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BENDROSIOS DRAUDIMO SĄVOKOS IR SĄLYGOS 

1. Draudimo sutarties sąvokos 
1.1. Draudikas – AAS “BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje, toliau vadinama BTA.  
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į BTA dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam BTA pasiūlė sudaryti draudimo 
sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su BTA savo ar kitų asmenų naudai. 

1.2.1. Su Draudėju ir/ar Apdraustuoju susiję asmenys, taip pat privalantys vykdyti pareigas, nustatytas Draudėjui: 
a) asmenys, kurie kartu gyvena su Draudėju arba Apdraustuoju; 
b) asmenys, kurie yra atsakingi už draudimo objektą pagal susitarimą su Draudėju ar Apdraustuoju; 
c) asmenys, kurie turi draudimo interesą kartu su Draudėju ar Apdraustuoju, arba kiti asmenys, nurodyti draudimo 
sutartyje; 
d) asmenys, susiję su Draudėju ar Apdraustuoju darbo, paslaugų teikimo ar kitokiais teisiniais santykiais,  bei turi pareigą 
veikti sutinkamai su saugumo reikalavimais. 

1.3. Apdraustasis – asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami:  
a) turto draudimo atveju – pagal draudimo sutartį, apdrausto turto savininkas arba raštiškai sutartyje nurodytas asmuo; 
b) civilinės atsakomybės draudimo atveju – asmuo, kurio turtiniai interesai, atsirandantys iš civilinės atsakomybės, yra 
draudžiami; 
c) asmenų draudimo atveju – fizinis asmuo, nurodytas draudimo sutartyje, kurio sveikata, gyvybė ar fizinė būklė yra apdrausta 
draudimo sutartimi.  
1.4. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir 
Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. 
1.5. Trečioji šalis – civilinės atsakomybės draudimo atveju – asmuo, patyręs nuostolių, dėl Draudėjo ar /ir Apdraustojo 
veiksmų ar neveikimo, ir kuris turi teisę į draudimo išmoką sutinkamai su draudimo sutarties sąlygomis. 
1.6. Draudimo sutarties šalys – Draudėjas ir BTA.  
1.7. Draudimo objektas - turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. 
1.8. Prašymas sudaryti draudimo sutartį – BTA nustatytos formos dokumentas, kuriame Draudėjas pateikia reikalingą 
informaciją draudimo sutarčiai sudaryti. Prašymas gali būti nepateikiamas, jeigu draudėjas suteikia BTA informaciją, kurią BTA 
laiko pakankama draudimo rizikai įvertinti. Prašymo sudaryti draudimo sutartį priėmimas, neįpareigoja BTA sudaryti draudimo 
sutarties. 
1.9. Draudimo sutartis – susitarimas tarp BTA ir Draudėjo, pagal kurį Draudėjas įsipareigoja sumokėti draudimo sutartyje 
nustatytais terminais sutarto dydžio draudimo įmoką, vykdyti kitas draudimo sutartyje įtvirtintas pareigas, o BTA įsipareigoja 
mokėti draudimo išmoką asmeniui, nurodytam draudimo sutartyje, įvykus draudžiamajam įvykiui, sutinkamai su draudimo 
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sutarties nuostatomis.  
1.10. Draudimo sutarties liudijimas (polisas) – dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą bei apimantis 
draudimo sutarties sąlygas, dėl kurių BTA ir Draudėjas susitarė.  
1.11. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, 
kurios negali viršyti draudimo išmoka.  
1.12. Nevisiškas draudimas – atvejai, kai nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę. Tokiu atveju, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, BTA išmoka išmokos dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui. 
1.13. Dvigubas draudimas – atvejai, kai Draudėjas sudaro kelias draudimo sutartis dėl tų pačių draudimo rizikų keliose ar 
toje pačioje draudimo bendrovėje. Tokiu atveju, Draudėjas privalo raštu pranešti BTA apie sudarytą kitą draudimo sutartį bei 
nurodyti draudimo sumą ir kitas sutarties sąlygas. Priešingu atveju, Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja teisę 
susigrąžinti atitinkamą draudimo išmokos dalį.  
1.14. Papildomas draudimas – atvejai, kai yra apdrausta tik dalis turto vertės ar draudimo rizikos. Tokiu atveju draudėjas 
turi teisę sudaryti papildomą draudimo sutartį su ta pačia ar kita draudimo bendrove. Šiuo atveju draudimo suma pagal kelias 
draudimo sutartis negali viršyti draudimo vertės.  
1.15. Išskaita – draudimo išmokos dalis, įtvirtinta draudimo sutartyje, kurios BTA neatlygina. Išskaita apibrėžiama konkrečia 
pinigų suma ir/arba procentine nuostolio išraiška, jeigu draudimo liudijime nėra nurodyta kitaip. Jeigu draudimo sutartyje yra 
įtvirtinta kelių rūšių išskaitos tai pačiai rizikai, tai visuomet taikoma viena, didesnė iš jų. 
1.16. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis privalo 
mokėti BTA už draudimo apsaugą. 
1.17. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus BTA privalo mokėti draudimo išmoką. 
1.18. Nedraudžiamasis įvykis – atvejis, kai BTA draudimo išmokos nemoka. 
1.19. Draudimo rizika – įvykio, kurio atsitikimas ateityje yra įmanomas ir kuris nepriklauso nuo Draudėjo ir/ar Apdraustojo 
valios, tikimybė. 
1.20. Draudimo išmoka – pinigų suma, išmokama įvykus draudžiamajam įvykiui arba suteiktos paslaugos, jeigu tai 
numatyta draudimo sutartyje. 
1.21. Draudimo interesas - Apdraustojo interesas nepatirti nuostolių dėl įvykusio draudžiamojo įvykio. 
1.22. Kompensacinis principas – draudimo principas, pagal kurį draudimo išmoka yra suskaičiuojama remiantis patirto dėl 
draudžiamojo įvykio nuostolių dydžio. 
1.23. Rašytinis dokumentas:  
a) surašytas raštu ir apimantis visus būtinus rekvizitus, įskaitant parašą, atitinkantį galiojančius Lietuvos Respublikoje teisės 
aktus; 
b) perduotas telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga 
ir galima identifikuoti parašą, įskaitant ir elektroninį laišką. 
 

2. Draudimo apsaugos galiojimas 
2.1. Draudimo laikotarpis yra laiko tarpas, kai galioja draudimo apsauga.  
2.2. Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną 00:00, bet ne anksčiau nei sumokama draudimo įmoka 
arba pirma jos dalis, jeigu: 

2.2.1. draudimo įmokos arba pirmos jos dalies mokėjimo data yra nenurodyta draudimo sutartyje; 
2.2.2. draudimo laikotarpio pradžia sutampa su draudimo įmokos ar pirmos jos dalies sumokėjimo diena; 
2.2.3. draudimo įmokos arba pirmos jos dalies sumokėjimo terminas yra ankstesnis nei draudimo laikotarpio pradžia. 

2.3. Tais atvejais, kai draudimo apsaugos įsigaliojimas yra susiejamas su draudimo įmokos arba jos pirmos dalies sumokėjimu, 
draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną 00:00 valandų po pinigų gavimo dienos, bet ne anksčiau nei nurodyta draudimo 
sutartyje. 
2.4. Draudimo išmoka, įvykus draudžiamajam įvykiui iki draudimo apsaugos įsigaliojimo, nemokama. 
2.5. Jeigu draudimo sutartyje numatyta, kad draudimo įmoka turi būti sumokėta po pirmos draudimo laikotarpio pradžios 
dienos, tai draudimo apsauga įsigalioja pirmą draudimo laikotarpio pradžios dieną 00:00. 
2.6. Draudimo sutartis galioja iki draudimo laikotarpio, numatyto draudimo sutartyje, paskutinės dienos 24:00, jeigu draudimo 
sutartis dėl kitų priežasčių nesibaigia anksčiau. 
 

