
KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

	 Draudimo	 suma	 nustatoma	 tarp	 draudiko	 ir	 draudėjo	
kiekvienu	atveju	atskirai.	

	 Tiksli	draudimo	suma	nurodyta	draudimo	liudijime.	

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ DRAUDIMAS
 Draudimo objektas – turtiniai statomo ir (arba) mon-
tuojamo	turto	nuostoliai.

 Draudžiamasis įvykis	–	staigus	ir	(arba)	netikėtas	turto	
sugadinimas,	sunaikinimas	arba	praradimas.		

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TRETIESIEMS ASMENIMS 
DRAUDIMAS
	 Draudimo	objektas	–	draudėjo	atsakomybė,	kai	dėl	drau-
dėjo	veiksmų	padaryta	žala	tretiesiems	asmenims.

	 Patirta	žala	atlyginama,	jei	tenkinamos	visos	šios	sąlygos:
•	 žala	padaryta	darbų	draudimo	laikotarpiu.
•	 Žala	padaryta	vykdant	draudimo	sutartyje	nurodytus	

darbus.
•	 Draudėjas	yra	atsakingas	už	žalą.
•	 Reikalavimas	draudėjui	atlyginti	žalą	pateiktas	ne	vė-

liau	kaip	per	3	metus	nuo	žalos	padarymo	datos,	bet	
draudėjas	 apie	 įvykį,	 dėl	 kurio	 galėjo	 būti	 padaryta	
žala,	draudimo	 įmonei	pranešė	per	draudimo	 laiko-
tarpį.	

VEIKLOS PRADŽIOS VĖLAVIMO DRAUDIMAS
	 Draudimo	objektas	–	finansiniai	nuostoliai	vėluojant	dar-
bams.

	 Patirta	žala	atlyginama,	jei	tenkinamos	visos	šios	sąlygos:
•	 darbų	 vėlavimas	 yra	 tiesioginė	 draudžiamojo	 įvykio	

statomam	(montuojamam)	turtui	pasekmė.
•	 Statomas	 ir	 (arba)	montuojamas	 turtas	būtų	buvęs	

naudojamas	planuojamai	veiklai	vykdyti	ir	yra	draudi-
mo	liudijime	nurodytoje	vietoje.

•	 Įvykis	yra	pripažintas	draudžiamuoju	pagal	statybos	ir	
montavimo	darbų	draudimo	liudijimą.

•	 Įvykis	 yra	 pripažintas	 draudžiamuoju	 pagal	 veiklos	
pradžios	vėlavimo	draudimo	liudijimą.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Patirta žala nėra atlyginama:
	 pakeitus,	 remontavus	 nekokybiškus	 statybos	 produk-
tus,	medžiagas,	montuotinus	 įrenginius	arba	pašalinus	 jų	
defektus.

	 Turtui	nukentėjus	per	eksploatacinius	(gamybinius)	ban-
dymus.

	 Dėl	projektavimo	klaidų.
	 Draudėjui	neturint	dokumento,	leidžiančio	vykdyti	staty-
bos	(montavimo)	darbus.

	 Draudėjui	patyrus	kūno	sužalojimų,	susirgus	arba	mirus	
dėl	nelaimingų	atsitikimų	atliekant	darbus.

	 Draudėjui	 ėmusis	 sąmoningų	 (tyčinių)	 veiksmų,	 kurie	
lėmė	nelaimingą	atsitikimą.

	 Jei	ją	lėmė	bet	koks	vabzdžių,	graužikų,	parazitų,	bakterijų,	
virusų,	grybelių,	sporų	poveikis.

	 Jei	padaryta	kokia	nors		žala	dokumentams,	gryniesiems	
pinigams,	vertybėms.

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TRETIESIEMS ASMENIMS 
DRAUDIMAS 
Patirta žala nėra atlyginama: 
	 už	žalą	padarius	bet	kokiam	nekilnojamam	turtui,	esan-
čiam	draudimo	vietoje.

	 Jei	 išlaidų	 atsirado	 pašalinus	 darbų,	 statybos	 produktų,	
medžiagų,	įrenginių	arba	kito	turto	trūkumus,	juos	sure-
montavus	arba	pakeitus.

	 Jei	 ją	 lėmė	ilgalaikis	 ir	(arba)	tęstinis	 ir	(arba)	laipsniškas	
temperatūros,	dujų,	garų,	dūmų,	suodžių,	dulkių,	drėgmės,	
kritulių,	vandens	sklidimas,	vibracija,	triukšmas	arba	kitoks	
panašus	veiksnys	ir	(arba)	jo	sukeltas	poveikis.

	 Nuostolių	 patyrus	 užsakovo,	 rangovo,	 subrangovo	 dar-
buotojams	bei	šeimos	nariams	ir	jų	turtui.

	 Nukentėjusiam	trečiajam	asmeniui,	kai	jis	dėl	įvykio	nepa-
tyrė	kūno	sužalojimo,	patyrus	neturtinę	žalą.

	 Patyrus	bet	kokią	oro,	vandens,	žemės	užteršimo	išvaly-
mo	žalą.

