Draudimo bendrovių gyventojų TURTO draudimo sąlygų palyginimas
Aktualią redakciją ir visas redakcijas visada rasite adresu internete www.manodraudimas.lt/salygos/
Parengė UADBB "Mano brokeris". Galioja nuo 2018 metų liepos mėnesio 23 dienos iki sekančios aktualios redakcijos įsigaliojimo datos.
DĖMESIO! Šia informacija galima vadovautis tik sudarant ir sudarius draudimo sutartį, kai tarpininkauja UADBB "Mano brokeris" darbuotojai.
UADBB "Mano brokeris" neatsako už žalą, kuri kilo, kils Jums ir/ar trečiai šaliai, jei naudositės šia informacija kitiems tikslams ir/ar sudarysite draudimo sutartį netarpininkaujant UADBB "Mano brokeris".
Visą ar dalį pateiktos informacijos be UADBB "Mano brokeris" sutikimo draudžiama: redaguoti, kopijuoti, platinti, naudoti bet kurioje veikloje, atskleisti trečioms šalims.

Apie netikslumus, neaiškumus prašome informuoti el., pašto adresu info@manodraudimas.lt
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

NEKILNOJAMO TURTO DRAUDIMAS (toliau NT)
Draudimo sutartyje nurodomi draudžiami nekilnojamo turto
objektai esantys nurodytu adresu

LIETUVOS DRAUDIMAS

Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį, neįsigyjant Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį,
papildomai KT ir CA paslaugų
neįsigyjant papildomai KT ir CA paslaugų

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį,
neįsigyjant papildomai KT ir CA paslaugų

Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį,
neįsigyjant papildomai KT ir CA paslaugų

Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį, Galima sudaryti tik NT draudimo sutartį, neįsigyjant
neįsigyjant papildomai KT ir CA paslaugų papildomai KT ir CA paslaugų

Pagrindiniai ribojimai draudžiant NT turto objektus

Ar būste nuolat gyvenama?

Koks objekto konstrukcijos tipas?

Nuolat gyvenamo NEKILNOJAMOJO TURTO draudimas
Butas, gyvenamasis namas ar jo dalis, kur yra nuolat gyvenama, Visada galima apdrausti
tai yra ne mažiau kaip 8 - 10 mėn. per metus

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Galimybė apdrausti ne nuolat gyvenamą NT objektą
Pastatas, kuriame gyvenama mažiau nei 8 - 10 mėn. per metus,
laikomas ne nuolat gyvenamu. Tai gali būti tiek negyvenamas
butas, tiek poilsiui skirti pastatai (vasarnamiai, sodo nameliai)

Tik sutikus bendrovei*

Galima apdrausti

Galima apdrausti*
- tik jei kartu šioje bendrovėje draudžiamas ir
nuolat gyvenamas būstas

Tik sutikus bendrovei*

Galima apdrausti*
Galima apdrausti*
- tik jei kartu šioje bendrovėje
- tik jei kartu šioje bendrovėje draudžiamas ir
draudžiamas ir nuolat gyvenamas būstas nuolat gyvenamas būstas

Atspari ugniai

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Neatspari ugniai

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

-

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

1. Ugnis, su išskaita 300 €; kai rekonstrukcijos
metu atidengtos statinio angos (durys, langai,
stogas ir pan.)
2. Ugnis, gamtos jėgos, su išskaita 300 €,
kai užsandarintos statinio angos (sudėti: durys,
langai, stogas ir pan.)

1. Ugnis su išskaita 300 €; kai rekonstrukcijos
1. Ugnis su sutartyje numatyta išskaita, kai
metu atidengtos statinio angos (durys, langai,
rekonstrukcijos metu atidengtos statinio angos
stogas ir pan.)
(durys, langai, stogas ir pan.)
2. Ugnis, gamtos jėgos, su išskaita 300 €;
Ugnis, su sutartyje numatyta išskaita
2. Ugnis, gamtos jėgos su sutartyje numatyta
vagystė su išskaita 20% draudimo sumos,
išskaita, kai užsandarintos statinio angos (sudėti:
kai užsandarintos statinio angos (sudėti: stogas,
durys, langai, stogas ir pan.)
langai, stogas ir pan.)

Remonto /renovacijos / statybos metu galiojančios rizikos.
Darbai, kurių metu keičiamos statinio atitvarinės konstrukcijos ar inžinerinė įranga, juos atliekantgalioja tik išvardintos rizikos ir
taikomi papildomi ribojimai. Apie kapitalinio remonto faktą draudikas turi būti informuotas atksirai. Draudimas taip pat gali
negalioti, jei nelaimingo atsitikimo tiesioginė priežastis yra būtent patys renovacijos darbai. Šis ribojimas netaikomas vykstant
paprastiems vidaus remonto, apdailos darbams.

Visada galima apdrausti

1. Ugnis su išskaita 300 €, kai rekonstrukcijos
metu atidengtos statinio angos (durys, langai,
Ugnis, gamtos jėgos, lėktuvo užkritimas, stogas ir pan.)
su išskaita 580 €
2. Ugnis, gamtos jėgos; su išskaita 300 €, kai
užsandarintos statinio angos (sudėti: durys, langai,
stogas ir pan.)