3. Draudėjo pareiga atskleisti informaciją 
3.1. Prieš pasirašydamas draudimo sutartį, Draudėjas įsipareigoja pateikti BTA teisingą bei išsamią informaciją, kurios prašo 
BTA, ir kuri yra susijusi su draudimo objektu bei yra būtina, siekiant įvertinti draudimo riziką. 
Jeigu draudėjas tyčia neatskleidžia informacijos, kuri yra būtina įvertinti draudimo rizikai, arba tyčia pateikia klaidingą ar 
neišsamią informaciją, BTA turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia. Tokiu atveju BTA draudimo įmokos 
negrąžina.  
3.2. Jeigu draudimo sutartis dėl to paties draudimo objekto pratęsiama iškart po ankstesnės sutarties pasibaigimo, o 
Draudėjas ar Apdraustasis nenurodo, kad informacija nuo ankstesnės draudimo sutarties sudarymo pasikeitė, BTA laiko, kad 
anksčiau pateikta informacija nepasikeitė.  
3.3. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, Draudėjas privalo raštu nedelsiant pranešti apie visus pasikeitimus draudimo 
laikotarpio galiojimo metu, dėl kurių gali padidėti draudimo rizika. Pasikeitimai, apie kuriuos būtina pranešti, yra: 
a) reikšmingi pasikeitimai, susiję su draudimo objektu; 
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b) būdų, kuriais naudojamas draudimo objektas, pasikeitimai. 
c) kitos reikšmingos aplinkybės, dėl kurių draudimo rizika padidėja.  
3.4. Jeigu informacija, pateikta BTA apie draudimo objektą ir apdraustas rizikas, pasikeičia, ir dėl to padidėja draudimo rizika, 
taip pat, kai BTA yra suklaidinama dėl nereikšmingo Draudėjo suklydimo, BTA turi teisę per vieną mėnesį nuo sužinojimo 
dienos pasiūlyti Draudėjui pakeisti draudimo sutarties sąlygas, įskaitant draudimo įmokos dydį. 
Jeigu Draudėjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų, arba neatsako BTA per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie 
siūlomas naujas sąlygas išsiuntimo dienos, BTA turi teisę nutraukti draudimo sutartį suėjus šiame sakinyje nurodytam terminui 
be atskiro pranešimo. 
Jeigu BTA įrodo, kad žinodama apie padidėjusią riziką nebūtų sudariusi draudimo sutarties, BTA per 2 (du) mėnesius nuo 
sužinojimo apie padidėjusią riziką, turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. 
3.5. Draudėjo pareigos atskleisti informaciją pažeidimas sukelia ir kitas teisines pasekmes, įtvirtinas Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose.   
 

4. Draudimo įmoka ir mokėjimo tvarka 
4.1. Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką BTA, nustatyto dydžio bei nustatytais terminais, kaip numatyta draudimo 
sutartyje.  
4.2. Draudimo įmoka yra laikoma sumokėta:  

4.2.1. jeigu draudimo įmoka mokama pavedimu – nuo pinigų sumos gavimo į BTA ar įgalioto draudimo tarpininko banko 
sąskaitą; 
4.2.2. jeigu draudimo įmoka mokama kitais mokėjimo būdais – nuo datos, nurodytos konkrečiame pinigų sumokėjimo 
faktą patvirtinančiame dokumente. Mokėjimo būdų sąrašą rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje www.bta.lt, arba 
paskambinę telefonu (8 5) 2600 600; 

4.3. Jeigu Draudėjas nesumoka draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudėjas moka BTA 0,02 % 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau ne daugiau kaip 10 % nuo nesumokėtos bendros draudimo įmokos. BTA 
netaikys aukščiau minėtų delspinigių atvejais, kai:  
a) draudimo įmoka mokama vienu mokėjimu; 
b) draudimo įmoka mokama dalimis – už pirmą mokėjimą. 
4.4. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo 
sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu, - tokiu atveju draudimo sutartis neįsigalioja ir 
yra anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 30 dienų po įmokos mokėjimo termino), BTA sutartyje numatytu 
rašytiniu dokumentu informuoja, kad per 30 dienų nuo rašytinio dokumento išsiuntimo dienos draudėjui nesumokėjus 
draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.  

 

5. Draudimo sutarčių sudarymas galiniais telekomunikacijų įrenginiais 
5.1. Draudimo sutartis gali būti sudaryta galiniais telekomunikacijų įrenginiais, t.y. paštu, internetu, elektroniniu paštu, 
telefonu bei kitais informacijos apsikeitimo būdais. 
5.2. Kai draudimo sutartis yra sudaroma Draudėjo, kuris yra vartotojas, tokiai sutarčiai taikomos ne gyvybės draudimo sutarčių 
sudarymo gairės, kurios yra viešai prieinamos www.bta.lt. Ne gyvybės draudimo sutarčių sudarymo gairės, be visa ko, numato 
atsisakymo teisės procedūrą, t.y. teisę atsisakyti nuo sudarytos draudimo sutarties. 
Vartotojas yra fizinis asmuo, sudarantis draudimo sutartį su verslu ar profesine veikla nesusijusiais tikslais. 
 

6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 
6.1. Draudimo sutartis baigiasi paskutinę draudimo laikotarpio dieną 24:00, jeigu Draudėjas ir BTA nesusitarė kitaip. 
6.2. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo metu, prieš 15 dienų raštu apie tai informuodamas BTA. Tokiu 
atveju, draudimo sutartis bus laikoma nutraukta dieną, nurodytą pranešime, bet ne anksčiau negu 15 (penkioliktą) dieną, po 
to kai buvo gautas pranešimas apie nutraukimą.  
Tokiu atveju:  

6.2.1. jeigu draudimo išmoka nebuvo išmokėta ar pretenzijų nebuvo pareikšta per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, 
per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Draudėjo pranešimo gavimo, BTA grąžina Draudėjui dalį draudimo įmokos, 
išskaičiuodama sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30 % nuo grąžintinos sumos). 
6.2.2. jeigu buvo išmokėta ir/ar rezervuota draudimo išmoka ar buvo pareikšta pretenzijų per draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį, per 20 kalendorinių dienų po Draudėjo pranešimo gavimo, BTA grąžina dalį draudimo įmokos, kuri yra lygi 
nepanaudotos draudimo įmokos dalies už draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ir išmokėtos draudimo išmokos skirtumui, 
išskaičiuodama sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30 % nuo grąžintinos sumos). 

6.3. Draudimo sutarties sąlygos gali būti papildytos ar pakeistos tik rašytiniu BTA ir Draudėjo susitarimu. 
6.4. Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais pagrindais, įtvirtintais LR draudimo teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
draudimo sutartinius teisinius santykius. 
 

