvai 

Kita aptarnavimo veikla 

Viešbučiai 

Kavinė, restoranas, baras 

Poliklinikos, ligoninės, sanatorijos, privatūs medicinos kabinetai 

Grožio centrai 

Statybos įmonės, kurios  gamybos nevykdo ir turi tik ofisą 

Darželiai, mokyklos, aukštosios mokyklos, universitetai 

Įrangos remontas (kompiuterinės, buitinės, sodo technikos) 

Prekybinė veikla 

Transporto priemonių atsarginių dalių pardavimas 

Transporto priemonių pardavimas 

Universalios parduotuvės iki 400 m2 

Vaistinės, optikos parduotuvės 

Kita prekyba (maisto produktų, gėrimų specializuota prekyba, namų 
ūkio reikmenų specializuota prekyba, drabužių, avalynės, galanterijos 
gaminių, avalynės prekyba, sporto/laisvalaikio prekių, žaislų prekyba) 

Statybinių medžiagų prekyba 


