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Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Specializuotos technikos draudimo Taisyklėse Nr. 
09.ST1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Specializuotos technikos draudimas - turto draudimo rūšis.

Atkreipiame dėmesį, kad apdraudus specializuotą 
techniką pagal Klasikinės apsaugos variantą draudžia-
maisiais įvykiais bus laikoma tik tie įvykiai, kuriuos jūs 
pasirinkote ir kurie nurodyti jūsų draudimo liudijime (po-
lise). Visi kiti įvykiai bus laikomi Nedraudžiamais. Taip 
pat gamtinių jėgų pasireiškimai turi atitikti taisyklėse nu-
matytus gamtinių jėgų kriterijus (pvz. vėjo greitis – gūsio 
metu yra 17 m/s ir didesnis, liūties atveju – kai per 12 
valandų ar trumpesnį laiką iškrinta 15 mm ir daugiau 
kritulių, kiekis, sniego slėgio atveju – kai per 48 val. ar 
trumpesnį laiką iškrenta 20 mm ir daugiau kritulių bei 
susidaro ne mažiau kaip 20 cm storio sniego dangos 
sluoksnis). Pagal visus draudimo apsaugos variantus 
Nedraudžiamais įvykiais bus laikoma: 
Nuostoliai atsiradę dėl:
natūralaus nusidėvėjimo ir neišvengiamų natūralių 
procesų (korozijos, pelijimo, puvimo, gedimo, nusi-
dėvėjimo, plėtimosi ir pan.)
ugnies, kuri kilo pačioje technikoje, jei technika 
buvo senesnė nei 7 metų;
pašalinių daiktų patekimo į apdrausto objekto agre-
gatus, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip;
įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją 
arba įstatymuose nustatyta tvarka atsako gaminto-
jas, pardavėjas, tiekėjas, garantinį ar techninį aptar-
navimą vykdanti įmonė ar organizacija;
žala buvo padaryta varikliui ar jo sudedamosioms 
dalims, šaldymo bei šildymo įrangai ar transmisijai 
bei kitiems mechanizmams, atsirado ar padidėjo 
dėl nepakankamo tepalo, aušinimo ar kitų skysčių 
lygio, dėl netinkamos rūšies ar kokybės tepalo, au-
šinimo skysčio ar degalų naudojimo arba dėl nepa-
kankamos jų cirkuliacijos, bei kad žala atsirado ar 
padidėjo dėl pasibaigusių degalų;
buvo sugadintos ar sunaikintos specializuotos techni-
kos padangos, jeigu tuo pačiu metu nebuvo sunaikin-
tos ar sugadintos kitos kėbulo ir/ar važiuoklės dalys;
buvo sugadinti ar sunaikinti visų rūšių įrankiai, grąž-
tai, peiliai, pjūklai, žirklės, šlifavimo diskai, transpor-
terių juostos, sietai, žarnos, lynai, diržai, šepečiai, 
kabeliai, grandinės ar kitos dalys, kurios dėvisi arba 
eksploataciniu laikotarpiu daug kartų keičiamos 
(pvz., štampai, formos, matricos, sietai, filtrai, gu-
mos, tekstilės bei dirbtinių medžiagų dangos, guo-
liai ir t.t.), jeigu tuo pačiu metu nebuvo sunaikintos 
ar sugadintos kitos apdrausto objekto dalys;
specializuota technika buvo palikta neaptvertoje ar 
nesaugojamoje teritorijoje, išskyrus vagystę iš gy-
venamojo namo (kuriame gyvenama daugiau kaip 
250 dienų per metus) kiemo teritorijos;
specializuota technika buvo eksploatuojama pažei-
džiant jos technines charakteristikas, buvo techniš-
kai netvarkinga ir (arba) jai buvo būtinas remontas 
ar buvo naudota ne pagal tiesioginę paskirtį;

Kam netaikoma draudimo 
apsauga?

Jūs galite pasirinkti vieną iš dvejų draudimo 
apsaugos variantų – Klasikinę apsaugą arba 
apsaugą Maksimum.