7. Bendrosios išlygos 
7.1. Jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, BTA nemoka draudimo išmokos dėl: 

7.1.1. teroristinių veiksmų (veiksmai, pasireiškiantys jėgos ar smurto naudojimu arba grasinimais panaudoti šiuos 
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veiksmus bet kokios trečiosios šalies, kuri veikia atskirai ar organizuotai su kokia nors organizacija ar vyriausybe, ar jų 
naudai, kurie atliekami dėl politinių, religinių, ideologinių ar etninių priežasčių ir kurios ketinimai yra pastatyti vyriausybę 
ar visuomenę ar jos dalį į pavojų); nuostoliai, atsiradę dėl prevencinių veiksmų prieš teroristinius veiksmus taip pat nėra 
atlyginami.  
7.1.2. karo, invazijos, priešiškų užsienio valstybės veiksmų, karinių ar joms prilyginamų operacijų, tokių kaip pilietinio karo 
(paskelbus ar nepaskelbus karo), riaušių, streiko, sukilimo, maišto, revoliucijos, karo padėties, marodieriavimo, vandalizmo, 
sabotažo; streiko, lokauto, viešosios tvarkos sutrikdymų, kurie prilygtų perversmui ar riaušėm, nuosavybės konfiskavimo,  
nacionalizacijos, jeigu tai yra sukelta ar sankcionuota valstybės valdžios, nepriklausomai nuo to, teisėtai ar ne; kitos 
politinės rizikos bei visi kiti nuostoliai ar išlaidos, patirtos tiesiogiai ar netiesiogiai dėl tokių veiksmų prevencijos, taip pat 
nėra atlyginamos; 
7.1.3. tiesioginio ar netiesioginio branduolinio sprogimo, branduolinės energijos ar radioaktyvių preparatų poveikio, 
tiesioginio ar netiesioginio radioaktyvaus užterštumo; 
7.1.4. tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo veiksmų. 

7.2. Nepriklausomai nuo bet kokių sąlygų, esančių draudimo sutartyje, BTA neturi prievolės teikti draudimo apsaugą ar atlikti 
bet kokius mokėjimus, ar teikti paslaugas, ar teikti naudą asmenims ar bet kokiai trečiajai šaliai, jeigu tokia draudimo apsauga, 
mokėjimas, paslauga, nauda ir/ar verslas ar Draudėjo veikla, Apdraustojo ar Naudos gavėjo, reikalaujančio draudimo išmokos, 
pažeidžia įgyvendinamas sankcijas, finansinį embargą ar ekonomines sankcijas, įstatymus ar sąlygas, kurias tiesiogiai 
įgyvendina BTA. Įgyvendinamos sankcijos yra nacionalinės sankcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos 
Sąjungos sankcijos, Jungtinių Tautų Organizacijos sankcijos, Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos ir/ar kitos sankcijos, kurių 
BTA turi laikytis ir vykdyti sutinkamai su teisės aktų reikalavimais. 
 

8. Draudėjo pareigos, atsitikus apdraustai rizikai 
8.1. Tam, kad Draudėjas ar Apdraustasis įgytų teisę gauti draudimo išmoką atsitikus apdraustai rizikai, jis privalo: 

8.1.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (jeigu šių taisyklių specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip) 
informuoti BTA apie įvykusį galimai draudžiamąjį įvykį šių taisyklių specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. Jeigu Draudėjas 
ar Apdraustasis informuoja BTA apie atsitikusią apdraustą riziką pavėluotai, Draudėjas ar Apdraustasis privalo įrodyti, kad 
nebuvo įmanoma informuoti laiku; 
8.1.2. nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas (pvz. gydymo įstaigą, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 
departamentą, policiją, avarines tarnybas ir pan.); 
8.1.3. vykdyti visus BTA duotus nurodymus bei imtis visų priemonių, siekiant sumažinti žalą ir užkirsti kelią jos atsiradimui 
ar jos padidėjimui; 
8.1.4. sudaryti BTA galimybę apžiūrėti įvykio vietą, atlikti tyrimą bei apklausti liudytojus taip, kad BTA galėtų nustatyti 
nuostolio priežastis ir dydį; 
8.1.5. pateikti visą informaciją ir dokumentus, kurių prašo BTA, įskaitant ir komercines paslaptis, jeigu jos Draudėjui ar 
Apdraustajam yra žinomos, tam, kad BTA galėtų nustatyti atsitikusios apdraustos rizikos priežastis ir žalos dydį; 
8.1.6. esant galimybei išlaikyti įvykio vietą nepaliestą, kol atvyks BTA atstovas, jeigu BTA nedavė kitų nurodymų. Šis 
punktas netaikomas kiek yra būtina įvykdyti šių Bendrųjų draudimo sąvokų ir sąlygų 8.1.3. punkto reikalavimus; 
8.1.7. jeigu draudimo objektas negali būti išsaugotas nepakeičiant jo būklės po įvykio dėl Bendrųjų draudimo sąvokų ir 
sąlygų 8.1.3.p., esančių reikalavimų vykdymo ar dėl kitų teisinių ir pagrįstų priežasčių, pasirūpinti, kad pažeisto turto 
nuotraukos būtų padarytos kaip įmanoma operatyviau ar pažeistas draudimo objektas būtų nufilmuotas, siekiant užfiksuoti 
nuostolius, bei atsiųsti nuotraukas ar vaizdo įrašą į BTA el. paštu: zalos@bta.lt ar kitu BTA tinkamu būdu. 

8.2. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas tyčia ar dėl didelio neatsargumo nevykdo Taisyklėse nurodytų pareigų, 
BTA turi teisę sumažinti draudimo išmoką arba atsisakyti ją mokėti.  

 

9. Draudimo išmoka 
9.1. Draudimo išmoka BTA išmoka ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga 
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį.  
9.2. Vagystės ar plėšimu atveju, kuomet draudimo išmoka išmokėta, o draudimo objektas vėliau atsirado, BTA turi teisę 
reikalauti draudimo išmokos grąžinimo ar reikalavimo teisės į draudimo objektą perleidimo. Jeigu BTA nusprendė nepasilikti 
rasto draudimo objekto, bet rastas objektas yra apgadintas, tuomet Draudėjas, grąžindamas gautą iš BTA draudimo išmoką, 
iš jos išskaičiuoja su BTA suderintas išlaidas, būtinas atstatyti daiktą į pradinę padėtį. 
9.3. Jei įvykis yra draudžiamasis, o draudėjas ir BTA nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo prašymu BTA išmoka 
sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jeigu tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.  
9.4. Jeigu BTA uždelsia išmokėti draudimo išmoką dėl savo kaltės, BTA moka 0,02% delspinigius nuo mokėtinos draudimo 
išmokos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau neviršijant 10 % nuo laiku neišmokėtos draudimo išmokos.  
9.5. Mokant draudimo išmoką, įskaitomos visos draudimo įmokos (už einamuosius draudimo metus), kurių mokėjimo terminas 
suėjęs draudimo išmokos mokėjimo dienai. Esant Draudėjo sutikimui, gali būti įskaitomos įmokos, kurių mokėjimo terminas 
nėra suėjęs. Tais atvejais, kai dėl draudžiamojo įvykio draudimo objektas žūsta, sunaikinamas arba prarandamas, mokant 
draudimo išmoką išskaičiuojamos visos pagal sutartį nesumokėtos draudimo įmokos.  
9.6. Tuo atveju, kai BTA negali susigrąžinti išmokos atgręžtinio reikalavimo tvarka dėl tyčinių Apdraustojo veiksmų ar didelio 
jo neatsargumo, BTA gali nemokėti draudimo išmokos dalyje, kurioje pretenziją pareikšti nėra galimybės, arba, jeigu draudimo 
išmoka jau išmokėta, reikalauti išmokos grąžinimo iš Draudėjo. 
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9.7. Pagal asmens, turinčio teisę reikalauti draudimo išmokos, BTA suteikia tokiam asmeniui galimybę susipažinti su turimais 
dokumentais, kuriais remdamasi BTA priėmė sprendimą išmokėti draudimo išmoką arba atsisakė išmokėti draudimo išmoką, 
ar išduoda dokumentų kopijas už užmokestį, neviršijantį dokumentų kopijų išdavimo išlaidų. 
BTA nesuteikia galimybės asmeniui, turinčiam teisę reikalauti draudimo išmokos, susipažinti su turimais dokumentais bei 
neteikia dokumentų kopijos, jeigu: 
a) BTA pateikė dokumentus teisėsaugos institucijoms tyrimui dėl apdraustos rizikos atsitikimo aplinkybių; 
b) dokumentuose yra komercinė kito asmens paslaptis, kurios asmuo turintis teisę reikalauti draudimo išmokos, neturi teisės 
gauti; 
c) dokumentuose yra asmens duomenys, kurių asmuo turintis teisę reikalauti draudimo išmokos, neturi teisės gauti.  

