
Miško draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrovė:
akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige”

Produktas:
Miško draudimo liudijimas

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – miško draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra 
draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama Miško draudimo taisyklėse Nr. 046 (patvirtintos 2016 m. vasario 18 d. 
Valdybos posėdyje, galioja nuo 2016 m. kovo 1 d.), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje bei jų prieduose, draudimo liudijime.

Kokia šio draudimo rūšis?

Miško draudimas − tai draudėjo turtinių interesų, susijusių su privataus ar valstybinio miško pažeidimu ar 
praradimu, draudimas.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Miško draudimu gali būti draudžiami privataus ar valstybinio 
miško ištekliai: rezervatiniai miškai, specialios paskirties 
(ekosistemų apsaugos, rekreaciniai) miškai, apsauginiai 
miškai, ūkiniai miškai. Tikslus draudimo objektas nurodomas 
draudimo sutartyje. Pagrindinės rizikos, nuo kurių 
draudžiamas turtas, priklausimai nuo pasirinkto draudimo 
varianto:

 Gaisras
 Stichinė nelaimė
 Transporto priemonės avarija

Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai 
apdraudžiama:

 Miškui atsodinti skirtos išlaidos (išskyrus jaunuolynus)
 Kiti įvykiai, dėl kurių susitariame papildomai

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje.

 Priklausomai nuo pasirinktų rizikų, turtas gali būti 
draudžiamas pilna verte arba pirmos rizikos draudimu.

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma:

 Savaiminiam miško paklotes užsidegimui
 Išlaidoms jaunuolynų atsodinimui
 Branduolinėms reakcijoms
 Radiacijai ir radioaktyviajam spinduliavimui
 Kon�skavimui, suvalstybinimui ar rekvizavimui valdžios 

institucijų nurodymu
 Karo veiksmams, terorizmui, masiniams neramumams
 Savaiminiam šakų praradimui
 Draudėjo ar jo darbuotojų veiksmams, draudimo interesą 

turinčių asmenų piktybiniams ar tyčiniams veiksmams
 Vėjavartoms, jeigu jų tūris neviršija 10 m3
 Skraidymo aparatų sukeltoms oro bangoms
 Įvykiams, įvykusiems dėl valstybinės miškų tarnybos pareigūnų 

nurodymų nevykdymo
 Įvykiams, įvykusiems dėl sanitarinių pažeidimų
 Jei įvykis pastebėtas ir apie tai pranešta draudikui praėjus 

daugiau kaip 60 dienų nuo įvykio datos
 Pažeistiems medžiams, jeigu jų tūris neviršija 5 m3
 Įvykiams, įvykusiems dėl miško peraugimo pasekmių
 Įvykiams, įvykusiems negaliojant draudimo sutarčiai
 Pagal B variantą draudikas neatlygina žalos, jei apdrausto 

miško medžiai jau prieš draudžiamąjį įvykį buvo apnikti ar 
pažeisti daugiau nei 10 % kinivarpų ar kitų parazitinių 
vabzdžiu, sirgo grybelinėmis ar kitomis ligomis, buvo žuvę dėl 
bet kokios kitos priežasties, įskaitant neteisingą žemės ūkio 
kultūrų cheminės apsaugos priemonių panaudojimą

 Pagal C variantą draudikas neatlygina žalos dėl gaisro, kurį 
sukėlė transporto priemonės avarija

 Pagal A variantą draudikas neatlygina žalos dėl gaisro, jei 
apdrausto miško medžiai nesudega, o tik laikinai netenka 
prieaugio ir jei pažeistas plotas mažesnis kaip 0,3 ha

 Įvykiams, kai jūs tyčia pateikiate apgaulingus duomenis
 Valstybinių ir privačių institucijų pagalbos išlaidoms
 Įvykiams, įvykusiems dėl technologinių sistemų gedimo

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo arba 
išmoka gali būti mažinama, jei:

Draudimo išmoka gali būti mažinama:

! Jei įvykis įvyko dėl draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio 
neatsargumo

! Jei draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų 
priemonių žalai sumažinti ar išvengti

! Jei draudėjas, sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį, nepranešė 
draudikui per 24 val., draudimo išmoka mažinama 50 %

! Jei draudėjas neužtikrino, kad miško plotai būtų nenaudojami 
kitiems nei miškininkystės tikslams be draudiko sutikimo, 
nesiėmė tinkamų priemonių viešam transporto priemonių 
patekimui į mišką apriboti, ir su juo susijusiam gaisro pavojui 
mažinti, draudimo išmoka mažinama 50%

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir / ar liudijime bei jo prieduose



Draudimo išmoka gali būti nemokama:

! Jei draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo reikalavimo teisės 
asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės 
nebegalima įgyvendinti dėl draudėjo kaltės

! Jei draudėjas ar atitinkami jo darbuotojai, kuriems patikėta 
miško priežiūros, nevykdė ar netinkamai vykdė miškotvarkos 
projektuose numatytų reikalavimų ir tai turėjo įtakos paties 
draudžiamojo įvykio pasireiškimui, apimčiai, žalos dydžiui ir 
pan.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja tik draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje.

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir / ar liudijime bei jo prieduose

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoką galite sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į draudimo 
bendrovės ar į draudimo bendrovės įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą, arba gavus draudimo įmoką grynais pinigais. Kai 
kurie draudimo produktų platintojai neturi galimybės priimti įmokas grynaisiais.

• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pateikti visus prašomus su draudimo objektu susijusius dokumentus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią 

informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą
• Informuoti apdraustąjį ir / arba naudos gavėją apie draudimo sutartį ir 

jos sąlygas
• Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį

• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Pranešti apie visas to paties objekto draudimo sutartis
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykį pranešti 

draudimo bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti 
draudiką bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu 
info@gjensidige.lt

• Užtikrinti miško naudojimą tik miškininkystės tikslams
• Apriboti viešą transporto priemonių patekimą į mišką

Kokios mano pareigos?

• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime 
nurodytam terminui.

• Pradinė draudimo sutartis įsigalioja:

- draudžiant A, B, C variantais – nuo šešioliktos dienos po draudimo 
įmokos ar atitinkamos sutartos pirmos jos dalies sumokėjimo 
00:00 val. (Lietuvos laiku);

- draudžiant D variantu – nuo dvidešimtos dienos po draudimo 
įmokos ar atitinkamos sutartos pirmos jos dalies sumokėjimo
00:00 val. (Lietuvos laiku).

• Jei draudimo sutartis tęsiama po jos galiojimo pabaigos datos praėjus 
ne daugiau 10 parų, ji įsigalioja nuo įmokos įmokėjimo ir 
draudimo sutarties išrašymo dienos, įsitikinus, kad draudžiamas 
miškas yra sveikas ir nepažeistas.

• Visais atvejais draudimo sutartis įsigalioja ne ankščiau, nei nurodyta 
draudimo sutartyje.

• Draudimo sutarties terminas baigiasi nuo draudimo sutartyje 
nurodytos dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku). Draudimo apsauga taip 
pat pasibaigia prieš terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, 
įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas 
išmokas, nustatytas draudimo sutartyje, bei atvejus, kai pasikeičia 
apdraustojo turto savininkas.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei 
ne mažiau kaip prieš 30 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos 
raštu, paštu, elektroniniu paštu arba naudojantis kurjerio 
paslaugomis. Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti 
pasirašytas jūsų ar jūsų įgalioto asmens.

• Sudarius draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę 
atsisakyti draudimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo 
sutarties sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas 
išimtis. 

• Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar 
draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

Kaip galiu nutraukti sutartį?


