
Gyventoj ų turto draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Gyventoj ų turto draudimo
liudijimas

Bendrov ė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Gyventojų turto Taisyklėse Nr. 039.1  ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.
(Įrašyti taisyklių pavadinimą ir Nr., pavyzdžiui, Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 39.1. Jeigu yra kitų dokumentų,
pavyzdžiui sutartis, tai taip pat reikia nurodyti).

Kokia šio draudimo r ūšis?
Tai turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto draudimo varianto
pastatai ir/ar namų turtas gali būti apdrausti nuo staigaus ir netikėto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Klasikinė apsauga:
Ugnis (gaisras, dūmai, suodžiai, tiesioginis
žaibo trenkimas ir pan.);
Vanduo (šildymo sistemos, vandentiekio,
kanalizacijos avarija ir pan.);
Gamtinės jėgos (audra, liūtis, kruša, sniego
slėgis ir pan.);
Trečiųjų asmenų tyčinė veika (vagystė
įsilaužiant, apiplėšimas ir pan.);
Apdraudžiama butui priklausanti bendra dalinė
nuosavybė;

Apsauga Plius:
Apsidraudus Apsaugos Plius variantu taip
galioja visos aukščiau išvardintos rizikos bei:
Vietos sutvarkymo išlaidos po įvykio;
Stiklo dūžis;
Transporto priemonės atsitrenkimas;
Savaiminis medžio, stulpo ar jų dalių užvirtimas
ant statinio;
Elektros įtampos svyravimai;
Kiemo statinių ir apsaugos elementų apsauga;
Papuošalų , grynųjų pinigų, kitų brangių daiktų
apsauga;
Dviračio vagystė;

Apsauga Maksimum:
Apsidraudus apsaugos Maksimum variantu
atlyginami visi nuostoliai, atsiradę dėl staiga ir
netikėtai atsitikusių įvykių, jeigu tie įvykiai nėra
numatyti kaip nedraudžiamieji.
Apsidraudus Apsaugos Maksimum variantu taip
galioja visos aukščiau išvardintos rizikos bei:
Lietaus ar tirpstančio sniego prasiskverbimas iš
išorės;
Staigūs ir netikėti vidiniai įrenginių ir prietaisų
gedimai ar perdegimai, nepriklausomai nuo to,
ar gedimą lėmė išoriniai ar vidiniai faktoriai;

Papildomai galite įsigyti:
Turto civilinės atsakomybės draudimą;
Asmens civilinės atsakomybės draudimą;
Mobiliųjų telefonų, planšetinių ir nešiojamų
kompiuterių bei kitų panašaus pobūdžio
įrenginių draudimą;
Pagalbos namuose paslaugą;

Kam netaikoma draudimo
apsauga?

Pagal Gyventojų turto draudimo taisykles
Nr.039.1 šių objektų atžvilgiu draudimo sutartis
negalioja:

Pastatams ar jų dalims, kurie pastatyti
savavališkai, be atitinkamo leidimo ir suderinto
statybos projekto, taip pat apleistiems,
avariniams pastatams, laikiniems pastatams,
bei tokiuose pastatuose esančiam kilnojamam
turtui;
Pastatams ir/ar patalpoms, kuriuose vykdoma
komercinė veikla, įrangai ar įrengimams,
naudojamiems išimtinai verslui, komercinėms
prekėms;
Naminiams gyvūnams, žuvims, paukščiams,
augalams, žemei, vandens telkiniams;
Objektams ant vandens, tiltams, lieptams,
prieplaukoms;
Sprogstamosioms, narkotinėms ir
psichotropinėms medžiagoms, alkoholiui ir
tabakui, vaistams ir maisto produktams,
parfumerijai ir kosmetikai;
Kurui, statybinėms medžiagoms;

Išmoka nebus mokama, jeigu nuostoliai atsirado
dėl:

Neišvengiamų natūralių procesų (natūralaus
nusidėvėjimo, korozijos, rūdijimo, pelijimo,
puvimo, pelėsio, gedimo, grybelio ir pan.);
Žalos, atsitikusios vykdant statybos ir/ar
montavimo darbus, išskyrus paprastojo remonto
darbus, kuriems atlikti nereikalingas statybos
leidimas;
Gyvūnų, vabzdžių, graužikų padarytos žalos;
Projektavimo, statybos, montavimo klaidų ar
broko, taip pat dėl akivaizdžiai netinkamų,
brokuotų medžiagų, dalių ar įrengimų
naudojimo;
Klaidų eksploatuojant ar apdorojant turtą
gamybos proceso metu (kepant, lyginant,
skalbiant ir pan.);
Sukčiavimo ar turto išviliojimo apgaule, turto
iššvaistymo, turto dingimo, pametimo;
Kiti nedraudžiamieji įvykiai pateikiami Gyventojų
turto Taisyklėse Nr. 039.1 ir draudimo liudijime
(polise).



Ar yra koki ų nors draudimo
apsaugos apribojim ų?

Nuostoliai atlyginami pagal vidaus gedimų riziką
nepriklausomai nuo to, ar gedimą lėmė išoriniai
ar vidiniai faktoriai pastato įrengimams, ne
senesniems nei 10 metų ir namų turto
įrengimams, ne senesniems nei 7 metai.
Draudžiant nebaigtos statybos ar
rekonstruojamus pastatus, statybos, kapitalinio
remonto ir rekonstrukcijos laikotarpiu draudimo
apsauga galioja tik ugnies ir gamtinių jėgų
rizikoms. Draudimo apsauga nuo gamtinių jėgų
galioja tik tuo atveju, jeigu pastato pagrindinės
konstrukcijos pastatytos, uždengtas ir pilnai
įrengtas stogas, visos angos (langai, durys)
tinkamai uždengtos. Šiam laikotarpiui galioja
300 Eur išskaita.
Namų turtas, kuris pagal paskirtį gali būti
laikomas ne patalpoje apdraustas nuo ugnies,
gamtinių jėgų bei vagystės su įsilaužimu iš
aptvertos tvora gyvenamosios namų valdos
uždaros teritorijos. Aptverta teritorija yra
laikoma teritorija, kuri visiškai aptverta ne
žemesne nei 1m. tvora, vartai yra užrakinti. Tais
atvejais, kai nėra įsilaužimo požymių, taikoma
500 Eur išskaita.
Kilnojamam turtui taikomi maksimalių draudimo
išmokų apribojimai pagal daiktų grupes, limitai
ir apribojimai nurodyti Gyventojų turto Taisyklių
Nr. 039.1 priede nr.2.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Pastatai draudžiami draudimo sutartyje nurodytu adresu.
Namų turto draudimo vieta yra pagrindinio pastato, esančio nurodytu adresu, viduje.
Jeigu pagal pasirinktą namų turto draudimo variantą draudimo apsauga išplėsta ir galioja už draudimo vietos
ribų, draudimo apsaugos galiojimo teritorija – geografinė Europa, išskyrus šalis ar šalių teritorijas, kuriose teisės
aktų nustatyta tvarka yra įvesta karinė padėtis.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas;
Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo,
pasikeitimu;
Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas,
sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:

mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose,
pateikiant mokėjimo sąskaitą.
bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo polise nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos
sumokėjimo), ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutart į?
Draudimo sutartį galite nutraukti informavę mus raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki
pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.


