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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – statybinių rizikų draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties 
sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama Statybinių rizikų draudimo taisyklių Nr. 037 I dalyje 
„Bendrosios draudimo sąlygos“ (patvirtinta 2018-04-30 Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018-05-08); II dalyje „Turtinių nuostolių draudimas statybinių rizikų draudime“,
III dalyje „Papildomos statybinių rizikų draudimo sąlygos“ ir IV dalyje „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos statybinių rizikų draudime“ (II, III ir IV dalys patvirtintos
2016-02-18 Valdybos posėdyje, galioja nuo 2016-03-01), draudimo pasiūlyme ir (arba) liudijime ir jo prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Statybinių rizikų draudimas – tai draudimo sutartyje nurodytų ir statybos, montavimo, rekonstrukcijos ar griovimo 
darbų bei bandymų ar darbų tikslu į draudimo vietą pristatytų statybos produktų, medžiagų ir montuotinų įrenginių 
draudimas nuo sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo. 
Jeigu pasirinkta, šiuo draudimu taip pat gali būti draudžiama civilinė atsakomybė už žalą tretiesiems asmenims, 
atsiradusią dėl apdraustų darbų vykdymo.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma draudimo objektui – turtui, 
nurodytam draudimo sutartyje, kai žala padaroma šį turtą 
sunaikinus, sugadinus, praradus dėl bet kokių įvykių, staiga ir 
netikėtai atsitikusių draudimo apsaugos galiojimo metu, 
išskyrus nedraudžiamuosius įvykius

Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai 
apdraudžiama:

 Garantinio aptarnavimo rizika
 Garantinio termino rizika
 Papildomos darbų paspartinimo išlaidos po draudžiamojo 

įvykio
 Tarpinio sandėliavimo išlaidos
 Draudimo vietoje naudojamos statybinės mašinos, 

mechanizmai ir įrenginiai
 Draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po draudžiamojo įvykio
 Statybos produktų, medžiagų ir įrenginių transportavimas 

sausumos keliais
 Draudimo vietoje esantis statytojo (užsakovo) nekilnojamasis 

turtas
 Patirtos papildomos išlaidos ekspertams po draudžiamojo 

įvykio
 Draudėjo turtas, naudojamas statybos darbų vykdymui
 Draudėjo civilinė atsakomybė trečiųjų asmenų atžvilgiu už 

žalą dėl draudimo sutartyje nurodytų darbų atlikimo
 Kiti įvykiai, dėl kurių susitariame papildomai

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje:

 Priklausomai nuo pasirinktų rizikų, turtas gali būti 
draudžiamas visa verte arba pirmos rizikos draudimu (pirma 
rizika – tai draudiko atsakomybės ribojimas draudėjo 
pasirinkta draudžiamo turto draudimo suma)

 Civilinė atsakomybė gali būti draudžiama pirmos rizikos 
draudimu

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma šiems objektams ir rizikoms:

 Žalai, kilusiai dėl darbų nutraukimo, didelio neatsargumo, 
nesuderinto projekto sprendimų pakeitimo

 Nuostoliams, netesyboms dėl sutarčių pažeidimo, nevykdymo 
ar nutraukimo

 Žalai, kilusiai dėl projektavimo klaidų
 Žalai, kilusiai dėl gamintojų reikalavimų nesilaikymo
 Nekokybiškiems produktams, įrenginiams, medžiagoms ir 

darbų klaidoms
 Ilgalaikiams natūraliems procesams
 Žalai dėl mašinų, įrenginių, mechanizmų vidinių gedimų
 Dokumentams, banknotams, vertybiniams popieriams, 

pakuotėms
 Nepastebėtam turto dingimui
 Vagystei ir (ar) vandalizmui be įsilaužimo ar plėšimo požymių
 Eisme dalyvaujančioms transporto priemonėms
 Karo veiksmams, terorizmui, masiniams neramumams
 Branduolinėms reakcijoms
 Radiacijai ir radioaktyviam spinduliavimui
 Turto kon�skavimui, areštui ar jo sunaikinimui valdžios 

institucijų nurodymu
 Žemės drebėjimui
 Sistemų gedimui
 Žalai, kilusiai dėl vairavimo esant neblaiviam ar apsvaigus
 Draudimo vertę viršijančiai draudimo sumos daliai
 Atitinkamų tarnybų nepatvirtintų įvykių žalai
 Įvykiams, kuriuos sukėlėte tyčia
 Nuostoliu nelaikomas draudėjo pelnas
 Įvykiams, kai Jūs tyčia pateikiate apgaulingus duomenis

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

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

! Draudžiamasis įvykis atsitinka 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
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir 

priežastis
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų 

pareigų

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



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

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma draudimo sutartyje nurodytoje statybvietėje
Papildomai draudžiant tarpinį sandėliavimą ar teritorinį transportavimą, priklausomai nuo susitarimo draudimo apsauga gali būti taikoma Lietuvoje 

arba kitoje teritorijoje

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 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
• Pranešti apie darbų vertės padidėjimą daugiau nei 10 %
• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Per 3 darbo dienas apie įvykį  pranešti draudimo bendrovei tinklalapyje 

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

• Įvykio atveju išsaugoti sugadintą turtą
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Pranešti apie žalos atlyginimo teisminį procesą

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
- Pasikeičia apdrausto turto savininkas, išskyrus draudimo sutartyje 

nustatytus atvejus
- Kai draudimo objektas ar jo dalis pradedama eksploatuoti iki 

statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, draudiko atsakomybė 
pasibaigia ir draudimo sutartis nustoja galioti draudimo objektui ar 
jo daliai

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Pranešdami apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei 
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos 
raštu, paštu, elektroniniu paštu arba naudodamiesi kurjerio 
paslaugomis. Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti 
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudimo išmoka nemokama, jei:

! Gavote visą žalos atlyginimą iš asmens, atsakingo už žalos 
padarymą

! Draudžiamasi įvykis atsitiko draudimo apsaugos sustabdymo 
metu

! Kitais draudimo sutartyje, draudimo taisyklių ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatytais atvejais


