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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

produktą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie draudimo 

produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, 

taisyklėse, draudimo liudijime. 

Kokia šio draudimo rūšis? 

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas yra privaloma draudimo rūšis. Apdraudus šiuo draudimu, atlyginami 
nuostoliai, padaryti įvairios paskirties statinių statybos darbų rezultatui, bei apdraudžiama civilinė atsakomybė dėl atliekamų ir / ar 
atliktų statybos darbų. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 
 
 Draudimo objektas: 

 darbų draudimo – turtiniai interesai, susiję su 
apdraustų statybos darbų rezultato 
sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu dėl 
draudžiamųjų įvykių 

 civilinės atsakomybės draudimo – draudėjo 
turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline 
atsakomybe dėl žalos, padarytos tretiesiems 
asmenims dėl draudimo sutarties galiojimo 
metu atliekamų ir / ar atliktų apdraustų darbų 

 
 Draudžiamasis įvykis: 

 darbų draudimo – staigus ir netikėtas 
apdraustų darbų rezultato sugadinimas, 
sunaikinimas ar praradimas dėl bet kokios 
priežasties, išskyrus Taisyklėse nurodytus 
nedraudžiamuosius įvykius 

 civilinės atsakomybės draudimo – draudėjo 
turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline 
atsakomybe dėl žalos, padarytos tretiesiems 
asmenims dėl draudimo sutarties galiojimo 
metu atliekamų ir / ar atliktų apdraustų darbų 
 

 Draudimo suma: 
 Darbų draudimo – ne mažesnė nei 

apdraustų darbų atkuriamoji (sąmatinė) 
vertė. Draudėjas atsakingas už teisingos 
draudimo sumos pasirinkimą ir pateikimą 
draudikui 

 civilinės atsakomybės draudimo – 
nustatoma draudiko ir draudimo susitarimu, 
tačiau negali būti mažesnė nei 43.400 EUR 
vienam draudžiamajam įvykiui kiekvienam 
apdraustam statiniui atskirai 

  
Kam netaikoma draudimo apsauga? 
 

Apdraudus darbus, neatlyginami nuostoliai dėl: 
 

 draudėjo ar naudos gavėjo tyčios 
 projektavimo klaidų 
 defektą turinčio ar nekokybiško apdrausto turto 

keitimo, taisymo ar šalinimo 
 nusidėvėjimo, korozijos ar oksidacijos 
 bylų, brėžinių ar kitų dokumentų sugadinimo ar 

sunaikinimo 
 vagystės, neatitinkančios Taisyklėse numatytus 

reikalavimus 
 nuostolių, nustatytų inventorizacijos metu 

Apdraudus civilinę atsakomybę, neatlyginami nuostoliai dėl: 

 neturtinės žalos 
 veiksmų, nesusijusių su rangovo veikla 
 statybos darbų trūkumų taisymo 
 oro, vandens ar žemės užteršimo, išskyrus 

pasireiškiantį staiga ir netikėtai 
 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 

 
Draudimo išmoka nemokama, jei: 
 Įvykis įvyko dėl draudėjo ar naudos gavėjo tyčios 
 Įvykis įvyko dėl didelio neatsargumo 
 Įvykis įvyko dėl girtumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar 

kitokių svaiginančių medžiagų 
 Įvykis atsitiko draudimo apsaugos sustabdymo metu 

dėl dalinės įmokos nesumokėjimo  
 Draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio 
 Draudėjas pateikia suklastotus dokumentus ar bando 

suklaidinti draudiką klastodamas faktus 
 Draudėjas patiria nuostolius dėl politinių įvykių: karo, 

agresijos, riaušių, sukilimo, vidaus neramumų, bet 
kokio pobūdžio teroristinių aktų, jei atskirai dėl to 
nesusitarta draudimo sutartyje 

   



 
Kur man taikoma draudimo apsauga?  
 

 Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje draudimo vietoje. 
 Draudimo vieta gali būti pastatai, patalpos, žemės sklypai, teritorija. 

 
 
Kokios mano pareigos? 
 

 Iki sudarant draudimo sutartį – pateikti draudikui teisingą informaciją apie norimą apdrausti turtą, suteikti galimybę 
draudikui apžiūrėti turtą, pateikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties objekto draudimo 
sutartis. Pateikti teisingą draudimo sumą draudikui. Pateikti informaciją apie draudžiamą riziką (pagrindinė informacija 
yra – draudimo objektų adresas, draudimo suma, priešgaisrinė ir turto apsaugos sistema, informacija apie įvykius).  
 

 Sutarties galiojimo metu – užtikrinti turto apsaugą, laikytis draudimo sutartyje numatytų draudimo rizikos valdymo 
priemonių, gamintojų rekomendacijų ir taisyklių, priešgaisrinių ir darbo saugos normatyvinių reikalavimų, saugoti ir 
prižiūrėti savo turtą, nedelsiant šalinti atsiradusius trūkumus. Padidėjus ar galint padidėti ar sumažėti draudimo rizikai, 
nedelsiant apie tai pranešti draudikui (rizikos padidėjimu laikoma pvz. vykdomos veiklos pasikeitimas draudimo vietoje, 
statybos darbai draudimo vietoje, jei draudžiami pastatai tampa nenaudojami, priešgaisrinės ir turto apsaugos 
pasikeitimas). Draudimo sutartis jos galiojimo metu gali būti raštu pakeista ar papildyta. 
 

 Atsitikus draudžiamajam įvykiui – per 1 parą po draudžiamojo įvykio arba po to, kai sužinojo apie atsitikusį įvykį, 
pranešti draudikui žodžiu arba trumpuoju telefonu 1887, nurodyti įvykio aplinkybes ir ne vėliau kaip per 7 dienas 
pranešti apie žalą raštu. Pagal žalos pobūdį nedelsiant informuoti kompetentingas institucijas (pvz. apie gaisrą – 
priešgaisrinei saugos tarnybai, apie vagystę – policijai, apie vandens ar gamtos jėgų nuostolius – avarinei tarnybai). 

 

 
Kada ir kaip moku? 

 
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje.  

 
 

  
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
 

 Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui. 

 Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos. Draudimo sutarties 
įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu.  

 Draudimo sutartis pasibaigia nesumokėjus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytais 
terminais. 

 Draudimo sutartys taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais. 

 

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 
 

Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą – draudėjo iniciatyva, abipusiu draudiko ir draudėjo 
susitarimu, išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui, taip pat jei draudžiamoji rizika išnyko dėl aplinkybių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu. 

 