 

10. Skundų nagrinėjimo ir Ginčų sprendimo tvarka 
10.1. BTA skundų nagrinėjimo procedūra dėl nepatenkintų draudimo sutartimi ar suteiktomis draudimo paslaugomis, pateiktą 
asmens, prašančio sudaryti draudimo sutartį, Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar kito asmens turinčio teisę reikalauti 
draudimo išmokos, yra viešai prieinama www.bta.lt.  
10.2. Visi ginčai, kilę tarp draudimo sutarties šalių, sprendžiami derybų būdu. Jeigu taikus susitarimas nepasiekiamas, visi 
ginčai, kylantys iš draudimo sutarties ir susiję su draudimo sutarties pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami LR 
teisme sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos teismuose pagal BTA filialo Lietuvoje buveinės 
adresą. 

 

11. Asmens duomenų tvarkymas 
11.1. BTA kaip asmens duomenų tvarkytojas, fizinių asmenų duomenis tvarko sutinkamai su asmens duomenų tvarkymo 
reikalavimais, apibrėžtais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), bei kitais teisės aktų reikalavimais. 
Asmens duomenų tvarkymo principai bei BTA vykdoma privatumo politika yra paskelbta www.bta.lt  
 

12. Subrogacija ir regresinio reikalavimo teisė 
12.1. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens 
(subrogacija arba regresinio reikalavimo teisė). Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas privalo perduoti visą BTA prašomą 
informaciją, kad Draudikas galėtų tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo teisę. 

 

13. Konfidencialumas 
13.1. Šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos, gautos draudimo sutartinių ar ikisutartinių teisinių santykių 
pagrindu, tretiesiems asmenims, taip pat nenaudoti šios informacijos tokiu būdu, kuris pažeistų kitos draudimo sutarties šalies 
interesus. BTA turi teisę pateikti visą reikalingą informaciją nepriklausomiems ekspertams bei perdraudikams, gautą draudimo 
sutartinių ar ikisutartinių santykių pagrindu, taip pat saugoti ją BTA duomenų bazėse. Ši pareiga netaikoma, kuomet šalys, 
sutinkamai su LR teisės aktų reikalavimais, privalo pateikti informaciją kompetentingoms valstybės institucijoms. 

 

14. Kitos sąlygos 
14.1. Bet koks pranešimas, kurį Draudėjas ar BTA privalo perduoti vienas kitam, turi būti atliktas šiose taisyklėse nurodytais 
terminais vienu iš žemiau nurodytų būdų: 

14.1.1. įteikiant Draudėjui, draudimo polise ar kituose rašytiniuose dokumentuose nurodytais adresais ar šalių 
pranešimuose apie buveinių adresų pasikeitimas; 
14.1.2. išsiunčiant registruotąją pašto korespondencijos siuntą; 
14.1.3. elektroniniu paštu, kai šalys yra numačiusios šį pranešimo būdą sutartyje, arba konkliudentiniais veiksmais išreiškia 
sutikimą keistis informaciją šiuo būdu; 

14.2. BTA turi teisę perduoti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems Draudikams teisės aktų nustatyta 
tvarka. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį 
joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. Tokiu atveju Draudėjui grąžinamos jo sumokėtos 
draudimo įmokos už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką. 
14.3. Sutartiniams draudimo teisiniams santykiams taikomi LR Teisės aktai.  
14.4 Draudimo sutartis sudaroma šių bendrųjų sąlygų ir specialiųjų sąlygų pagrindu. Jeigu specialiosios ir/ar individualios 
draudimo sąlygos, nurodytos sutartyje (draudimo liudijime) ir šiose Bendrosiose draudimo sąvokose ir sąlygose skiriasi, 
pirmenybė teikiama specialiosioms ir/ar individualioms draudimo sąlygoms. 
14.5. Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas bei kiti asmenys, kurie draudimo sutarties pagrindu įgyja teisių, turi laikytis 
šiose Taisyklėse įtvirtintų pareigų. 
14.6. Šios Taisyklės įsigalioja nuo patvirtinimo BTA valdyboje dienos, jeigu BTA valdyba nėra nurodžiusi kitos Taisyklių 
įsigaliojimo dienos. 
14.7. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp kalbų, lietuviškas tekstas turi pirmenybę.  
14.8. Šios taisyklės skelbiamos BTA interneto tinklalapyje adresu http://www.bta.lt. 

http://www.bta.lt/
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SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
1. Draudimo sutarties sąvokos 

Atsėjimas – kultūrinių augalų pakartotinis atsėjimas ta pačia ar kita augalo rūšimi pažeistame lauke ar jo dalyse per 
žiemojimo laikotarpį, kai sveikų augalų skaičius 1 m2 nustatomas mažesnis nei minimalus ir toliau jų auginti ekonomiškai 
netikslinga. 
BBCH – tai skaičių nuo 00 iki 99 kodas, nurodantis kultūrinio augalo augimo ir vystymosi fenologinį tarpsnį. 
Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai – įstatymuose ir reglamentuose nustatyti reikalavimai, pasiūlymai ir 
rekomendacijos, visuotinai pripažintos taisyklės, kurių turi laikytis Draudėjas ir su juo susiję asmenys, augindami kultūrinius 
augalus. 
Išgulimas – audros ir liūties pasekmė, kai kultūrinių augalų stiebai nulenkiami žemyn arba jie perlenkiami dalimis (lūžta) ir 
pakeičia vertikaliąją poziciją į horizontaliąja. 
Neatlygintinas nuostolių dydis – draudimo sutartyje nurodyta suma, išreikšta procentais nuo apdraustojo lauko draudimo 
sumos, kurios ribose nėra atlyginami nuostoliai įvykus draudžiamajam įvykiui. Tais atvejais, kai yra viršijamas neatlygintinas 
nuostolių dydis ir išmokama draudimo išmoka, jos dydis apskaičiuojamas atimant išskaitą, jei tokia yra sutarta tarp šalių ir 
nurodyta draudimo sutartyje. 
Pasėliai – žemės ūkio veiklos subjektų sėjami ar sodinami, nepriekaištingai prižiūrimi, užauginami iki subrandinimo 
realizavimui, nuimami nuo lauko kultūriniai augalai, tokie kaip maistiniai ir pašariniai (pvz., javai, daržovės, prieskoniniai 
augalai ir kt.), techniniai (pvz., aliejiniai augalai ir kt.), dekoratyviniai ir vaistiniai augalai. 
Žiemojimo laikotarpis – tai laiko tarpas, kurio metu draudimo apsauga galioja tik žieminiams pasėliams nuo draudžiamų 
rizikų. Šis laikotarpis prasideda sėjos metų lapkričio 1 d. ir baigiasi derliaus nuėmimo metų gegužės 1 d. 

2. Draudimo sutarties esminės aplinkybės 
2.1. Draudimo sutartis sudaroma pagal Draudėjo ir su juo susijusių asmenų pateiktą visą jiems žinomą informaciją apie 
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikos vertinimui. 
2.2. Esminėmis aplinkybėmis laikoma tikrovę atitinkanti, teisinga informacija: 

2.2.1. Tikrovę atitinkanti, teisinga informacija apie pageidaujamus drausti auginamus kultūrinius augalus (pvz., augalo 
rūšis ir veislės pavadinimas, sėjos laikas, deklaruotų pasėlių plotai, žemės sklypo planas, vidutinė metinė praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos vertė tonomis, hektaro vertė eurais bei augalų apsaugos, tręšimo, sėjomainos planai ar kt.);  
2.2.2. Nuostolių ir žalų istorija; 
2.2.3. Kitos aplinkybės, aprašytos šiose Taisyklėse, išdėstytos prašyme sudaryti draudimo sutartį arba nurodytos draudimo 
liudijime ar jo prieduose. 

