
Profesinės atsakomybės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrove: AAS “BTA Baltic Insurance
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomasis draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo Taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko 
valdybos nutarimas dėl pakeitimo 2016-12-22 dieną, Nr. 03-204) ir  draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir 
kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimo apsauga taikoma draudėjo turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tre-
tiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už 
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai 
suprojektuoto statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamai suprojektuoto statinio, 
kurio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos 
sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai 
draudimo sutartis sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės atliktų projektavimo darbų mastą per metus., su sąlyga, kad įvykis yra 
draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Nedraudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti 
šią žalą (nuostolius) pateikimas:
neturtinę, jei draudimo sutartyje nenustatyta ki-
taip;
dėl draudėjo ar kitų asmenų prievolių įvykdymo 
užtikrinimo pagal sutartį ar įstatymą;
dėl kitos draudėjo veiklos, nesusijusios su Lie-
tuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta 
statinio projekto rengėjo ir (ar) statinio projekto 
dalies rengėjo veikla;
atsiradusią iš veiklos, kai draudėjas veikia kaip 
statybos rangovas, subrangovas, statinio staty-
bos techninis prižiūrėtojas, gamintojas ar tiekė-
jas, nesvarbu, ar ta veikla verčiamasi tolygiai su 
jo projektavimo veikla, kaip numatyta Taisyklė-
se, ar ne;
dėl praleisto projektavimo sutarties įvykdymo 
termino ir viršytos išlaidų sąmatos;
dėl projektavimo trūkumų taisymo;
kai reikalavimus dėl žalos turtui reiškia su drau-
dėju susiję asmenys, jeigu draudimo sutartyje 
nenustatyta kitaip. Su draudėju susiję asmenys – 
juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami drau-
dėjo arba kartu su draudėju yra kontroliuojami 
trečiosios šalies, kaip nustatyta Taisyklių 8 punk-
te, taip pat draudėjo giminaičiai, šeimos nariai ar 
asmenys, turintys su juo bendrą ūkį.
kiti nedraudžiamieji įvykiai yra pateikiami Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomo-
jo draudimo Taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu  
Nr. 03-225.

Kam taikoma draudimo apsauga? Kam netaikoma draudimo 
apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra draudimo sutarties galio-
jimo metu ir  per tokį terminą, kurio nustatymo krite-
rijai nurodyti Statinio projektuotojo civilinės atsako-
mybės privalomojo draudimo Taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nu-
tarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko valdybos nutari-
mas dėl pakeitimo 2016-12-22 dieną, Nr. 03-204) 
11 punkte, reikalavimo draudėjui arba draudikui už 
trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl draudėjo ne-
tinkamai suprojektuoto statinio pateikimas.
Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomas įvykis, įvy-
kęs dėl tos pačios priežasties, nepaisant to, kad 
dėl šio įvykio gali būti pareikšti kelių trečiųjų as-
menų reikalavimai.
Jeigu žalos padarymo momento neįmanoma nu-
statyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, 
kai draudėjui buvo pareikštas pirmasis reikalavi-
mas atlyginti nuostolius.
Reikalavimo pateikimas pripažįstamas draudžia-
muoju įvykiu, jeigu atitinka visas šias sąlygas:
pateiktas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;
pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu arba 
per terminą, kurio nustatymo kriterijai nurodyti Sta-
tinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalo-
mojo draudimo Taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko 
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 
(Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl pakeitimo 
2016-12-22 dieną, Nr. 03-204) 11 punkte;
pareikštas dėl žalos, kuri padaryta draudimo sutar-
ties galiojimo metu arba per terminą, kurio nustaty-
mo kriterijai nurodyti Taisyklių 11 punkte, netinka-
mai suprojektavus statinį;
pateiktas dėl netinkamai suprojektuoto statinio 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kai draudi-
mo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, 
arba reikalavimas, pateiktas dėl netinkamai supro-
jektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys buvo 
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos su-
tartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo su-
tarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis 
sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės atliktų 
projektavimo darbų mastą per metus;
pateiktas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančio statinio ir (ar) jo dalies projektavimo.



Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?

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.

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

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, su-
daryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.

-
-
-

Kokios mano pareigos?

Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Draudimo išmokai taikome išskaitą, nurodytą 
polise. Išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykis yra 
nedraudžiamasis. Besąlyginė išskaita negali 
būti didesnė negu 2.900,- EUR.
Draudimo apsauga netaikoma teroristiniams 
veiksmams, karo, invazijos, priešiškiems už-
sienio valstybės veiksmams, karinėms ar joms 
prilyginamoms operacijoms, branduolinės ener-
gijos ar radioaktyvių preparatų poveikiui bei už-
terštumui, aplinkybėms, kurios pagal LR teisės 
aktus laikomos force majeure, tyčinių Draudėjo, 
Apdraustojo ar Naudos gavėjo veiksmų.

Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka, 
kurią BTA išmokės. Minimali draudimo suma, ap-
draudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už vieno 
statinio projektą, turi būti ne mažesnė kaip 43.400,- 
EUR vienam draudžiamąjam ivykiui. Minimali drau-
dimo suma, draudžiant atsižvelgus į projektavimo 
įmonės projektavimo darbų mastą per metus, turi 
būti ne mažesnė kaip 289.600,- EUR.


