VERSLO TURTO DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: verslo turto 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 konkrečios verslo turto draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji
įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Verslo turto draudimo taisyklėse Nr. 68-1 (2015 10 20 redakcija, galioja nuo 2015 10 28)
• Verslo turto draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Verslo turto draudimą sudaro šios dalys (jas galima įsigyti kartu arba
atskirai):
• statinių draudimas
• įrengimų draudimas
• atsargų draudimas
• specializuotos technikos draudimas
• investicijų į nuomojamas patalpas draudimas

Papildomai pasirenkama:
• investicijų draudimas
• vertės padidėjimo draudimas
• papildomų išlaidų draudimo vietai sutvarkyti draudimas
• grynųjų pinigų seife draudimas
• įrengimų, esančių neaptvertoje teritorijoje, draudimas
• reklaminių stendų draudimas
• darbuotojų turto draudimas

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

STATINIŲ DRAUDIMAS
Galima pasirinkti šias rizikas:
ugnies (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
vandens (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
gamtos jėgų (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
piktavališko statinio sugadinimo
stiklo dūžio
skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės vandens gesinimo sistemos
pramoninių vamzdynų avarijos
transporto priemonių atsitrenkimo
elektronikos gedimų
visų rizikų draudimo

NEDRAUDŽIAMI STATINIAI
Statiniai, kurių būklė avarinė arba jie skirti nugriauti.
Statiniai, pastatyti savavališkai, negavus statybos leidimo ir
be suderinto statinio projekto.
Šiltnamiai, tentiniai ir laikinieji statiniai.
Šachtiniai šuliniai, vandens gręžiniai, drenažo sistemos, geoterminio šildymo sistemos

Draudžiamieji įvykiai

ĮRENGIMŲ, SPECIALIZUOTOS TECHNIKOS, INVESTICIJŲ Į NUOMOJAMAS PATALPAS DRAUDIMAS
Galima pasirinkti šias rizikas:
ugnies (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
vandens (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
gamtos jėgų (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
vagystės su įsibrovimu, apiplėšimo ir vandalizmo
stiklo dūžio
skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės vandens gesinimo sistemos
pramoninių vamzdynų avarijos
transporto priemonių atsitrenkimo
elektronikos gedimų
įrengimų gedimų draudimo
visų rizikų draudimo
ATSARGŲ DRAUDIMAS
Galima pasirinkti šias rizikas:
ugnies (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
vandens (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
gamtos jėgų (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
vagystės su įsibrovimu, apiplėšimo ir vandalizmo
skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės vandens gesinimo sistemos

Nedraudžiamieji įvykiai

NEDRAUDŽIAMI ĮRENGIMAI, ATSARGOS
Programinė įranga (išskyrus įdiegtą perkant kompiuterį)
ir informacija kompiuterio laikmenose.
Grynieji pinigai, kredito kortelės, dokumentai, meno kūriniai, antikvariniai dirbiniai, neapdoroti taurieji metalai ar
kiti dirbiniai iš jų (arba panaudojus juos).
Registruotos transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai
transporto priemonė yra neregistruota ir priskirta atsargų grupei, ir specializuota technika.
Orlaiviai, laivai, žemės ūkio technika.
Mažavertis turtas, kuris nurašomas išdavus jį naudoti.
Stiklo dūžiai, kai yra pažeisti šviestuvai, optinių prietaisų
stiklai, televizoriai, laikrodžiai, mobilieji telefonai, rankinis
smulkusis inventorius, išskyrus atvejus, kai pasirenkamas
visų rizikų draudimas arba tai yra pasekminiai nuostoliai.
SITUACIJOS, KAI NUOSTOLIAI NEATLYGINAMI
Dėl ugnies
Jei turtas sugadinamas dėl šilumos poveikio lydant, suvirinant, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan., išskyrus
atvejus, kai gaisras išplinta ir sugadina kitą apdraustą turtą.
Dėl vandens
Jei nuostolių kyla dėl netvarkingos stogo dangos arba statinio išorinėms sienoms praleidžiant vandenį.
Jei paslėpti arba nepaslėpti vamzdynai trūksta dėl korozijos poveikio (jei vamzdynai paslėpti – atlyginami pasekminiai nuostoliai).

