ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ TURTO DRAUDIMO
TAISYKLĖS NR. 009-1/2017
Patvirtinta 2017 m. balandžio 19 d. per „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS valdybos
susirinkimą, protokolo Nr. 15/2017
1.

DRAUDIKAS

1.1.
Draudikas yra uždaroji akcinė bendrovė "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS
Lietuvos Filialas (toliau vadinama “draudiku”).
DRAUDĖJAI

2.
2.1.

Draudėjais gali būti juridiniai asmenys, įstaigos bei organizacijos
3.

3.1.

DRAUDIMO OBJEKTAI

Draudimo objektais gali būti:

3.1.1. Pastatai, statiniai, patalpos, nebaigtos kapitalinės statybos objektai (kai jau užbaigti
statybos-montavimo darbai t.y. pastatai su sienomis, stogu, langais bei durimis);
3.1.2. Stacionariai sumontuotas ir nesumontuotas kilnojamas turtas: techniniai ir technologiniai
įrengimai, įrenginiai, įranga, gamybos ir darbo priemonės.
3.1.3. Apyvartinis turtas: žaliavos, medžiagos, komplektuojančios detalės, gatava ir nebaigta
produkcija, prekės (prekių atsargos).
3.1.4. pedalus turtas: juvelyriniai dirbiniai iš tauriųjų metalų, jų laužas, brangakmeniai ir
sintetiniai akmenys, gintaras, perlai, kitos tauriosios substancijos, meno kūriniai ir antikvarinės
vertybės, rinkiniai ir kolekcijos, parodų eksponatai, etalonai, maketai, religinio kulto daiktai,
nesantys antikvarinėmis vertybinėmis, filmai ir jų kopijos, pinigų automatai (įskaitant ir pinigų
keitimo automatus).
3.2.

Draudimo objektais negali būti:

3.2.1. Grynieji pinigai, planai, aktai, kartotekos, brėžiniai ir kitokie dokumentai, magnetiniai ir
kitokie duomenų (informacijos) nešėjai, vertybiniai popieriai.
3.2.2. Sausumos transporto priemonės, registruojamos privaloma tvarka išskyrus atvejus, kai
šios priemones draudžiamos iki jų įregistravimo (pvz. Skirtos pardavimui) arba jų saugojimo
metu.
3.3.
Turtas draudžiamas, kai draudėjas yra jo savininkas, teisėtas valdytojas arba,
sutinkamai su galiojančiomis teisinėmis normomis, gali juo disponuoti. Be to gali būti apdraustas
turtas, draudėjo įsigytas pagal nuomos sutartį, gautas perdirbti, remontuoti, parduoti, saugoti. Taip
pat galima apdrausti nuostolių vietos tvarkymo bei apdrausto turto perkėlimo ir apsaugos išlaidas,
nurodytas šių taisyklių 6.3 punkte.
4.

DRAUDIMO VIETA

4.1.
Kilnojamasis ir apyvartinis turtas apdraudžiami tik draudimo vietos ribose. Draudimo
vieta- tai draudimo sutartyje nurodyti pastatai, statiniai, patalpos, uždaros teritorijos (žemės
sklypai).
4.2.
Draudimo sutartyje turi būti nurodyta tiksli apdraudimo vieta (tikslus adresas).
Kilnojamam ir apyvartiniam turtui draudimine apsauga galioja tik jam esant draudimo vietoje. Šis
apribojimas netaikomas turtui (daiktams), kuris įvykusio arba tuoj pat galinčio įvykti draudimo
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įvykio pasėkoje išgabenamas iš draudimo vietos, su sąlyga, kad naujoje šio turto buvimo vietoje
jis yra apsaugotas.
4.3.
Draudikas gali atsisakyti drausti turtą vietovėse, kurioms gresia stichinė nelaimė ar kitoks
draudiminis įvykis, apie kurį buvo paskelbta kompetentingų institucijų. Specialus turtas
draudžiamas tik draudimo sutartyje nurodytose patalpose, turinčiose veikiančią priešgaisrinę ir
apsaugos signalizaciją arba saugomose apsaugos firmų darbuotojų, specialiuose saugyklose arba
seifuose. Prie draudimo sutarties turi būti pridėtas tikslus specialaus turto aprašymas nurodant
atpažinimo ženklus, ypatingus ir charakteringus bruožus bei spalvota nuotrauka.
5. DRAUDIMO SUMA
5.1. Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, gali pasirinkti draudimo sumą apdrausdamas turtą
visa verte (atstatomąją arba likutine), arba atitinkama likutinės vertės dalimi, bet ne mažesne, kaip
50%. Atstatomąja verte apdraudžiamas visas turtas arba atskiras objektas tik tuo atveju, kai jis
draudžiamas visa verte. Apdraudus turtą ne visa verte, draudiminio įvykio metu patirta žala
atlyginama proporcingai draudimo sumos ir vertės santykiui (draudimo sumos ribose).
5.2.
Draudimo suma negali viršyti draudžiamo turto atstatomosios arba likutinės vertės
(priklausomai nuo pasirinkto varianto), esančios draudimo sutarties sudarymo metu.
5.3.

