PASTATŲ DRAUDIMO VARIANTAI
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) pastatus apdrausite nuo 1 lentelėje išvardytų
draudžiamųjų įvykių, atsižvelgiant į atitinkamam draudimo variantui numatytas mūsų atsakomybės ribas.
„+“ – apdrausta

„–“ – neapdrausta

„(–)“ – galima pasirinkti
1 lentelė

NUO KO DRAUDŽIAME? UŽ KĄ ATLYGINAME?
Plačiausios apsaugos draudimas.
Nuo ugnies:
- gaisro;
- sprogimo;
- dūmų ir suodžių; - valdomo skraidančio aparato, jo dalių, krovinio
- žaibo iškrovos;
užkritimo.
Nuo vandens:
- šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos;
- vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų;

PASTATŲ DRAUDIMO VARIANTAS
Minimalus
Standartinis
Maksimalus
–
–
+
+

+

+

+ (–)

+

+

Iki 1 500 Eur
(tik pirmam įvykiui)
Iki 1 500 Eur
(tik pirmam įvykiui)

+
(tik pirmam įvykiui)
Iki 3 000 Eur
(tik pirmam įvykiui)

- vandens prasiskverbimo pro pastato konstrukcijas;

–

- vandens išsiliejimo iš stacionarių įrenginių.

–

- padidėjusios išlaidos už išsiliejusį vandenį, elektrą, dujas dėl
draudžiamojo įvykio.

–

Iki 150 Eur

Iki 300 Eur

+ (–)

+

+

+

+

+

–

+ (–)

+

–

+ (–)

+

+ (–)

+

+

–

Iki 7 000 Eur

Iki 16 000 Eur

–
–

Iki 500 Eur
–

Iki 5 000 Eur
Iki 1 500 Eur

–

Iki 6 000 Eur

Iki 6 000 Eur
(iki 1 000 Eur)

–

Iki 500 Eur

Iki 900 Eur

Iki 2 proc.
nuo draudimo
sumos
Iki 3 000 Eur

Iki 5 proc.
nuo draudimo
sumos
Iki 3 000 Eur

Iki 7 proc.
nuo draudimo
sumos
Iki 3 000 Eur

Nuo gamtos jėgų:
- audros;
- sniego slėgio;
- dėl karstinių reiškinių
- liūties;
- potvynio;
grunto suslūgimo;
- krušos;
- nuošliaužos.
Už vagystę ir piktavališką pastato sugadinimą dėl trečiųjų asmenų
veiksmų, jei, pavyzdžiui, Jūsų namo sienas apipieštų grafičiais.
Už transporto priemonės atsitrenkimą, jei, pavyzdžiui, atsitrenkusi
transporto priemonė sugadintų Jūsų namo sieną ar jos dalį.
Už savaiminį medžio užvirtimą, pavyzdžiui, jei užvirstų prie Jūsų namų
augantis medis ir suniokotų Jūsų namo stogą ar sienas.
Už stiklo išdaužymą, jei išdaužtumėte langą ar pan.
Už turto sugadinimą ar sunaikinimą dėl elektros įtampos svyravimų ir
viršįtampio (pvz., dėl įtampos svyravimų būtų atlyginta už tokių įrenginių,
kaip apsaugos sistema, stacionari oro kondicionavimo sistema ir pan.,
gedimus dėl viršįtampių).
Už šildymo sistemos ir jos įrenginių (šildymo katilo) gedimus.
Už elektros variklių, skirtų pastatui eksploatuoti, gedimus (perdegimus).
PAPILDOMAI APMOKAME
Gyvenamosios vietos nuomos išlaidas, laikinai praradus būstą
(arba nuomos pajamų netekimas maksimaliam variante).
Sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įkeistu turtu, vykdymo išlaidas.
Tai reiškia, kad bus apmokamos palūkanos, kurios mokamos bankui už
apdraustą būstą, ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
Papildomas išlaidas draudimo vietai sutvarkyti po draudžiamojo įvykio
(pvz., už išlikusių pastato dalių nugriovimą, šiukšlių išvežimą, teritorijos
sutvarkymą).
Pagalbiniai pastatai ir stacionarūs kiemo statiniai.

Lentelėje nurodyti draudimo išmokos limitai galioja atsitikus bet kuriam draudžiamajam įvykiui, tačiau bendra išmoka negali viršyti pastatų draudimo
sumos, nurodytos Jūsų draudimo liudijime.
Draudžiant pastatus ir namų turtą Draudėjo civilinės atsakomybės draudimo suma negali viršyti:
- draudžiant butus: 6 000 Eur draudimo sumai „Standartiniame“ variante, 9 000 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.
Informacija paruošta pagal būsto draudimo taisykles Nr. 67 (2021 03 30 redakcija, galioja nuo 2021 04 16).

