
 

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Pasėlių draudimo Taisyklėse Nr. 55 ir draudimo 
liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Kokia šio draudimo rūšis?  
Tai pasėlių draudimas. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto draudimo varianto pasėliai gali būti apdrausti nuo staigaus ir netikėto 
pažeidimo, sunaikinimo ar derliaus praradimo.  

Pasėlių draudimas 
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance Produktas: Pasėlių draudimas  
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje  

Kam taikoma draudimo apsauga? 
 
Draudimo suma yra didžiausia pinigų suma, kurią 
BTA gali išmokėti, įvykus draudžiamajam įvykiui.   

Draudimo apsauga taikoma: 
Deklaruotiems pasėliams, atitinkančius          
Tiesioginių išmokų paramos teikimo reikalavimus; 
Kultūrinių augalų pažeidimams nuo iššalimo 
žiemojimo laikotarpiu; 
Ledo gabaliukų trumpalaikių kritulių metu 
atsiradusiems pažeidimams; 
Stipraus vėjo, kai vėjo greitis siekia mažiausiai 
17 m/s, pažeidimams; 
Atmosferos kritulių, vandens lašelių pavidalu 
pažeidimams, kai per 15 minučių iškrinta 
daugiau kaip 15 mm, arba per parą iškrinta 
daugiau kaip 50 mm; 
Išgulimo pažeidimams, kai kultūrinių augalų 
stiebai nulenkiami žemyn ir pakeičiama jų vertikali 
pozicija į horizontaliąją; 
Laukinių gyvūnų ir paukščių padarytai žalai 
sveikiems augalams žiemojimo laikotarpiu; 
Derliaus vagystėms iš apdrausto lauko jo       
nuėmimo laikotarpiu; 
Pažeidimams nuo gaisro-ugnies dėl derliaus 
nuėmimo technikos gedimo; 
Pažeidimams nuo ugnies, atsiradusios ir savaime 
plintančios dėl tiesioginio žaibo trenkimo 
apdraustame lauke. 
Derliaus vagystėms iš apdrausto lauko jo 
nuėmimo laikotarpiu; 
Elektros įtampos svyravimai; 
Transporto priemonės atsitrenkimas; 
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; 

Kam netaikoma draudimo 
apsauga? 

 
Kai laukas užtvindytas vandeniu dėl melioracijos 
ar bebrų užtvankos;  
Išlaidoms, susijusioms su augalų 
demonstraciniais bandymais; 
Nuostoliams, susijusiems su aplinkos tarša; 
Nuostoliams, patirtiems dėl sprogstamųjų 
medžiagų; 
Netiesioginės veiklos išlaidoms; 
Nuostoliams, patirtiems dėl nedraudžiamųjų 
įvykių, kai kultūrinius augalus užpuola ligos, 
kenkėjai ir kt.; 
Kai dėl nepalankių oro sąlygų negalima nuimti 
apdrausto kultūrinio augalo derliaus. 
  

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?  

               
                     Įvykis yra nedraudžiamasis, jeigu jis įvyko dėl: 

- Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos 
gavėjo veiksmų; 
- Nenugalimos jėgos. 
Taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar besąlyginė 
išskaita, išreikšta tam tikra pinigų suma arba 
procentine išraiška, jeigu tai nurodyta polise; 
Draudiko atsakomybė baigiasi visoms rizikoms 
su apdraustų kultūrinių augalų derliaus nuėmimu, 
nepaisant to, ar tuo metu yra jo nuėmimo 
sunkumų. 
 
 
 
 

 

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. 

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 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. 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 
Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje. 

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