Atstatomoji vertė - tai:

5.3.1. naujo analogiško ir tokios pat kokybės pastato ar statinio pastatymo išlaidų suma,
įskaitant ir išlaidas, reikalingas projektinei dokumentacijai parengti;
5.3.2. išlaidų suma, reikalinga įsigyti naują tokios pat rūšies, paskirties ir kokybės daiktą
(įrengimą, įrenginį, gamybos priemonę ir pan.) arba jį naujai pagaminu.
5.4.
Likutinė (balansinė) vertė - tai vertė, gauta iš pradinės įsigijimo vertės atėmus
nusidėvėjimą.
5.5.
Nebaigtos kapitalinės statybos objektų vertė nustatoma pagal faktiškai sunaudotą
medžiagų ir darbo sąnaudų vertę.
5.6.
Žaliavų, medžiagų komplektuojančių detalių ir prekių vertė nustatoma pagal jų įsigijimo
(pirkimo) kainą.
5.7.
Gatavos produkcijos ir nebaigtos gaminti produkcijos (pusfabrikačių) vertė nustatoma
pagal faktiškai panaudotų žaliavų, medžiagų, darbo ir energijos sąnaudų vertę.
5.8.
Išsinuomoto turto vertė nustatoma pagal nuomos sutartyje nurodytą vertę. Jeigu nuomos
sutartyje ji nenurodyta- pagal analogiško turto vertę, esančią rinkoje draudimo sutarties sudarymo
metu.
5.9.
Turto, gauto remontuoti, perdirbti, saugoti verte nustatoma pagal jo priėmimo
dokumentuose nurodytą vertę (kainą).
5.10.
Specialaus turto vertė nustatoma remiantis ekspertiniu įkainavimu, jo įsigijimo
dokumentuose nurodyta kaina arba draudėjo ir draudiko susitarimu.
5.11.
Draudėjas yra atsakingas už teisingą draudžiamo turto vertės nustatymą, kurią jis
suderina su draudiku.

2|12

6.

APDRAUSTOS IŠLAIDOS

6.1.
Draudikas atlygina draudėjui išlaidas, patirtas siekiant išsaugoti apdraustą turtą nuo žalos
atsiradimo arba siekiant sumažinti jos dydį. Šių išlaidų ir žalos, padarytos apdraustam turtui,
atlyginimo maksimali riba yra draudimo suma pagal kiekvieną apdrausto turto poziciją (grupę),
išskyrus būtinąsias išlaidas, draudėjo turėtas mažinant žalą. Jei draudimo suma mažesnė už
apdrausto turto vertę, tai aukščiau nurodytos išlaidos atlyginamos tokiu pat santykiu, kaip ir žala.
padaryta apdraustajam turtui- proporcingai draudimo
sumos ir di audimo vertės santykiui,
neatsižvelgiant į tai, kad būtinos išlaidos, turėtos mažinant žalą, kartu su žalos dydžiu viršija
draudimo sumą.
6.2.
Išlaidos už ugniagesių ar kitų viešai įpareigotų suteikti pagalbą institucijų darbą
neatlyginamos.
6.3.
Jeigu sudarant draudimo sutartį buvo numatyta, draudikas taip pat atlygina šias draudėjo
patirtas išlaidas:
6.3.1. Nuostolių vietos tvarkymo, įskaitant ir išlikusių pastatų, statinių dalių
nugriovimą ( kai tai būtina), šiukšlių, atliekų ir laužo nugabenimo į artimiausią sąvartyną ir
iškrovimo arba sunaikinimo (utilizavimo);
6.3.2. Apdrausto turto perkėlimo (jei tai būtina) ir apsaugos. Į šias išlaidas įeina
įrengimų, įrenginių demontavimas, pastato dalių pralaužimas, angų praplatinimas ir panašios
išlaidos.
7.

Draudiminiai įvykiai

7.1.1. Turtas draudžiamas (pasirinktinai) nuo jo sunaikinimo, sugadinimo ar Ugnies (“A'’
rizika): gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo, skraidančių aparatų, jų dalių arba krovinių iš jų
užkritimo;
7.1.2. Vagystės su įsilaužimu, plėšimo bei vandalizmo arba mėginimo padaryti tokį nusikaltimą
(“B” rizika);
7.1.3.

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų avarijos (“C” rizika);

7.1.4.

Stichinės nelaimės (“D” rizika): audros, potvynio, krušos, žemės griūties ar nuošliaužos.

7.2.

Draudimo rizikų apibrėžimai:

7.2.1. Gaisras - tai ugnies įsiliepsnojimas iš nenumatyto ugnies židinio arba, kai
palikus ją, gali išsiplėsti iš esamo židinio;
7.2.2. Sprogimas - tai staigi, stipri jėga, slypinti dujų ar garų išsiplėtimo savybėje. Sprogimu
laikomi tokie reiškiniai, kai talpos (katilo, vamzdžio) sienos sudraskomos taip, kad staiga
išsilygina slėgio skirtumas talpos viduje ir išorėje (jei sprogimas įvyksta dėl cheminių reakcijų
talpos viduje, sienos gali nesutrūkti; šiuo atveju draudiko atsakomybė išlieka). Žala, atsiradusi prie
žemesnio, negu atmosferinis slėgimo, neatlyginama;
7.2.3.