2.3. Draudimo sutartis sudaroma šių Taisyklių pagrindu. Jeigu specialiosios ir/ar individualios draudimo sąlygos, nurodytos 
sutartyje (draudimo liudijime) ir šiose Taisyklėse skiriasi, pirmenybė teikiama specialiosioms ir/ar individualioms draudimo 
sąlygoms. 
2.4. Draudėjas ir su juo susiję asmenys draudimo sutarties galiojimo metu privalo nedelsiant pranešti apie visus pasikeitimus 
dėl esminių aplinkybių, kurios buvo nurodytos sudarant draudimo sutartį. Taip pat apie tuos pasikeitimus, kurie įvyko 
draudimo sutarties galiojimo metu ir gali turėti įtakos draudžiamos rizikos padidėjimui – padidinti tikimybę atsitikti 
draudžiamajam įvykiui arba atsirasti galimam nuostoliui, ar sumažėjimui – kreiptis dėl draudimo sutarties sąlygų bei 
draudimo įmokos pakeitimo, atsižvelgiant į sumažėjusią riziką. Draudžiamos rizikos pasikeitimo atvejais laikoma: 

2.4.1. Kitos augalų rūšies auginimas pasėlių plote negu ta, kuri buvo nurodyta pranešime apie kultūrinių augalų plotus. 
2.4.2. Ūkininkavimo rūšies pakeitimas, kai iš tradicinio ūkininkavimo pareinama į ekologinį ir atvirkščiai. 
2.4.3. Dirbamų plotų padidėjimas draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriuose auginami apdrausti augalai, jeigu 
tokie plotai nebuvo paminėti pranešime apie planuojamus drausti deklaruotus pasėlių plotus. 

3. Draudimo objektas 
3.1. Draudimo objektas – draudimo sutartyje nurodyta kultūrinių augalų grupės atitinkama augalo rūšis. Draudėjas ir su 
juo susiję asmenys gali drausti vienos rūšies augalus pasirinktinai iš kultūrinių augalų grupės, išskyrus aliejinius augalus – 
jie draudžiami kartu su kitu pasėliu. Draudžiamos kultūrinių augalų grupės: 

3.1.1. Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir 
vasariniai miežiai, avižos. 
3.1.2. Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsukai. 
3.1.3. Kiti augalai – atskiru BTA ir Draudėjo susitarimu, gali būti draudžiami ir kiti kultūriniai augalai, nurodyti draudimo 
sutartyje. 

3.2. Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytiems bei Draudėjo ir su juo susijusių asmenų apsėtiems ar 
apsodintiems draudžiama augalų rūšimi lauko plotams, turintiems registracijos numerį pagal kurį galima nustatyti jų vietovę, 
ir deklaruotiems Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. 

4.  Draudimo apsauga 
4.1. Pasėliai apdraudžiami nuo staigaus ir netikėto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl žemiau išvardintų 
draudžiamųjų įvykių. BTA kompensuoja nuostolius dėl tų rizikų, kurios nurodytos draudimo liudijime: 

4.1.1. Kruša – ledo gabaliukų trumpalaikiai krituliai, dažniausiai būdingi šiltajam metų laikui. Draudimo apsauga galioja 
kultūrinių augalų vegetacijos metu. 
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4.1.2. Liūtis – atmosferos krituliai vandens lašelių pavidalu, kai per 15 minučių iškrinta daugiau kaip 15 mm, arba per 
parą iškrinta daugiau kaip 50 mm. Draudimo apsauga galioja iki kultūrinių augalų BBCH 89 išsivystymo tarpsnio. 
4.1.3. Audra – tai stiprus vėjas, kai vėjo greitis siekia mažiausiai 17 m/s. Draudimo apsauga galioja iki kultūrinių augalų 
BBCH 89 išsivystymo tarpsnio. 
4.1.4. Laukiniai gyvūnai ir paukščiai – tai laukinių gyvūnų ir paukščių padaryta žala sveikiems augalams žiemojimo 
laikotarpiu, kai pasėti žieminiai augalai ar jų dalys buvo sutrypti, iškasti, sulaužyti ar panašiai apgadinti. Draudimo apsauga 
galioja iki kultūrinių augalų BBCH 29 išsivystymo tarpsnio. 
4.1.5. Ugnis – kultūrinių, pribrendusių augalų pažeidimai nuo gaisro-ugnies derliaus nuėmimo metu, kai liepsna 
persimeta į apdraustą lauką iš derliaus nuėmimo technikos jai užsiliepsnojus dėl gedimo. 
4.1.6. Žaibavimas – kultūrinių augalų pažeidimai nuo ugnies, atsiradusios ir savaime plintančios apdraustame lauke dėl 
tiesioginio žaibo trenkimo draudimo vietoje. Draudimo apsauga galioja po kultūrinių augalų BBCH 29 išsivystymo tarpsnio. 
4.1.7. Derliaus vagystė – tai derliaus vagystė iš apdrausto lauko jo nuėmimo laikotarpiu, kai neteisėta trečiųjų asmenų 
veikla gali būti Draudėjo pagrįsta įrodymais. 
4.1.8. Iššalimas – tai kultūriniams augalams padaryta žala žiemojimo laikotarpiu, kai pasėti žieminiai augalai ar jų dalys 
nušąla, uždusta po ledo pluta arba iššunta po sniego danga. Draudimo apsauga galioja iki kultūrinių augalų BBCH 29 
išsivystymo tarpsnio. 

4.2. Draudiko atsakomybė baigiasi visoms rizikoms su apdraustų kultūrinių augalų derliaus nuėmimu, nepaisant to, ar tuo 
metu yra jo nuėmimo sunkumų (pvz., negalėjimo įvažiuoti į laukus dėl pastovaus lietaus), arba tada kada derlius toje 
vietovėje įprastai yra nuimamas, atsižvelgiant į geros ūkininkavimo praktikos reikalavimus. 

5. Nedraudžiamieji įvykiai 
5.1. Jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, BTA nemoka draudimo išmokos dėl įvykių, nurodytų 7 skyriuje Bendrojoje 
taisyklių dalyje, ir neatlygina nuostolių kai: 

