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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – įmonių turto draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų 
ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“ Draudimo rūšies 
taisyklėse (Įmonių turto draudimo sąlygos Nr. 059, patvirtintos 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galioja nuo 2016-03-01), Bendrose draudimo sąlygose (patvirtintos 2018-04-30 
Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018-05-08), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje bei jų prieduose, draudimo liudijime.

Kokia šio draudimo rūšis?

Įmonių turto draudimo objektas yra pastatų, įrenginių, atsargų ir kito draudžiamo nekilnojamojo ar kilnojamojo 
turto draudimas nuo sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Įmonių turto draudimu gali būti draudžiami pastatai, 
įrenginiai, atsargos, investicijos. Tikslus draudimo objektas 
nurodomas draudimo liudijime. Pagrindinės rizikos, nuo kurių 
draudžiamas turtas:
 
 Ugnis
 Vanduo
 Vagystė
 Gamtos jėgos
 Piktavališka trečiųjų asmenų veikla
 Stiklo dūžis
 Transporto priemonės atsitrenkimas

Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai 
apdraudžiama:

 Visos rizikos (kaip jos apibrėžtos draudimo taisyklėse)
 Elektros įtampos svyravimai
 Nešiojamieji kompiuteriai ir kita smulki nešiojama įranga 

Lietuvoje arba visoje geogra�nėje Europoje
 Statybos darbų vykdymas gali būti nelaikomas padidinta 

rizika
 Stacionarūs reklamos stendai
 Grynieji pinigai, esantys saugyklose draudimo vietoje
 Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektai
 Vidiniai įrenginių gedimai
 Darbuotojų turtas, esantis draudimo vietoje
 Krautuvų atsitrenkimas
 Galite pasirinkti paslaugą „Pagalba verslui 24/7“
 Finansiniai nuostoliai dėl verslo nutrūkimo
 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 (pirma 
rizika – tai draudiko atsakomybės ribojimas draudėjo 
pasirinkta draudžiamo turto draudimo suma)

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma:

 Duomenims ir programinei įrangai
 Brėžiniams, byloms, dokumentams, archyvams ir pan.
 Transporto priemonėms, išskyrus neregistruotas transporto 

priemones, kurios apskaitomos kaip atsargos
 Orlaiviams, laivams, valtims, žemės ūkio technikai
 Gryniesiems pinigams ir vertybiniams popieriams, 

juvelyriniams dirbiniams
 Augalams
 Gyvūnams
 Daugiau kaip 70 proc. nusidėvėjusiems ir avariniams 

pastatams
 Plaustams
 Šiltnamiams
 Šuliniams ir vandens gręžiniams
 Statybos ir montavimo darbams ir statybinėms medžiagoms
 Kilnojamajam turtui, kurį valdo arba naudoja ne draudėjas
 Karo veiksmams, terorizmui, masiniams neramumams
 Branduolinėms reakcijoms
 Turto kon�skavimui, areštui ar sunaikinimui valdžios institucijų 

nurodymu
 Radiacijai ir radioaktyviajam spinduliavimui
 Programinės įrangos ir duomenų naudojimo klaidoms, virusų 

atakoms
 Žemės drebėjimui
 Ilgalaikiams natūraliems procesams
 Augalų ir gyvūnų sukeltai tiesioginei žalai
 Sprogmenų naudojimui veikloje
 Statybos ir projektavimo klaidoms
 Garantinio laikotarpio atsakomybei
 Nepastebėtam turto dingimui
 Naudojant nekokybišką arba defektų turintį turtą
 Sąmoningam projektinio apkrovimo viršijimui
 Natūraliam pastato sėdimui, plėtimuisi, skilimui
 Vandens prasiskverbimui pro stogą ar sienas
 Gamtinėms jėgoms nepasiekus parametrų
 Einamosios priežiūros išlaidoms
 Draudimo vertę viršijančiai draudimo sumos daliai
 Įvykiams, kai tyčia pateikiate apgaulingus duomenis
 Ypatingos meninės, sakralinės, paveldosauginės ir pan. vertės 

nuostoliams

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

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

! Draudžiamasis įvykis įvyksta dėl draudėjo, apdraustojo ar 
naudos gavėjo tyčios

! Nesuteikiate informacijos apie esmines aplinkybes
! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nesilaikote rizikos sumažinimo reikalavimų

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



! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir 
priežastis

! Nesuteikiate informacijos apie įvykio kaltininką
! Pasikeičia turto paskirtis arba veikla
! Nesuveikia apsaugos sistemos
! Pradėjote naudoti degias ar sprogias medžiagas
! Vykdote statybos darbus
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų 

pareigų
! Žalos nepatvirtina atitinkamos tarnybos
! Kai nutraukiamas komunalinių paslaugų tiekimas

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja tik draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje. Jeigu pasirinkote papildomas draudimo apsaugos sąlygas, 
nešiojamųjų kompiuterių ir kitos smulkios nešiojamos įrangos draudimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje arba geogra�nėje Europoje

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

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmokas galima sumokėti pavedimu, per elektroninę 
bankininkystę arba grynaisiais pinigais, naudojantis draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo įmokas grynaisiais pinigais arba 
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose draudiko ar draudiko partnerių padaliniuose. 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

• 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
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus 

draudiko reikalaujamus rekvizitus
• 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 už nepatirtą nuostolį ar šios išmokos permoką 
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį

• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Prieš sudarant draudimo sutartį pateikti informaciją apie turto vertę
• Leisti apžiūrėti draudžiamą turtą
• Prižiūrėti ir tvarkyti apdraustą turtą
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Sužinojus apie įvykį ne vėliau nei per 5 darbo dienas pranešti apie jį 

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

• Įvykio atveju išsaugoti sugadintą turtą
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Derinti turto atstatymo sąmatas

Kokios mano pareigos?

• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime 
nurodytam terminui

• 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 mes sumokame visas išmokas, nustatytas 
draudimo sutartyje, bei atvejus, kai pasikeičia apdraustojo turto 
savininkas

• Galite pasirinkti ilgalaikę draudimo sutartį ilgesniam nei vienų metų 
terminui

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei 
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos 
raštu, paštu, elektroniniu paštu arba naudodamasis 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?