Žaibo itrenkimas - yra betarpiškas žaibo perėjimas į apdraustą daiktą;

7.2.4. Skraidančiu aparatu ir iu daliu kritimas - tai aviakatastrofos arba lėktuvo priverstinis
nusileidimas (nežiūrint į tai, ar lėktuvas su varikliu, ar be jo) skraidančio objekto ar vežamo
krovinio dalies kritimas ant apdrausto turto;
7.2.5. Audra šių sąlygų prasme yra klimato sąlygojamas oro masių judėjimas, esant ne
mažesniam kaip 8 balų oro judėjimui. Draudimas nuo audros apima tik nuostolius, kurie susidaro:
dėl betarpiško audros poveikio apdraustam turtui; kai audra ant apdraustų objektų verčia pastatų
dalis, medžius ar kitus daiktus;
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7.2.6. Potvynis - lietaus, krušos, sniego ar purvo įsiveržimas į apdraudimo vietą pro langus,
duris ir kitas angas ir yra pastatų ar apdrausto kilnojamo turto nuostoliai;
7.2.7.

Kruša - atmosferiniai krituliai su ledo gabalėliais;

7.2.8. Žemės griūtis - tai staigus žemės lygio pažemėjimas del požeminių ir tuščių erdvių
užsipylimo;
7.2.9.

Žemės nuošliaužos - tai žemės masės slinkimas šlaitu;

7.2.10. Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos tinklu avarijos - tai šių sistemų
pažeidimas, ko pasėkoje ne pagal paskirtį išsiveržia garas ar vanduo iš:
7.2.10.1. stacionariai
sumontuotų
atitekamųjų
aprūpinimo vandeniu sistemos vamzdžių.

ar

nutekamųjų

kanalizacijos

ir

7.2.10.2. šildymo karštu vandeniu ar garu įrengimų. Draudimas apima ir nuostolius atsiradusius
pastato viduje dėl šalčio aukščiau minėtose įrengimuose ir sistemose, o taip pat maudymosi
įrengimuose, vandens matuokliuose, kaitinimo katiluose ir boileriuose, klozetuose, vandens
čiaupuose ir kituose vandentiekio ir kanalizacijos įrengimuose.
7.2.11. Vagystė su isilaužimu- kai vagis įsilaužia arba padirbtu raktu, ar įrankių pagalba patenka
į užrakintą patalpą, kurioje yra apdrausti daiktai; iš užrakintos patalpos, pasislėpęs joje prieš
uždarymą, pagrobia daiktus; sulaikomas nusikaltimo vietoje; į patalpą patenka tikro rakto, kurį jis
pasisavino, pagalba (visa tai taikoma rakinamoms patalpoms, kuriose yra apdrausti daiktai).
7.2.12. Apiplėšimas- kai draudėjo ar darbuotojų atžvilgiu panaudojama prievarta jiems
priešinantis, kad nebūtų atimti apdrausti daiktai; draudėjas ar jo darbuotojai draudimo vietoje
apdraustuosius daiktus atiduoda ar leidžia juos atimti, nes jiems grąsinama prievartos veiksmais,
keliančiais pavojų jų gyvybei ar sveikatai; iš draudėjo ar jo darbuotojų atimami apdrausti daiktai,
kai po nelaimingų įvykių jie nepajėgūs priešintis.
7.2.13. Darbuotojais laikomi pilnamečiai draudėjo šeimos nariai, arba asmenys kuriems
draudėjas pavedė apdraustų daiktų priežiūrą ar saugojimą.
7.2.14. Vandalizmas po įsilaužimo yra tada, kai nusikaltėlis įsibrovęs į draudimo vietą tyčia
naikina ar apgadina turtą.
7.3.
Draudėjas gali apdraustą specialų turtą, nurodytą šių taisyklių 3.1.4 punkte apdrausti nuo
apiplėšimo jį pervežant, iš vienos vietos į kitą draudimo sutartyje nurodytu maršrutu su sąlyga,
kad turtą veš arba lydės pats turto savininkas ar jo įgalioti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų ir ne
vyresni kaip 60 metų ir pervežimo metu toje pačioje transporto priemonėje nebus vežami kiti
daiktai (kroviniai) ar pašaliniai asmenys, ovairuotojas galės atlikti ir sargybinio funkcijas.
7.3.1. Tokiais atvejais sudaroma papildoma draudimo sutartis. Pagal šią sutartį draudikas atsako
ir už žalą, susijusią su įvykiais, kurie asmeniui, transportuojančiam apdraustą turtą, sukliudė
pervežamo turto apsaugą dėl:
7.3.1.1. Jo staigios mirties ar staigios ir sunkios ligos;
7.3.1.2. Sunkaus kūno sužalojimo, įvykusio dėl nelaimingo įvykio (jeigu šis įvykis patvirtintas
atitinkamais dokumentais);
7.3.1.3. Transporto priemonės, kuria buvo pervežamas apdraustas turtas, avarijos, gaisro, žaibo
įtrenkimo ar sprogimo ir dėl to nebuvo galima užtikrinti pervežamo turto saugumo (draudikas
atsako tik už tiesioginę žalą, susidariusią dėl išvardintų veiksnių, apdraustą turtą sunaikinus,
sugadinus ar praradus.
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8. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
8.1.