	 Bet	 kokią	 oro,	 vandens,	 žemės	 užteršimo	 žalą	 padarius	
tretiesiems	asmenims.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ DRAUDIMAS
Draudimo	produkto	informacinis	dokumentas

Produktas:	statybos	ir	montavimo	darbų	draudimas

Draudikas:	AB	„Lietuvos	draudimas“,	Lietuvos	Respublikoje	įsteigta	ir	registruota	draudimo
įmonė,	kurios	veiklą	reglamentuoja	LR	draudimo	įstatymas	ir	kiti	teisės	aktai,	priežiūrą	vykdo	
Lietuvos	bankas;	licencijos	Nr.	17.	

Šis	dokumentas	neatspindi	konkretaus	statybų	ir	montavimo	darbų	draudimo	liudijimo	sąlygų,	jame	pateikti	tik	dažnai	pasitaikantys	draudžiamieji	ir	
nedraudžiamieji	įvykiai.	Visa	išsami	informacija	pateikiama	šiuose	dokumentuose:
• Statybos	ir	montavimo	darbų	draudimo	taisyklėse	Nr.	55	(2015-12-15	redakcija,	galioja	nuo	2016-01-04)
• Statybos	ir	montavimo	darbų	draudimo	liudijime

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Statybos	ir	montavimo	darbų	draudimas	–	ne	gyvybės	draudimo	rūšis.	Šis	draudimas	atlygina	draudėjo	patirtus	nuostolius,	padarytus	statomam	ir	
(arba)	montuojamam	turtui.	

Papildomai	galite	pasirinkti	šias	paslaugas:
• civilinės	atsakomybės	tretiesiems	asmenims	draudimą	
• veiklos	pradžios	vėlavimo	draudimą	
• papildomų	išlaidų	draudimo	vietai	sutvarkyti	draudimą
• draudimo	vietoje	esančio	turto	draudimą

 
• darbų	paspartinimo	išlaidų	draudimą
• statybinių	mašinų	ir	mechanizmų	draudimą
• aptarnavimo	rizikos	draudimą
• garantinio	termino	rizikos	draudimą
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KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

	 Draudimo	apsauga	galioja	draudimo	liudijime	nurodytu	adresu	esančioje	statybvietėje.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•		 Pasikeitus	draudimo	rizikai	per	3	darbo	dienas	informuoti	„Lietuvos	draudimą“	(pvz.,	pasikeitė	darbų	procesai).
•	 Atsitikus	įvykiui,	nedelsiant	imtis	veiksmų	jo	plitimui	sustabdyti	ir	pranešti	kompetentingoms	institucijoms.
•	 Per	1	parą	informuoti	„Lietuvos	draudimą“	apie	atsitikusį	įvykį	ir	nurodyti	visas	žinomas	įvykio	detales.
•	 Nedelsiant	informuoti	„Lietuvos	draudimą“,	jeigu	dėl	žalos	atlyginimo	pradedamas	teisminis	procesas.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Įprastinė	statybos	ir	montavimo	darbų	draudimo	sutartis	sudaroma	visam	statybos	(montavimo)	laikotarpiui	ir	įsigalioja	draudimo	liudijime	
nurodytą	dieną,	jeigu	iki	tos	dienos	draudimo	įmoka	yra	apmokėta	(jeigu	draudimo	sutartyje	nesusitarta	kitaip).

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami	nutraukti	draudimo	sutartį	arba	pakeisti	jos	sąlygas	kreipkitės	į	Jus	aptarnaujantį	draudimo	atstovą,	skambinkite	tel.	1828	arba	
užsukite	į	artimiausią	skyrių.

KADA IR KAIP MOKU?

Mokama	visa	draudimo	įmoka	vienu	kartu.

Įmoką	apmokėti	galite	šiais	būdais:
•	 savitarnoje	www.savasld.lt,
•	 e.	banke,	užsisakius	gauti	e.	sąskaitas	(papildomai	galite	pasirinkti	sąskaitas	apmokėti	automatiškai),
• pavedimu,
•	 skyriuje	mokėjimo	kortele,
•	 Lietuvos	pašto,	„Maximos“	kasoje.

Draudimo	įmoka	ir	jos	mokėjimo	terminai	nurodomi	draudimo	liudijime.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

	 Nelaimingiems	įvykiams	gali	būti	taikoma	draudimo	liudi-
jime	abipusiu	sutarimu	numatyta	besąlyginė	išskaita.

	 Patyrus	bet	kokią	oro,	vandens,	žemės	užteršimo	žalą,	ku-
rios	atlyginimo	dydžiai	apskaičiuojami	Aplinkos	apsaugos	
ministerijos	patvirtintose	apskaičiavimo	metodikose	nu-
statyta	tvarka.

VEIKLOS PRADŽIOS VĖLAVIMO DRAUDIMAS 
Patirta žala nėra atlyginama: 
	 patyrus	nuostolių,	kurių	atsirado	dėl	statybos	 ir	monta-
vimo	 darbų,	 kurie	 draudimo	 taisyklėse	 arba	 draudimo	
liudijime	nurodyti	kaip	nedraudžiamieji	įvykiai.

	 Sunaikinus,	sugadinus,	praradus	arba	pritrūkus	medžiagų,	
reikalingų	draudėjo	veiklai,	susijusiai	su	statomu	(montuo-
jamu)	objektu,	vykdyti.

	 Sutrikus	darbų	finansavimui.
	 Padarius	nuostolių	objektams,	kuriems	yra	išduotas	staty-
bos	užbaigimo	aktas	(deklaracija).