5.1.1. Draudėjas ir su juo susiję asmenys nesilaiko geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų ar netinkamai juos pritaiko, 
t. y. daro esmines kultūrinių augalų auginimo technologines klaidas, pasirinkdami augalų apsaugos ir trąšų produktus, jų 
normas planuojamam derlingumui ir mišinius bei panaudojimo laiką, agrotechnines priemones ir metodus žemės dirbimui, 
augalų sėjai ir kt. 
5.1.2. Vanduo susikaupia ant apdraustojo lauko dirvos paviršiaus dėl melioracijos sistemos nepriežiūros ar bebrų 
pastatytos užtvankos. 
5.1.3. Išlaidos panaudojamos reguliariai augalų priežiūrai, t. y. jų įprastinių ir nenumatytų poreikių užtikrinimas, įskaitant 
Draudėjo ir su juo susijusių asmenų konsultacijos, monitoringai, eksperimentai, ar kiti su augalo auginimu susiję bandymai. 
5.1.4. Nuostoliai, susiję su aplinkos taršos stebėsena, kontrole, poveikio vertinimu, monitoringu ir jos prevencija, teršalų 
surinkimu, išvalymu, nukenksminimu ar likvidavimu, įskaitant padarytą žalą ekologijai ar biologinei įvairovei. 
5.1.5. Išgulimo žala apdraustiems kultūriniams augalams nustatoma iki BBCH 58 ir po BBCH 83 augalų išsivystymo 
tarpsnio, išskyrus ankštinius ir aliejinius augalus, kurių apsauga nuo išgulimo per vegetacijos periodą negalioja. 
5.1.6. Žala dėl iššalimo ar laukinių gyvūnų ir paukščių nustatoma, kai žieminių kultūrinių augalų išsivystymo tarpsnis 
didesnis nei BBCH 29. 
5.1.7. Nuostoliai patiriami dėl sprogstamųjų medžiagų ar jų mišinių, degių dujų, skystų ar kietų, toksiškų, mutageninių, 
kancerogeninių medžiagų ar patvarių organinių teršalų kas turi neigiamos įtakos augalo produktyvumui. 
5.1.8. Nuostoliai atsiranda dėl elektroninės informacijos saugos incidento, kuris įvyko ar gali įvykti elektroninėje erdvėje. 
Elektroninė erdvė – interaktyvi aplinka, apimanti: vartotojus, tinklus, informacines technologijas, programinę įrangą, 
procesus, perduodamą ar saugomą informaciją, mobiliąsias aplikacijas, paslaugas ir sistemas, kurias galima tiesiogiai ar 
netiesiogiai prijungti prie interneto, telekomunikacijas ir kompiuterių tinklus, kuriuose sąveikauja jų vartotojai, ir kuri neturi 
fizinių ribų. Informacinės technologijos – tai technologijos kurios, elektroniniu būdu atlieka paskirtų užduočių apdorojimą, 
jų sukūrimą, ištrynimą, saugojimą, rodymą ar perdavimą. Elektroninės informacijos saugumo incidentas – žalingas įvykis 
ar nusikaltimas, dėl kurio kyla pavojus informacinių technologijų vientisumui, prieinamumui ar konfidencialumui. 
5.1.9. Draudėjas ir su juo susiję asmenys patiria su žemės ūkio veikla susijusias netiesiogines išlaidas, t. y. sumažėjęs 
pelnas, neuždirbtos pajamos, einamosios veiklos išlaidos, atlyginimai, mokesčiai ir įsipareigojimai, kurie yra privalomi 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, piniginės prievolės. 
5.1.10. Nuostoliai atsiranda dėl kultūrinius augalus užpuolusių virusų, grybelių, bakterijų, įskaitant ligų ir kenkėjų 
pažeidimus. 
5.1.11. Draudikas neatlygins nuostolių, kuriuos lėmė nesąžiningumas ar asmeninė nauda, kuri buvo patirta Draudėjo ar 
su juo susijusiu asmenų vardu, kylanti iš ar priskirtina nesąžiningiems ar apgaulingiems veiksmams ar neveikimui. 
5.1.12. Dėl nepalankių oro sąlygų negalima nuimti apdrausto kultūrinio augalo derliaus (nėra galimybės įvažiuoti į laukus). 

6. Draudimo suma 
6.1. Draudimo suma yra didžiausia pinigų suma, kurią BTA gali išmokėti, įvykus draudžiamajam įvykiui.  
6.2. Kiekvienam tam tikra augalų rūšimi apsėtam laukui apskaičiuojama atskira draudimo suma, kuri nurodoma draudimo 
sutartyje. 
6.3. Draudimo suma nustatoma šalių susitarimu ir nurodoma draudimo sutartyje. Sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas 
ir su juo susiję asmenys prisiima visą atsakomybę už draudimo sumos atitikimą draudimo objekto vertei. Jei įvykus 
draudiminiam įvykiui nustatoma, kad draudimo suma skiriasi nuo draudimo objekto vertės, tada, apskaičiuojant draudimo 
išmokos dydį, turi būti atsižvelgta ar nėra nevisiško draudimo arba draudimo padidinta verte. 
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6.4. Draudimo suma nustatoma, atsižvelgiant į kiekvieno apdrausto lauko vertę. Apdrausto lauko vertė nustatoma 
padauginus atitinkamos augalo rūšies plotą hektarais iš vieno hektaro vertės. Apdrausto lauko hektaro vertė apskaičiuojama 
padauginus atitinkamos augalo rūšies planuojamą derlių tonomis iš to augalo supirkimo kainos 
6.5. Jeigu draudimo laikotarpiu atsitinka keletas žalų apdraustame lauke, tai draudimo suma jame sumažėja jau išmokėtomis 
sumomis, t. y. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, apdrausto lauko draudimo suma yra sumažinama išmokėtos draudimo 
išmokos dydžiu (draudimo suma neatsistato). 
6.6. Draudikas turi teisę apžiūrėti ir patikrinti augalų būklę – įvertinti jų išsivystymo lygį, žieminių pasėlių pasiruošimą 
žiemojimo laikotarpiui. Dėl pasėlių plotų ar augalų neatitikimo draudimo sutarties sąlygoms, Draudikas turi teisę išimti iš 
draudimo sutarties atskirus pasėlių plotus ar plotų dalis, grąžindamas draudimo įmoką už šiuos plotus. 

7. Draudimo išmokos mokėjimas 
7.1. Jei įvykus draudžiamajam įvykiui dėl iššalimo, krušos, liūties, audros ar laukinių gyvūnų ir paukščių rizikos iki žieminių 
kultūrinių augalų BBCH 29 išsivystymo tarpsnio Draudėjas ir su juo susiję asmenys, atsižvelgdami į geros ūkininkavimo 
praktikos reikalavimus ir mažesnį nei minimalų augalų skaičių 1 m2, priima sprendimą atsėti apdraustą lauką ar jo dalis, 
tuomet BTA atlygina nuostolius, įvertindama šias sąlygas: 

7.1.1. Susidarę derliaus nuostoliai neatlyginami, tačiau atlyginamos atsėjimo išlaidos, t. y. išmokamas fiksuotas 
atlyginimo dydis, skirtas padengti žalų įvykio išlaidas, reikalingas dirvos perarimui ar apdraustų laukų, jo dalių sutvarkymui, 
dirvos paruošimui sėjai, ta pačia ar kita augalų rūšimi. Draudimo išmoka apskaičiuojama, atsižvelgiant į neatlygintiną 
nuostolių dydį ir fiksuotą atlyginimo dydį (atsėjimui), nurodytus draudimo sutartyje. 
7.1.2. Draudėjas ir su juo susiję asmenys nusprendė persėti apdraustąjį lauką (pvz., dėl iššalimo ar laukinių gyvūnų ir 
paukščių žalos), nes jame sumažėjo augalų skaičius. Draudikas šį sumažėjimą vertina kaip draudiminį įvykį (nelaikomas 
kada žala nustatoma po BBCH 29), kurį užregistruoja ir leidžia pažeistą pasėlį atsėti, kai yra nustatytas mažesnis sveikų 
augalų skaičius nei nurodytas draudimo taisyklėse. Kai gaunamas Draudiko patvirtintas leidimas lauko sutvarkymui ar 
perarimui, nuo tos dienos lauko ar lauko dalies draudimo apsauga nuo apdraustų rizikų negalioja – draudimo sutartyje 
pažeistas laukas ar jo dalis yra išbraukiamas iš pateikto laukų sąrašo net jei jo Draudėjas toliau neprižiūri, nesutvarko. 
7.1.3. Apskaičiuojant draudimo išmoką išskaita netaikoma. 
7.1.4. Minimalus sveikų augalų skaičius 1 m2 pavasarį, prasidėjus augalų vegetacijai nurodytiems pasėliams mažesnis 
nei: 

7.1.4.1. Žieminiams rapsams – 10 augalų; 
7.1.4.2. Žieminiams rapsukams – 20 augalų; 
7.1.4.3. Žieminiams kviečiams – 100 augalų; 
7.1.4.4. Žieminiams rugiams – 80 augalų; 
7.1.4.5. Žieminiams miežiams – 100 augalų; 
7.1.4.6. Žieminiams kvietrugiams – 100 augalų. 