Draudimo išmoka nemokama ir draudikas neatsako už apdrausto turto nuostolius:

8.1.1. Viršijančius draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą pagal kiekvieną apdrausto turto
grupę, kuri yra didžiausia draudiko atsakomybės riba;
8.1.2. Neviršijančius 600 Lt ar kitokio dydžio, numatyto draudimo sutartyje, franšizės sumos
(pagal visas rizikas);
8.1.3. Susidariusius dėl karinių veiksmų, ypatingosios padėties, neramumų, riaušių,
revoliucijos, branduolinės energijos poveikio, žemės drebėjimo;
8.1.4. Jeigu draudėjo ar vieno iš vadovaujančių įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų
veikloje teismas nustatė tyčios veiksmus, sukėlusius žalą.
8.1.5. Jeigu teisėtvarkos institucijos nustatė, kad draudėjas ar jo darbuotojai suklaidino, apgavo
draudiką ar bandė tai padaryti klastodami duomenis ir faktus, kurie turėjo įtakos draudiminio
įvykio priežastims ir aplinkybėms arba draudimo išmokos dydžiui;
8.1.6. Jeigu prieš asmenį, kurio priežiūroje buvo apdraustas turtas, panaudota įtaiga ar hipnoze
arba jis apsvaigo, neteko sąmones, apsinuodijo savo valia vartodamas svaiginančias medžiagas
(pvz. alkoholį, narkotikus).
8.1.7. Atsiradusius dėl vagystės su įsilaužimu iš reklaminių vitrinų (išskyrus atvejus, kai tai
buvo numatyta draudimo sutartyje);
8.1.8.

Atsiradusius dėl natūralių senėjimo procesų, statybos ar remonto broko;

8.1.9. Atsiradusius po 30 kalendorinių dienų kai buvo nebenaudojamos uždarytos patalpos,
kuriose yra apdraustas turtas (išskyrus atvejus, kai tokios patalpos saugomos ištisą parą);
8.1.10. Dėl draudėjo ar jo atstovo (-ų) veiksmų, siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką;
8.1.11. Dėl elektros srovės poveikio elektros įrenginiuose (leistinų įtampos apkrovų viršijimas,
izoliacijos defektai, trumpas sujungimas, kontakto nebuvimas, matavimo, reguliavimo ar
apsauginių prietaisų gedimai), išskyrus atvejus, kai dėl šios priežasties gaisras išplito ir sunaikino,
sugadino ir kitą apdraustą turtą;
8.1.12. Dėl ugnies, šilumos poveikio (lydant, suvirinant, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar
pan.) gamybos proceso metu apdraustam turtui, išskyrus atvejus, kai gaisras išplito ir sunaikino,
sugadino ir kitą apdraustą turtą:
8.1.13. Dėl sprogimo panaudojant įtaisą gamybos proceso metu (vykdant kasybos, statybos ir
pan. darbus);
8.1.14. Dėl sprogimo vidaus degimo variklių degimo kamerose.
8.2.
Draudikas neatlygina nuostolių, susidariusių po draudiminio įvykio nutrūkus gamybos ar
realizacijos procesams.
9.

DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, JOS GALIOJIMO TERMINAS

9.1.
Draudimo sutartis paprastai sudaroma vienerių metų arba trumpesniam laikotarpiui pagal
draudėjo ar jo įgalioto asmens žodinį arba raštišką prašymą - anketą (priedas Nr. 1). Draudėjui
pageidaujant, draudimo sutartis gali būti sudaroma ir ilgesniam, negu metų laikotarpiui, tačiau ne
daugiau kaip 10-čiai metų. Kartu su prašymu draudikas turi pateikti draudžiamo turto sąrašą,
nurodydamas jo vertę ir kitus draudiko reikalaujamus duomenis, reikalingus draudiminės rizikos
įvertinimai bei draudimo įmokos apskaičiavimui.
9.2.

Draudėjas gali apdrausti visą turtą arba jo dalį ( atskirus objektus) nuo "A”, ir

5|12

"D" rizikų. Nuo “B”, "C” ir “D" rizikų draudžiama pasirinktinai tik kartu su “A” rizika.
9.3.
Gavęs draudėjo prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, draudiko atstovas privalo
kartu su draudėjo atstovu apžiūrėti pageidaujamą drausti turtą, susipažinti su turto
apskaitos dokumentais, išsiaiškinti turto saugojimo sąlygas, įvertinti draudimo rizikos
laipsnį.
9.4.
Draudėjas, pateikęs prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, negali keisti prašyme ir jo
prieduose nurodytų duomenų t.y. negali didinti arba leisti didėti draudiminei rizikai
nepranešdamas apie tai raštu draudikui.
9.5.

Draudimo sutartis įsigalioja sumokėjus įmoką (pirmąją jos dalį):

9.5.1. Grynais pinigais - po 5 kalendorinių dienų nuo įmokos (pirmos dalies) sumokėjimo, bet
ne anksčiau, negu nurodyta draudimo polise;
9.5.2. Pavedimu - nuo kitos dienos kai įmoka (pirmoji jos dalis) įskaityta į draudiko sąskaita
banke, bet ne anksčiau, negu nurodyta draudimo polise.
9.6.
Su draudėjais, kurie pageidauja padidinti draudimo sumą arba apdrausti neapdraustą turto
dalį, sudaroma papildoma draudimo sutartis, kuri įsigalioja nuo papildomos draudimo įmokos
sumokėjimo dienos. Papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi kartu su pagrindine draudimo sutartim
9.7.
Sudarant draudimo sutartį naujam laikotarpiui, kai dar galioja aukščiau sudarytoji, nauja
sutartis įsigalioja nuo anksčiau sudarytos sutarties galiojimo pabaigos, jeigu iki to laiko buvo
sumokėta draudimo įmoka (pirmoji jos dalis).
9.8.
Draudėjams, kurie nepertraukiamai draudžia turtą tris ir daugiau metų, taikomas vieno
mėnesio lengvatinis laikotarpis naujai draudimo sutarčiai sudaryti, kurio metu dar nesudarius
naujos sutarties ir atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmoka išmokama pagal ankščiau
sudarytas draudimo sutarties sąlygas.
10.

