
Drausdami būstą galite pasirinkti draudimo apsaugos apimtį, pasirinkdami draudimo apsaugos variantą. Jūs galite siaurinti draudimo apsaugą,
atsisakydami rizikų / papildomų paslaugų, pažymėtų (–).

Pagal Jūsų pasirinktą ir draudimo sutartyje nurodytą draudimo variantą (maksimalų, standartinį ar minimalų) namų turtą apdrausite nuo
lentelėje išvardytų draudžiamųjų įvykių, atsižvelgiant į atitinkamam draudimo variantui numatytas mūsų atsakomybės ribas.

„+“ – apdrausta     „–“ – neapdrausta     „(–)“ – galima pasirinkti

NUO KO DRAUDŽIAME? UŽ KĄ ATLYGINAME?
NAMŲ TURTO DRAUDIMO VARIANTAS

Minimalus Standartinis Maksimalus
Visų rizikų draudimas – – +
Nuo ugnies:
-  gaisro;
-  dūmų ir suodžių;
-  žaibo iškrovos;

-  sprogimo;
-  valdomo skraidančio aparato; jo dalių, krovinio 

užkritimo.

+ + +

Nuo vandens:
-  šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos;
-  vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų;

+ (–) + +

-  vandens prasiskverbimo pro pastato konstrukcijas; – Iki 1 500 Eur
(tik pirmam įvykiui)

+
(tik pirmam įvykiui)

- vandens išsiliejimo iš stacionarių įrenginių. – Iki 300 Eur
(tik pirmam įvykiui)

Iki 1 500 Eur
(tik pirmam įvykiui)

Nuo gamtos jėgų:
-  audros;
-  liūties;
-  krušos;

-  sniego slėgio;
-  potvynio;

-  grunto suslūgimo;
-  nuošliaužos.

+ (–) + +

Vagystė:
-  vagystė su įsibrovimu;
-  apiplėšimas;
-  vandalizmas.

+ (–) + +

Už savaiminį medžio užvirtimą, pavyzdžiui, jei užkritęs medis sugadino Jūsų 
namuose esantį turtą – baldus, garso techniką ir pan.

– + (–) +

Už transporto priemonės atsitrenkimą. – – +
Už stiklo sudaužymą, jei sudaužytumėte kaitlentę, stiklinį staliuką, 
akvariumą ar pan.

+ (–) + + 

Už turto sugadinimą ar sunaikinimą dėl elektros įtampos svyravimų 
ir viršįtampio, jei, pavyzdžiui, dėl šios rizikos sugadintas kompiuteris arba 
televizorius.

– Iki 6 000 Eur Iki 15 000 Eur

Už vagystę iš aptverto sklypo teritorijos. – – Iki 3 000 Eur

Už apiplėšimą už draudimo vietos ribų. –

Iki 3 000 Eur 
(draudimo 

apsauga galioja 
Baltijos šalyse)

Iki 5 000 Eur 
(draudimo apsauga

galioja Europos
Sąjungos valstybėse, 

Norvegijoje,
Šveicarijoje,

Vatikane, Islandijoje,
San Marine,

Andoroje, Monake,
Lichtenšteine)

Už vagystę su įsibrovimu iš užrakinto automobilio. –
Iki 300 Eur 

(draudimo apsauga 
galioja Baltijos šalyse)

Iki 1 500 Eur
(draudimo apsauga

galioja Europos
Sąjungos valstybėse,

Norvegijoje,
Šveicarijoje,

Vatikane, Islandijoje,
San Marine,

Andoroje, Monake,
Lichtenšteine)

NAMŲ TURTO DRAUDIMO VARIANTAI

Informacija paruošta pagal būsto draudimo taisykles Nr. 67 (2016-05-17 redakcija, galioja nuo 2016-06-01)



Tęsinys

NUO KO DRAUDŽIAME? UŽ KĄ ATLYGINAME?
NAMŲ TURTO DRAUDIMO VARIANTAS

Minimalus Standartinis Maksimalus

Už dviračio ir vaikiško vežimėlio vagystę už draudimo vietos ribų.