7.2. Kai draudžiamasis įvykis dėl krušos, liūties, audros, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos, žaibavimo ar ugnies rizikos 
įvyksta po žieminių kultūrinių augalų BBCH 29 išsivystymo tarpsnio, draudimo išmoka apskaičiuojama, atsižvelgiant į šiuos 
nuostolių įvertinimo būdus: 

7.2.1. BTA paskirtas ekspertas nustato nuostolių dydį procentais apdraustiems pasėliams, įvertinant kiekvieną pažeistą 
lauką atskirai. 
7.2.2. Draudimo išmoka apskaičiuojama kaip procentinis dydis nuo pažeisto lauko ar jo dalies draudimo sumos, įvertinant 
neatlygintiną nuostolių dydį, nustatytą draudimo sutartyje, ir atimant išskaitą, tačiau neviršijant didžiausio išmokos limito, 
jei toks buvo sutartas tarp šalių.  
7.2.3. Kai apskaičiuojamas apdraustų kultūrinių augalų derliaus netekimo dydis pažeistame lauke ar jo dalyje reikia atimti 
iš nuo negauto derliaus vertės Draudėjo ir su juo susijusių asmenų sutaupytas išlaidas – rezultatas dėl sumažėjusių pasėlių 
plotų (derlingumo) – kasdieninių ar išskirtinių augalų poreikių tenkinimui, tolimesnei jų priežiūrai, derliaus nuėmimui, 
sandėliavimui, pardavimui ir kt. 

7.3. Esant derliaus nuostoliams dėl javų išgulimo (stiebų nulinkimo), kurio vienintelė priežastis buvo liūtis ir audra, derliaus 
netekimo vertė neatlyginama, tačiau išmokamas fiksuotas nuostolių atlyginimo dydis. Draudimo išmoka apskaičiuojama 
laikantis šių sąlygų: 

7.3.1. Nuostolių atlyginimo dydis sudaro 15 procentų nuo apdraustojo lauko ploto, pažeisto dėl išgulimo draudiminio 
įvykio, kai kultūrinių augalų išsivystymo tarpsnis yra nuo BBCH 59 iki BBCH 83. 
7.3.2. Apskaičiuojant draudimo išmoką išskaita netaikoma. 

7.4. Jei pažeistas plotas yra mažesnis už neatlygintiną nuostolių dydį, nurodytą draudimo sutartyje apdraustiems laukams, 
draudimo išmoka neišmokama. Nepriklausomai, kuriuo kultūrinio augalo vegetacijos metu nustatomas draudžiamasis įvykis, 
visada įvertinamas neatlygintinas nuostolių dydis. 
7.5. Dėl lauko padalinimo ir sveikų augalų skaičiaus nustatymo sprendimą priima draudiko paskirtas ekspertas, kuris 
pasilieka teisę žalos paliestus laukus atskirti, o lauko dalims nustatyti atskiras žalas. 
7.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo vietoje augalai turi būti įvertinti pagal tokius pažeidimo požymius ar jie yra: 

7.6.1. Krušos atveju – susmulkinti, sulenkti, sulaužyti, sunaikinti, suplėšyti, o javų sėklos ar aliejinių augalų ankštaros atskirtos 
nuo augalo tik krušos pažeidimams būdingomis savybėmis. 
7.6.2. Liūties atveju – sulaužyti, suplėšyti, nuplėšyti, išplauti, sunaikinti, išrauti tik liūties pažeidimams būdingomis 
savybėmis. O javų ir aliejinių augalų sėklos sudygusios augale dėl liūties sukeltos erozijos. Taip pat vertinama ar nėra 
plutos susidarymo dirvos paviršiuje, trukdančios augalo sėklai išdygti.  
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7.6.3. Audros atveju – sunaikinami, išrauti, nulenkti, sulaužyti arba nulaužyti, suplėšomi, užpustomi, nupučiami tik audros 
pažeidimams būdingomis savybėmis. 
7.6.4. Kai draudimo vietoje negalima nustatyti krušos, liūties, audros ir kitų šiose Taisyklėse išvardintų rizikų kiekinių 
parametrų, remiamasi tame  ar artimiausiame regione atliktais meteorologinės tarnybos matavimais ir/arba faktais, kad 
išvardintos gamtinės jėgos tame regione arba greta draudimo vietos padarė panašių nuostolių kituose geros būklės 
auginamuose kultūrinių augalų plotuose. 
8. Draudimo išmokos mažinimo pagrindai 

8.1. BTA turi teisę sumažinti ar atsisakyti išmokėti draudimo išmoką jeigu: 
8.1.1. Draudėjas ir su juo susiję asmenys teikė klaidinančią informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, kurios turėjo 
įtakos įvykio priežastims bei nuostolio dydžiui nustatyti. 
8.1.2. Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, paaiškėja, kad sudarant draudimo sutartį nebuvo pateikta 
arba pateikta klaidinga esminė informacija apie draudžiamą objektą arba nebuvo pranešta apie pasikeitusias aplinkybes 
ir/ar padidėjusią riziką (Specialiųjų sąlygų 2 skyrius). 
8.1.3. Draudėjas ir su juo susiję asmenys nepateikė visų BTA prašomų dokumentų draudžiamojo įvykio priežastims bei 
nuostolio dydžiui nustatyti. 
8.1.4. Draudėjas ir su juo susiję asmenys laiku nepranešė apie įvykį atitinkamoms kompetentingoms tarnyboms 
(Priešgaisrinės saugos tarnybai, policijai ir kitoms). 
8.1.5. Nuostolis atsirado dėl to, kad Draudėjas ir su juo susiję asmenys sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų 
priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar jos sumažinimui.  
8.1.6. Nuostolis atsirado dėl to, kad Draudėjas ir su juo susiję asmenys buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių, 
psichotropinių medžiagų. 
8.1.7. Draudėjas ir su juo susiję asmenys apie įvykį raštu nepranešė BTA šiose Taisyklėse numatytais terminais.  
8.1.8. Jeigu nuostoliai atsiranda dėl tos pačios pasikartojančios priežasties, jeigu BTA buvo davusi rašytinius nurodymus 
imtis konkrečių priemonių, sumažinančių įvykio atsitikimo tikimybę. 
8.1.9. Kitais taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. 