DRAUDIMO ĮMOKOS

10.1.
Draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo draudimo sumos,
draudiminės rizikos laipsnio pagal šių taisyklių priedą Nr. 2.
10.2.
Draudimo įmoka gali būti mokama grynais pinigais arba pavedimu, visa iš karto arba
dalimis. Pirma įmoka, ne mažesnė, kaip 25% metinės įmokos, turi būti sumokėta sudarant
draudimo sutartį. Kitos įmokos dalys mokamos draudimo sutartyje išdėstytais terminais: kas
mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metai.
10.3.
Draudėjui
nesumokėjus
eilinės
draudimo
įmokos
draudimo
sutartyje
nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog per 15
kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo
apsauga bus sustabdyta. Laikoma, kad draudėjas gavo draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus
protingam terminui po jo išsiuntimo.
10.4.
Atsitikus draudiminiam įvykiui, pagal kurį draudikas privalo mokėti draudimo
išmoką, nesumokėtoji draudimo įmokos dalis išskaičiuojama iš draudimo išmokos sumos.
11.
11.1.

IKI SUTARTINĖS DRAUDĖJO IR DRAUDIKO PAREIGOS

Draudikas privalo:

11.1.1. supažindinti draudėją su draudimo rūšies taisyklėmis ir įtekti jų kopiją;
11.1.2. neskelbti informacijos apie draudėją ar kitus asmenis, jų turtinę padėtį, gautos prieš
sutarties sudarymą ir naudoti ją tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, išskyrus
įstatymų numatytas išimtis. Ši Draudiko pareiga išlieka ir sudarius draudimo sutartį.
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11.2.

Draudėjas privalo:

11.2.1. suteikti teisingą visą žinomą informaciją apie apdraudžiamą turtą bei
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei bei šio įvykio
galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), kurių prašė draudikas;
11.2.2. pateikti draudikui dokumentus, reikalingus draudimo sutarties sudarymui ir draudiminės
rizikos laipsnio nustatymui.
12.

DRAUDĖJO IR DRAUDIKO PAREIGOS DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO
METU

12.1. Draudėjas privalo:
12.1.1. griežtai laikytis turto saugojimo taisyklių, priešgaisrinio saugumo reikalavimų bei
nurodymų ir reikalavimų, kuriuos nustato atitinkamos priešgaisrinės priežiūros, elektros ir dujų
ūkio tarnybos.
12.1.2. nuolat tikrinti gaisro gesinimo priemonių, priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos,
dūmtraukių ir elektros instaliacijos būklę, nelaikyti dažų, benzino, dyzelinio kuro ir kitų pavojingų
gaisro kilimo atžvilgiu medžiagų, pažeidžiant galiojančias jų laikymo normas ir taisykles.
12.1.3. pastebėjus gedimus apšildymo, dujų, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos sistemose arba
stichinės nelaimės grėsmę, nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms, imtis įmanomų priemonių
gedimams pašalinti.
12.1.4. suteikti draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai periodiškai apžiūrėti
apdraustus objektus, tikrinti priešgaisrinės, turto apsaugos sistemų techninę būklę, įvertinti ar
draudėjas laikosi draudimo sutartyje numatytų sąlygų ir reikalavimų.
12.1.5. per 3 darbo dienas informuoti raštu draudiką apie prašyme apdrausti turtą ir jo prieduose
nurodytų duomenų pasikeitimą (draudimines rizikos padidėjimą) arba apdrausto turto laikymo
vietos pasikeitimą. Apie draudiminės rizikos padidėjimą būtina pranešti draudikui net ir tuo
atveju, kai rizika didėja ne dėl draudėjo valios.
12.1.6. atsitikus draudiminiam įvykiui, imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, pašalinti
priežastis, galinčias padidinti nuostolius.
12.1.7. apie draudiminį įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms (priešgaisrinei
apsaugai, policijai, avarinėms tarnyboms ir pan.).
12.1.8. sužinojęs apie draudiminį įvykį, per parą laiko (neskaitant šventinių ir
nedarbo dienų) apie jį raštu pranešti draudikui ir iki jo atstovo atvykimo pagal galimybes išsaugoti
nepakeistą visą likusį apdraustą turtą arba jo liekanas. Šis reikalavimas negalioja, jei draudiko
atstovas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie draudiminį įvykį, nepradeda veiksmų, susijusių su
draudiminio įvykio įvertinimu.
12.1.9. pateikti draudikui visus turimus dokumentus, reikalingus žalos dydžiui apskaičiuoti
draudiminio įvykio priežastims ir aplinkybėms nustatyti, sudaryti galimybes nevaržomai tirti žalos
atsiradimo priežastis ir dydį.
12.1.10. per 2 savaites pateikti draudikui sunaikinto, sugadinto ar dingusio apdrausto turto sąrašą,
patvirtintą įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo.
12.1.11. draudikui reikalaujant parodyti jo atstovui sugadintą, sunaikintą apdraustą turtą ar jo
liekanas.
12.1.12. jei buvo keliama baudžiamoji byla dėl draudiminio įvykio metu padarytos žalos, pateikti
draudikui teismo sprendimą arba jo nuorašą.