pramoninių vamzdynų avarijos
transporto priemonių atsitrenkimo
elektronikos gedimų
visų rizikų draudimo

Dėl gamtos jėgų
Jei vanduo, sniegas, purvas patenka į apdraustų patalpų
vidų per stogą, išorines sienas, langus, duris, išskyrus
atvejus, kai šių angų atsirado dėl gamtos jėgų poveikio ir
yra pastatams padarytų nuostolių.
Jei vykdomi statybos darbai ir yra keičiamas stogas, durys,
langai, išorinės sienos.
Dėl vagystės su įsibrovimu, apiplėšimu ir vandalizmu
Jei raktų vagystės arba plėšimo faktas nėra užregistruotas
policijoje.
Jei į patalpas arba talpyklas patenkama be įsibrovimo arba
apiplėšimo žymių.
Dėl piktavališko pastato sunaikinimo
Į statinius atsitrenkus transporto priemonėms. (atlyginama pagal transporto priemonės atsitrenkimo riziką).
Dėl stiklo dūžio
Jei stiklo paviršius subraižomas ir panašiai apgadinamas jo
nesudaužant.
Dėl elektronikos gedimų
Jei nuostolių atsiranda dėl elektros instaliacijos projektinės apkrovos sąmoningo viršijimo.
Jei nuostolių atsiranda toliau naudojant sugedusį įrenginį.
Pagal įrengimų gedimų draudimą
Jei nuostolių kyla dėl klaidų ir trūkumų, už kuriuos atsako
gamintojas arba rangovas.
Jei nuostolių atsiranda dėl įrengimų projektinės apkrovos
sąmoningo viršijimo.
Pagal visų rizikų draudimą
Jei turtas prarandamas be įsibrovimo arba apiplėšimo žymių.
Jei apdrausto turto viduje staiga ir netikėtai įvyksta vidaus
gedimas arba perdegimas (atlyginami tik kitam apdraustam turtui padaryti nuostoliai).
Jei apdraustas turtas sugadinamas arba prarandamas dėl
Neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, pelėsio, natūralaus nusidėvėjimo ir pan.), išskyrus atvejus, kai
šie procesai padaro nuostolių kitam turtui.
Statinio konstrukcijų irimo, kritimo arba kitų pastato
defektų, atsiradusių dėl apdraustoje vietoje vykdomų statybos, rekonstrukcijos, remonto, apdailos darbų.
Vabzdžių, paukščių, graužikų, parazitų, naminių gyvūnų ir
kitokių gyvūnų padarytos žalos apdraustam turtui.
Natūralaus pastatų arba pastato dalių sėdimo, plėtimosi.
Draudėjo, su draudėju susijusių asmenų arba naudos gavėjo tyčios.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Gali būti taikoma draudimo liudijime nurodyta besąlyginė
išskaita.
Gali būti apribojimų, kai turtas yra ne draudimo vietoje
(pvz., keliaujant).

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Statinių draudimas – draudimo liudijime nurodytu adresu.
Įrengimų, atsargų, investicijų į nuomojamas patalpas draudimas – jiems esant pastatuose draudimo liudijime nurodytu adresu.
Specializuotos technikos draudimas – jai esant pastatuose draudimo liudijime nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai draudimo liudijime
nurodyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•
•

Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
Praradus pastato raktus, per 24 val. informuoti „Lietuvos draudimą“ ir policiją.
Atsitikus žalai, 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.
Rūpinkitės apdraustu turtu – turėtų būti tvarkinga stogo danga, nuvalytas sniegas, nuolat prižiūrimi ir tvarkingi vamzdynai bei elektros
instaliacija, tvarkingos spynos, užraktai ir signalizacijos.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba skaidyti ją į dalines įmokas.
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite užsisakyti sąskaitas apmokėti automatiškai),
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Įprastinė verslo turto draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių 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 liudijimą arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba
užsukite į artimiausią skyrių.