8.2. BTA priimdama sprendimą atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti atsižvelgia į Draudėjo ir/ar su juo 
susijusių asmenų kaltę, draudimo sutarties pažeidimų mastą ir jo priežastinį ryšį su įvykiu ar žalos dydžiu. 
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	5.1.8. Nuostoliai atsiranda dėl elektroninės informacijos saugos incidento, kuris įvyko ar gali įvykti elektroninėje erdvėje. Elektroninė erdvė – interaktyvi aplinka, apimanti: vartotojus, tinklus, informacines technologijas, programinę įrangą, procesus, perduodamą ar saugomą informaciją, mobiliąsias aplikacijas, paslaugas ir sistemas, kurias galima tiesiogiai ar netiesiogiai prijungti prie interneto, telekomunikacijas ir kompiuterių tinklus, kuriuose sąveikauja jų vartotojai, ir kuri neturi fizinių ribų. Informacinės technologijos – tai technologijos kurios, elektroniniu būdu atlieka paskirtų užduočių apdorojimą, jų sukūrimą, ištrynimą, saugojimą, rodymą ar perdavimą. Elektroninės informacijos saugumo incidentas – žalingas įvykis ar nusikaltimas, dėl kurio kyla pavojus informacinių technologijų vientisumui, prieinamumui ar konfidencialumui.
	5.1.9. Draudėjas ir su juo susiję asmenys patiria su žemės ūkio veikla susijusias netiesiogines išlaidas, t. y. sumažėjęs pelnas, neuždirbtos pajamos, einamosios veiklos išlaidos, atlyginimai, mokesčiai ir įsipareigojimai, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, piniginės prievolės.
	5.1.10. Nuostoliai atsiranda dėl kultūrinius augalus užpuolusių virusų, grybelių, bakterijų, įskaitant ligų ir kenkėjų pažeidimus.
	5.1.11. Draudikas neatlygins nuostolių, kuriuos lėmė nesąžiningumas ar asmeninė nauda, kuri buvo patirta Draudėjo ar su juo susijusiu asmenų vardu, kylanti iš ar priskirtina nesąžiningiems ar apgaulingiems veiksmams ar neveikimui.
	5.1.12. Dėl nepalankių oro sąlygų negalima nuimti apdrausto kultūrinio augalo derliaus (nėra galimybės įvažiuoti į laukus).
	7.1.1. Susidarę derliaus nuostoliai neatlyginami, tačiau atlyginamos atsėjimo išlaidos, t. y. išmokamas fiksuotas atlyginimo dydis, skirtas padengti žalų įvykio išlaidas, reikalingas dirvos perarimui ar apdraustų laukų, jo dalių sutvarkymui, dirvos paruošimui sėjai, ta pačia ar kita augalų rūšimi. Draudimo išmoka apskaičiuojama, atsižvelgiant į neatlygintiną nuostolių dydį ir fiksuotą atlyginimo dydį (atsėjimui), nurodytus draudimo sutartyje.
	7.1.2. Draudėjas ir su juo susiję asmenys nusprendė persėti apdraustąjį lauką (pvz., dėl iššalimo ar laukinių gyvūnų ir paukščių žalos), nes jame sumažėjo augalų skaičius. Draudikas šį sumažėjimą vertina kaip draudiminį įvykį (nelaikomas kada žala nustatoma po BBCH 29), kurį užregistruoja ir leidžia pažeistą pasėlį atsėti, kai yra nustatytas mažesnis sveikų augalų skaičius nei nurodytas draudimo taisyklėse. Kai gaunamas Draudiko patvirtintas leidimas lauko sutvarkymui ar perarimui, nuo tos dienos lauko ar lauko dalies draudimo apsauga nuo apdraustų rizikų negalioja – draudimo sutartyje pažeistas laukas ar jo dalis yra išbraukiamas iš pateikto laukų sąrašo net jei jo Draudėjas toliau neprižiūri, nesutvarko.
	7.1.3. Apskaičiuojant draudimo išmoką išskaita netaikoma.
	7.1.4. Minimalus sveikų augalų skaičius 1 m2 pavasarį, prasidėjus augalų vegetacijai nurodytiems pasėliams mažesnis nei:
	7.1.4.1. Žieminiams rapsams – 10 augalų;
	7.1.4.2. Žieminiams rapsukams – 20 augalų;
	7.1.4.3. Žieminiams kviečiams – 100 augalų;
	7.1.4.4. Žieminiams rugiams – 80 augalų;
	7.1.4.5. Žieminiams miežiams – 100 augalų;
	7.1.4.6. Žieminiams kvietrugiams – 100 augalų.
	7.2.1. BTA paskirtas ekspertas nustato nuostolių dydį procentais apdraustiems pasėliams, įvertinant kiekvieną pažeistą lauką atskirai.
	7.2.2. Draudimo išmoka apskaičiuojama kaip procentinis dydis nuo pažeisto lauko ar jo dalies draudimo sumos, įvertinant neatlygintiną nuostolių dydį, nustatytą draudimo sutartyje, ir atimant išskaitą, tačiau neviršijant didžiausio išmokos limito, jei toks buvo sutartas tarp šalių. 
	7.2.3. Kai apskaičiuojamas apdraustų kultūrinių augalų derliaus netekimo dydis pažeistame lauke ar jo dalyje reikia atimti iš nuo negauto derliaus vertės Draudėjo ir su juo susijusių asmenų sutaupytas išlaidas – rezultatas dėl sumažėjusių pasėlių plotų (derlingumo) – kasdieninių ar išskirtinių augalų poreikių tenkinimui, tolimesnei jų priežiūrai, derliaus nuėmimui, sandėliavimui, pardavimui ir kt.
	7.3.1. Nuostolių atlyginimo dydis sudaro 15 procentų nuo apdraustojo lauko ploto, pažeisto dėl išgulimo draudiminio įvykio, kai kultūrinių augalų išsivystymo tarpsnis yra nuo BBCH 59 iki BBCH 83.
	7.3.2. Apskaičiuojant draudimo išmoką išskaita netaikoma.
	Krušos atveju – susmulkinti, sulenkti, sulaužyti, sunaikinti, suplėšyti, o javų sėklos ar aliejinių augalų ankštaros atskirtos nuo augalo tik krušos pažeidimams būdingomis savybėmis.
	7.6.2. Liūties atveju – sulaužyti, suplėšyti, nuplėšyti, išplauti, sunaikinti, išrauti tik liūties pažeidimams būdingomis savybėmis. O javų ir aliejinių augalų sėklos sudygusios augale dėl liūties sukeltos erozijos. Taip pat vertinama ar nėra plutos susidarymo dirvos paviršiuje, trukdančios augalo sėklai išdygti. 
	7.6.3. Audros atveju – sunaikinami, išrauti, nulenkti, sulaužyti arba nulaužyti, suplėšomi, užpustomi, nupučiami tik audros pažeidimams būdingomis savybėmis.
	7.6.4. Kai draudimo vietoje negalima nustatyti krušos, liūties, audros ir kitų šiose Taisyklėse išvardintų rizikų kiekinių parametrų, remiamasi tame  ar artimiausiame regione atliktais meteorologinės tarnybos matavimais ir/arba faktais, kad išvardintos gamtinės jėgos tame regione arba greta draudimo vietos padarė panašių nuostolių kituose geros būklės auginamuose kultūrinių augalų plotuose.
	8.1.1. Draudėjas ir su juo susiję asmenys teikė klaidinančią informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, kurios turėjo įtakos įvykio priežastims bei nuostolio dydžiui nustatyti.
	8.1.2. Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, paaiškėja, kad sudarant draudimo sutartį nebuvo pateikta arba pateikta klaidinga esminė informacija apie draudžiamą objektą arba nebuvo pranešta apie pasikeitusias aplinkybes ir/ar padidėjusią riziką (Specialiųjų sąlygų 2 skyrius).
	8.1.3. Draudėjas ir su juo susiję asmenys nepateikė visų BTA prašomų dokumentų draudžiamojo įvykio priežastims bei nuostolio dydžiui nustatyti.
	8.1.4. Draudėjas ir su juo susiję asmenys laiku nepranešė apie įvykį atitinkamoms kompetentingoms tarnyboms (Priešgaisrinės saugos tarnybai, policijai ir kitoms).
	8.1.5. Nuostolis atsirado dėl to, kad Draudėjas ir su juo susiję asmenys sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar jos sumažinimui. 
	8.1.6. Nuostolis atsirado dėl to, kad Draudėjas ir su juo susiję asmenys buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių, psichotropinių medžiagų.
	8.1.7. Draudėjas ir su juo susiję asmenys apie įvykį raštu nepranešė BTA šiose Taisyklėse numatytais terminais. 
	8.1.8. Jeigu nuostoliai atsiranda dėl tos pačios pasikartojančios priežasties, jeigu BTA buvo davusi rašytinius nurodymus imtis konkrečių priemonių, sumažinančių įvykio atsitikimo tikimybę.
	8.1.9. Kitais taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.