7|12

12.1.13. jei draudėjas nesilaikė 12.1.8 punkte nurodytų reikalavimų, atsižvelgdamas į tai, ar
draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia, ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad
apie draudiminį įvykį draudikas sužinojo laiku arba, kai nepranešimas neturėjo įtakos draudiko
pareigai išmokėti draudimo išmoką, draudikas turi teisę sumažinti arba atsisakyti mokėti draudimo
išmoką.
12.2. Draudikas privalo:
12.2.1. per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apžiūrėti draudiminio įvykio vietą ir
dalyvaujant draudėjui ar jo įgaliotam asmeniui, surašyti draudiminio įvykio aktą.
12.2.2. Spręsdamas žalos atlyginimo klausimą draudikas vadovaujasi priešgaisrinės priežiūros,
policijos, avarinių tarnybų, tardymo organų ar kitų atitinkamų tarnybų dokumentais ir išvadomis,
liečiančiomis draudiminį įvykį.
13.

DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMO, SUSTABDYMO IR
NUTRAUKIMO SĄLYGOS

13.1.
Draudimo sutartis draudėjo iniciatyva gali būti nutraukta prieš jai įsigaiiojant. Tokiu
atveju grąžinama visa draudimo įmoka, išskaičius 25 Lt mokestį.
13.2.

Draudimo sutartis baigia galioti:

13.2.1. pasibaigus sutarties galiojimo terminui - draudimo polise nurodytu laiku;
13.2.2. draudikui išmokėjus visą draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą;
13.2.3. sutarties šalims dėl to susitarus;
13.2.4. jeigu yra kiti. Civilinio kodekso numatyti prievolių pasibaigimo atvejai.
13.3.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu pasikeičia draudimo rizika, draudimo sutarties
šalys turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti (sumažinti) draudimo
įmoką.
13.4.
Apie pasikeitusią draudimo riziką draudėjas privalo informuoti draudiką ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo rizikos pasikeitimo datos.
13.5.

Draudimo rizikos pasikeitimu (padidėjimu, sumažėjimu) laikoma:

13.5.1. apdrausto turto savininko pasikeitimas;
13.5.2. pašalinamos arba sumažinamos sutartos apsaugos priemonės, pasikeičia turto
saugojimo būdai;
13.5.3. kitų aplinkybių, kurias draudėjas nurodė rašytiniame prašyme ir jo prieduose,
pasikeitimas.
13.6.
Draudėjui nepranešus apie padidėjusią draudimo riziką, draudikas turi teisę reikalauti
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek. kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos.
13.7.
Jei draudėjas pranešė draudikui apie padidėjusią riziką, tačiau nesutinka pakeisti
draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, draudikas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo.
13.8.
Draudėjas gali vienašališkai nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, raštiškai
įspėjęs Draudiką apie draudimo sutarties nutraukimą. Šiuo atveju, jei pagal draudimo sutartį
nebuvo išmokėta draudimo išmoka, Draudikas grąžina įmokos dalį, proporcingą likusiam
galiojimo laikui, išskaičiavęs 30% nuo grąžinamos sumos sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidoms padengti. Jeigu pagal šią draudimo sutartį buvo mokėta draudimo išmoka, tai Draudikas
grąžina įmokos dalį. proporcingą likusiam galiojimo laikui, išskaičiavus išmokėtą draudimo
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išmoką (-as) ir 30% nuo grąžinamos sumos sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidoms padengti.
Grąžintinų draudimo įmokų dydis apskaičiuojamas kaip 1/12 metinės įmokos už kiekvieną likusį
iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos mėnesį. Prasidėjęs mėnuo, net viena diena, laikomas
kaip praėjęs.
13.9.
Draudėjas po to, kai jam tapo žinoma apie draudimo sutarties pažeidimą, turi teisę
nutraukti draudimo sutartį, raštiškai įspėdamas apie tai Draudiką. Kai draudimo sutartis
nutraukiama Draudėjo reikalavimu, Draudikui pažeidus (nustačius kaltę) draudimo sutarties
sąlygas, Draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka. Jei po draudimo sutarties sudarymo
nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melaginga informaciją apie aplinkybes,
galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai. Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo
sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki
draudiminio įvykio.
13.10. Jei Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė Draudikui visos žinomos informacijos apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio
galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), tai Draudikas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių
aplinkybių sužinojimo privalo pasiūlyti Draudėjui pakeisti draudimo sutartį. Jei Draudėjas
atsisako tai padaryti ir per vieną mėnesį neatsako į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę
pareikalauti nutraukti draudimo sutartį. Šiuo sutarties nutraukimo atveju Draudėjui grąžinamas
proporcingas likusiam laikui draudimo įmokos likutis, išskaičiavus 30% sutarties sudarymo
išlaidų ir pagal tą sutartį išmokėtas sumas.
13.11. Jei draudimo apsaugos sustabdymas, nurodytas 10.3 punkte, tęsiasi ilgiau negu 3
mėnesius, draudimo sutartis nutrūksta. Šiuo atveju Draudikas turi teisę į iki draudimo sutarties
nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos
sustabdymo laikotarpiui.
13.12. Draudimo sutartis, sudaryta apgaulės būdu, ir po draudiminio įvykio gali būti
teismine tvarka pripažįstama negaliojančia.
13.13. Draudimo sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties šalių nuo atsakomybės už galiojusį
draudimo sutarties laikotarpį, o Draudiko nuo draudimo išmokos sumokėjimo už laikotarpį, per
kurį galiojo draudimo sutartis.
14. ŽALOS NUSTATY MO TVARKA IR DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS
14.1.
Draudimo išmoka negali viršyti draudiminių įvykių metu patirtos žalos dydžio bei
draudimo sumų pagal atskiras tuno grupes, nurodytų draudimo sutartyje, kurios yra didžiausia
draudiko atsakomybės riba, išskyrus būtinas išlaidas siekiant sumažinti žalą. Mokant draudimo
išmoką išskaičiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos.
14.2.
Draudimo išmokos dydis už draudiminio įvykio metu sunaikintą arba sugadintą turtą
nustatomas pagal žalos dydį, proporcingai apdrausto turto vertės ir draudimo sumos santykiui.
14.3.
Draudėjas, reikalaujantis atlyginti draudiminio įvykio metu patirtą žalą, privalo
įrodyti žalą ir jos dydį.
14.4.
Kai apdraustas turtas visiškai sunaikintas arba dingo, žalos dydis nustatomas pagal
sunaikinto ar dingusio turto vertę, buvusią prieš draudiminį įvykį, minusavus tinkamų panaudoti
(parduoti, perdirbti) liekanų vertę. Žalos dydis negali viršyti sunaikinto arba dingusio turto vertės,
nustatytos sudarant draudimo sutartį.
14.5.
Kai apdraustas turtas sugadintas, žalos dydis nustatomas pagal sugadinto turto
remonto (atstatymo) vertę, sumažinant ją galimų panaudoti (parduoti, perdirbti) liekanų verte.
Pastatų remonto (atstatymo) vertė apskaičiuojama remiantis vidutinėmis tame regione statybos -
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remonto darbų kainomis (įkainiais). Remonto (atstatymo) išlaidos negali viršyti sugadinto turto
likutinės vertės arba atstatomosios vertės (pagal kiekvieną apdraustą daiktą) (priklausomai nuo
draudimo varianto).
14.6.
Jeigu remonto pasėkoje padidėja apdrausto daikto vertė, palyginus su jo verte sutarties
sudarymo dieną, tai apskaičiuojant žalą remonto išlaidų suma mažinama proporcingai vertes
padidėjimui. Žala nelaikomos remonto išlaidos, susietos su apdrausto daikto techninių ir kitų
parametrų gerinimu, palyginus su buvusiais prieš draudiminį įvykį.
14.7.

Apdraustos išlaidos nustatomos ir atlyginamos 6 skyriuje nustatyta tvarka.

14.8.
Faktiškas patirtos žalos dydis užfiksuojamas surašant draudiminio įvykio metu patirtų
nuostolių protokolą, kurį pasirašo draudėjas (jo įgaliotas atstovas) ir draudikas.
14.9.
Tais atvejais, kai draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudiminio įvykio priežasties arba
žalos dydžio, viena iš šalių raštu gali pareikalauti ekspertizės. Už ekspertų paslaugas apmoka
ekspertizės pareikalavusi šalis. Jei sutarties šalis nesutinka ir su ekspertų išvadomis bei
konstatavimais, ji gali kreiptis į teismą.
14.10. Už kitą draudiminį įvykį, atsitikusį tais pačiais draudiminiais metais (kai draudiminis
laikotarpis mažesnis, negu metai - tuo pačiu draudiminiu laikotarpiu), draudikas atsako tik likusios
draudimo sumos ribose pagal kiekvieną turto grupę (poziciją).
14.11. Draudimo išmoka sumokama draudėjui ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 15
dienų nuo dokumentų, pagrindžiančių draudiminį įvykį ir žalos dydį, gavimo. Jei per šį laikotarpį
pagal gautus dokumentus neįmanoma nustatyti nuostolių atsiradimo aplinkybių ar žalos dydžio,
draudimo išmoka sumokama per 14 dienų nuo tų aplinkybių ar žalos dydžio nustatymo.
14.12. Kai tikslus žalos dydžio ar aplinkybių nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėn.
draudėjui pageidaujant, jam gali būti išmokėtas sutarto su draudiku, bet ne didesnio kaip 30% nuo
numatomos žalos, dydžio avansas.
14.13. Jei draudėjui arba vienam iš jo atstovų keliama baudžiamoji byla dėl draudiminio įvykio
priežasčių, kurios turi juridinę reikšmę pretenzijoms dėl žalos atlyginimo, draudikas turi teisę
atidėti draudimo išmokos mokėjimą tol. kol užsibaigs šis procesas (bus priimtas teismo
nuosprendis arba byla bus nutraukta).
14.14. Tuo atveju, kai išmokama draudimo išmoka prilygsta turto vertei ir sutartyje
nurodytai draudimo sumai, draudikas turi teisę kartu su draudimo sumos išmokėjimu perimti
teises į išlikusį ar atgautą turtą, kuris buvo apdraustas.
14.15. Draudikui atgavus pavogtus (prarastus) apdraustus daiktus arba jų dalį po to,
kai draudikas išmokėjo draudimo išmoką, draudėjas privalo apie tai informuoti draudiką ir atgautą
turtą per 2 savaites atiduoti draudiko nuosavybėn arba grąžinti išmokėtą draudimo išmoką (jos
dalį), atitinkančią atgautų daiktų vertę. Tuo atveju, kai pavogti apdrausti daiktai atgaunami iki
draudimo išmokos išmokėjimo, draudimo išmoka sumažinama atgautų daiktų verte. Jei atgautieji
daiktai sugadinti, tai draudėjas turi teisę reikalauti draudimo išmokos už juos arba pasilikti jau
išmokėtą draudimo išmoką, o draudikas turi teisę šiuos daiktus pasiimti savo nuosavybėn.
14.16. Draudikas privalo raštu pranešti draudėjui apie nustatytą draudimo išmokos
dydį arba atsisakymą ją išmokėti. Jeigu atsisakoma išmokėti draudimo išmoką, pranešime
draudėjui turi būti nurodyta priežastis, pretenzijų pateikimo tvarka ir terminas.
14.17. Draudikui nustatytu laiku nepagrįstai neišmokėjus draudėjui draudimo išmokos,
draudikas moka draudėjui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo
priklausančios išmokėti sumos.
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ATLEIDIMAS NUO DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO, DRAUDIMO
IŠMOKOS MOKĖJIMO APRIBOJIMAI