Iki 3 000 Eur 
(–)

(draudimo apsauga 
galioja Lietuvos
Respublikoje)

Iki 3 000 Eur
(draudimo apsauga 

galioja Baltijos šalyse)

Iki 3 000 Eur
(draudimo apsauga

galioja Europos Sąjungos 
valstybėse, Norvegijoje,

Šveicarijoje, Vatikane, 
Islandijoje, San Marine,

Andoroje, Monake,
Lichtenšteine)

IšMOKAMŲ SUMŲ UŽ NAMŲ TURTO DAIKTUS ApRIbOjIMAI
Už laikiną draudimą už draudimo vietos ribų
(pvz., viešbutyje, parduotuvėje):

– Iki 3 000 Eur Iki 5 000 Eur

-  grynieji pinigai; – Iki 300 Eur
-  papuošalai iš tauriųjų metalų; – Iki 600 Eur
-  dokumentai; – Iki 150 Eur
-  kailio ir odos dirbiniai; – Iki 2 500 Eur
-  kitos vertybės (nurodytos Taisyklių A.II dalies 4.2.5 punkte). – Iki 600 Eur
Mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir nešiojami kompiuteriai. Iki 300 Eur Iki 600 Eur

(draudimo
apsauga galioja
Baltijos šalyse)

(draudimo apsauga
galioja Europos Sąjungos 
valstybėse, Norvegijoje, 
Šveicarijoje, Vatikane, 

Islandijoje, San Marine, 
Andoroje, Monake, 

Lichtenšteine)

Už vertybių draudimą joms esant draudimo
vietoje (pastatuose):

– –

Iki 20 proc.
nuo draudimo sumos, 
bet ne daugiau kaip

10 000 Eur
-  grynieji pinigai; Iki 1 500 Eur
-  papuošalai ir bet kokie dirbiniai iš tauriųjų metalų,  brangakmeniai, perlai, 

pašto ženklai, monetos ir medaliai;
Iki 1 500 Eur

-  dokumentai; Iki 300 Eur
-  kailio ir odos dirbiniai bei meno kūriniai; Iki 9 000 Eur
-  laikrodžiai ir mobilieji telefonai; Iki 6 000 Eur
-  antikvariniai dirbiniai, kolekcijos, unikalūs daiktai. Iki 4 500 Eur

PAPildomAi APmokAme

Už svečių daiktus. –
Iki 150 Eur 

(vienam įvykiui)
Iki 300 Eur

(vienam įvykiui)
Durų užrakto pakeitimo išlaidas. – Iki 90 Eur Iki 150 Eur

papildomas išlaidas draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti.
Iki 1 proc.

nuo draudimo sumos
Iki 3 proc.

nuo draudimo sumos
Iki 5 proc.

nuo draudimo sumos
Už namų turtą pagalbiniuose pastatuose Iki 1500 Eur Iki 1500 Eur Iki 1500 Eur

DRAUDŽIAME pApIlDoMAI sUsItARUs
Studento daiktai. – Iki 600 Eur Iki 1 500 Eur

paminklų draudimas.

Iki 1 500 Eur
(draudimo apsauga

galioja Lietuvos
Respublikoje)

Iki 1 500 Eur
(draudimo apsauga

galioja Lietuvos
Respublikoje)

Iki 1 500 Eur
(draudimo apsauga

galioja Lietuvos
Respublikoje)

Mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamų kompiuterių 
skilimas, dužimas ir kiti įvykiai, kurie gali būti atlyginami pagal 
Visų rizikų draudimą (Taisyklių A.IV dalies 1.12 punkto nuostatas).

Iki 1 000 EUR
(draudimo apsauga 

galioja Europos  Sąjungos 
valstybėse, Norvegijoje,

Šveicarijoje, Vatikane, 
Islandijoje, San Marine,

Andoroje, Monake,
Lichtenšteine)

• Lentelėje nurodyti draudimo išmokos limitai galioja atsitikus bet kuriam draudžiamajam įvykiui, tačiau bendra išmoka negali viršyti namų turto drau-
dimo sumos, nurodytos Jūsų draudimo liudijime.

• Draudimo apsauga lentelėje nurodytoms rizikoms galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei šioje lentelėje nenurodyta kitaip.
• Draudžiant pastatus ir namų turtą Draudėjo civilinės atsakomybės draudimo suma  negali viršyti:

-  draudžiant butus: 3 000 Eur draudimo sumai „Standartiniame“ variante, 4 500 Eur draudimo sumai „Maksimaliame“ variante;
-  draudžiant kitus pastatus (gyvenamuosius namus, kotedžus ir sodo namus): 30 000 Eur draudimo sumai „Standartiniame“ variante, 45 000 Eur 

draudimo sumai „Maksimaliame“ variante. 