Apsidraudus Klasikinės apsaugos variantu galioja 
žemiau išvardintos rizikos:

Autoavarija (kelių eismo įvykis, kurio metu judant 
apdraustai technikai, ji yra apgadinama); 

Ugnis (gaisras, tiesioginis žaibo trenkimas, 
sprogimas ir pan);

Gamtinės jėgos (audra, liūtis, kruša, sniego 
slėgis ir pan);

Trečiųjų asmenų tyčinė veika (vagystė 
įsilaužiant, apiplėšimas ir pan.); 

Stiklo dūžis.

Išsamų kiekvienos rizikos aprašymą galima rasti 
Specializuotos technikos draudimo Taisyklėse, 
skirsnyje „Klasikinė apsauga“.

Apsidraudus apsaugos Maksimum variantu 
atlyginama apdraustos specializuotos technikos 
sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl 
staiga ir netikėtai įvykusio atsitikimo, kuris 
atsirado draudimo apsaugos galiojimo metu ir 
kurio priežastis nėra įvardinta Specializuotos 
technikos draudimo taisyklių Specialiosios 
dalies 6 skirsnyje kaip nedraudžiamasis įvykis.

Draudimo suma 
Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurios 
neviršijant BTA atlygins patirtus nuostolius. 
Draudimo suma ir nuostolio atlyginimo principai 
nustatomi kiekvienam objektui ar objektų grupei 
atskirai.
 

Galimi draudimo variantai:

Kam taikoma draudimo apsauga?
Žemės ūkio, statybinei, miško ir kitai specializuotai 
technikai.

Konkretūs apdrausti objektai yra nurodomi 
draudimo liudijime.



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

-
-
-

Kokios mano pareigos?

Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo polise nurodytos dienos, bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos 
sumokėjimo;
Draudimo sutartis galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.

Įmoka už draudimo sutartį reikia sumokėti iki joje nurodytos dienos vienu iš šių būdų: 
• Mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
• Visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, pa-
teikiant mokėjimo sąskaitą.
• Bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada ir kaip moku?

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei draudimo 
liudijime nenurodyta kitaip.

Kur man taikoma draudimo 
apsauga?

Draudimo sutartį galite nutraukti informavę raštu savo draudimo atstovą ar elektroniniu paštu bta@bta.lt ne vėliau 
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartį?

apdraustą specializuotą techniką ir (arba) ją vežan-
čią transporto priemonę vairavo asmuo, apsvaigęs 
nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar psichotropinių 
medžiagų arba vengė (atsisakė) patikrinimo dėl gir-
tumo, narkotikų, vaistų ir (arba) kitų psichotropinių 
medžiagų vartojimo;
vairavo specializuotą techniką pažeisdamas darbo 
režimo ar darbų saugos reikalavimus.

Šiame sąraše pateikti dažniausiai pasitaikantys ne-
draudžiamieji įvykiai. Pilnas nedraudžiamų įvykių 
sąrašas yra pateiktas Specializuotos technikos drau-
dimo taisyklių Specialiosios dalies 6-ame skirsnyje.

Pasirinkus Klasikinės draudimo apsaugos varian-
tą, draudimo apsauga negalioja, jeigu apdrausta 
specializuota technika buvo eksploatuojama ke-
lių eismui neskirtose vietose (važiavo užšalusiais 
vandens telkiniais, miškais, laukais, pievomis, 
statybų aikštelėse, karjeruose ir pan.);
Draudimo išmokai taikome išskaitą, nurodytą polise;
Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykis yra 
nedraudžiamasis.
Draudimo apsauga netaikoma teroristiniams 
veiksmams, karo, invazijos, priešiškiems užsienio 
valstybės veiksmams, karinėms ar joms prilygi-
namoms operacijoms, branduolinės energijos ar 
radioaktyvių preparatų poveikiui bei užterštumui, 
aplinkybėms, kurios pagal LR teisės aktus laiko-
mos force majeure, tyčinių Draudėjo, Apdraustojo 
ar Naudos gavėjo veiksmų.

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?