15.

15.1.
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jeigu draudiminis įvykis
atsitiko dėl draudėjo tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai
vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas).
15.2.

Draudimo išmoka nemokama:

15.2.1. jei įvykis nedraudiminis;
15.2.2. jei įvykio nepatvirtina atitinkamos tarnybos (policija, priešgaisrinės apsaugos tarnyba ir
pan.);
15.2.3. jei teisėsaugos įstaigos pripažįsta klastotės, apgaulės veiksmus, kurie turi įtakos
draudiminio įvykio priežastims ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti;
15.2.4. jeigu draudiminis įvykis įvyksta draudimo apsaugos sustabdymo, nurodyto 10.3. punkte,
metu.
15.3.

Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką ar jos nemokėti:

15.3.1. jei draudėjas dėl neatsargumo pateikė neteisingą informaciją, kuri galėjo lemti draudiko
apsisprendimą sudaryti sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas. Draudimo išmoka šiuo atveju
paskaičiuojama pagal sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta,
draudėjui pateikus teisingą informaciją, santykį.
15.3.2. kitais įstatyme numatytais atvejais.
15.4.
Draudimo išmoka mažinama ta dalimi, kuria padidėjo nuostolis, todėl, kad draudėjas
negelbėjo turto draudiminio įvykio metu ir po to, neužtikrino turto apsaugos ir leido, kas jis toliau
būtų gadinamas.
16.

DVIGUBAS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS PADIDINTA VERTE

16.1.
Jeigu paaiškėja, kad tas pats turtas buvo apdraustas keliose draudimo įmonėse, tai
draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai, neviršydama bendro žalos
dydžio.
16.2.
Jei draudimo suma. nurodyta draudimo sutartyje, viršija turto draudimo vertę, tai
draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę.
17.

DRAUDIMO SUTARTIES PERDAVIMO TVARKA

17.1.
Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar
kitiems draudikams, gavęs Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos Valdybos leidimą.
17.2.
Draudimo sutartis perduodama kitam ar kitiems draudikams Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
17.3.
Draudėjui nesutinkant su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo
sutartį kitam ar kitiems draudikams, draudimo sutartis nutraukiama.
18. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
18.1.
Ginčai, iškilę tarp draudėjo ir draudiko, sprendžiami abipusiu susitarimus, nesutarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
18.2.
Reikalavimams, kylantiems iš draudimo sutarties, taikomi LR Civilinio kodekso
nustatyti ieškininės senaties terminai.
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19.

REGRESO TEISĖ

19.1.
Draudikas, išmokėjęs draudėjui draudimo išmoką, turi regreso teisę į trečiąjį asmenį,
padariusį ar atsakingą už padarytą žalą.
19.2.
Jei draudėjas be draudiko žinios atsisakė pretenzijų trečiajam asmeniui ar sumažino jas.
draudikas gali visai nemokėti arba sumažinti draudimo išmoką. Jei išaiškėja, kad draudėjas
pretenzijų į trečiąjį asmenį atsisakė ar sumažino jas po draudimo išmokos išmokėjimo, draudikas
gali reikalauti iš draudėjo sugrąžinti dalį ar visą išmokėtą draudimo išmoką.
20.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1.
Draudėjui ir draudikui susitarus, draudimo sutartis gali būti sudaryta su
papildomomis sąlygomis, nukrypstant nuo bendrųjų taisyklių. Tačiau papildomos sąlygos negali
prieštarauti galiojančioms teisinėms normoms. Sprendimus dėl tokių draudimo sutarčių priima
akcinė bendrovė "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas direktorius.
20.2.
Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda viena kitai, turi būti
pateiktas raštiškai.
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