Nedraudžiamas arba dažnai standartiškai nedraudžiamas gyventojams priklausantis nekilnojamas turtas: plastikinių ar medinių konstrukcijų šiltnamiai, plėvele dengti šiltnamiai; be suderinto projekto pastatyti pastatai; avarinės būklės pastatai; tiltai, lieptai, prieplaukos; baseinai; vėjo jėgainės ir fotoelektrinės; žemės sklypai; vandens telkiniai.
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

DRAUDŽIAMI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAI (draudžiami tada, kai įtraukiami į draudimo sutartį)

Gyvenamosios patalpos
Žmonių gyvenimui pritaikytos patalpos

- Butas / Namas (toliau B/N)
Žmogaus gyvenimui skirtos patalpos, namo dalis, vasarnamis, Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus
sodo namelis ir pan.

Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus

Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus

Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus

Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus

Apdraudžiama jei tenkina NT ribojimus

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai pastato viduje
Pastato viduje esantys inžineriniai tinklai bei sistemos skirti
aptarnauti gyvenamąsias patalpas: šildymo, vandentiekio,
Visada apdraudžiama kartu su B/N
kanalizacijos, drėkinimo stacionarūs įrenginiai, vėdinimo/ oro
kondicionavimo stacionarūs įrenginiai, apsauginė priešgaisrinė
stacionari įranga ir pan.

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Tik sutikus bendrovei*

Visada apdraudžiama kartu su B/N

Visada apdraudžiama kartu su B/N

- Balkonas, terasa
Draudžiamosioms gyvenamosioms patalpoms priklausantis
Tik sutikus bendrovei*
balkonas ar terasa (ne bendro naudojimo), kai draudžiama pagal
bendrą būsto plotą, į kurį įeina ir balkono/ terasos plotas
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
Papildomos patalpos
Draudžiamoms gyvenamosioms patalpoms priklausančios
pagalbinės patalpos, esančios tame pačiame pastate:

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį

- Garažas,
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios patalpos ir
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį
priklausantis draudėjui

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį

Visada apdraudžiama su B/N
Draudžiant B/N, draudimo apsauga su
papildomais ribojimais apima ir
papildomas patalpas

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo sutartį

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
sutartį

Visada apdraudžiama su B/N
Jei garažas (ir arba sandėliukas) iki 20
m² ploto,
Išmoka pasirinktinai* nuo 10% iki 15%
B/N draudimo sumos

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo sutartį

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo
sutartį

- Sandėliukas (rūsys),
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios patalpos ir
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį
priklausantis draudėjui

Visada apdraudžiama su B/N
- Laiptinė - bendrąja nuosavybe priklausančios patalpos
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
draudimo apsauga apima ir priklausaničią
nuostoliai atlyginami proporcingai draudėjui priklausančiai laiptinės
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
bendrų patalpų dalį
daliai
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
Aptverto sklypo teritorijoje esantys statiniai ir inžineriniai
tinklai
Draudžiamo nekilnojamo turto teritorijoje esantys smulkūs
nekilnojamieji objektai (priklausantys draudėjui), standartiškai
įeina į pasirinktą draudimo apsaugą

GJENSIDIGE

- Pastatai sklypo teritorijoje Visada apdraudžiama kartu su -/N
Garažas, ūkiniai pastatai, daržinė, kluonas, viralinė, malkinė, pirtis,Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir
pavėsinė, sandėliukas, lauko tualetas, šiltnamis ir pan.inžineriniai tinklai

Visada apdraudžiama su B/N
Jei garažas (ir arba sandėliukas) iki 20
m² ploto,
Išmoka pasirinktinai* nuo 10% iki 15%
B/N draudimo sumos

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo sutartį

Visada apdraudžiama prie /B
draudimo apsauga apima ir priklausaničią
bendrų patalpų dalį

Galimybė rinktis*:
- iki 7000 €

Visada apdraudžiama su B/N
Išmoka pasirinktinai* nuo 10% iki 15%
draudimo sumos

Visada apdraudžiama su B/N
Išmoka pasirinktinai*
- 5% NT draudimo sumos
- 10% NT draudimo sumos
- 15% NT draudimo sumos

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
sutartį

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo Papildomai susitarus įtraukiama į
sutartį
draudimo sutartį

Visada apdraudžiama kartu su -/N
Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir
inžineriniai tinklai

Visada apdraudžiama kartu su -/N
Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir
inžineriniai tinklai

Visada apdraudžiama kartu su -/N
Visada apdraudžiama kartu su -/N
Visada apdraudžiama kartu su -/N
Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir Draudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir
inžineriniai tinklai
inžineriniai tinklai
inžineriniai tinklai

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
sutartį

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
sutartį

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo Papildomai susitarus įtraukiama į
sutartį
draudimo sutartį

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį

Visada apdraudžiama prie -/N draudimo
Iki 5000 €

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo Papildomai susitarus įtraukiama į
sutartį
draudimo sutartį

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
- 5% NT draudimo sumos
- 10% NT draudimo sumos

- Nekilnojamieji objektai
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
Tvora, vartai, šulinys, lauko apšvietimo įrenginiai, aikštelė, kubilas,
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį
baseinas ir pan.
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai sutarus įtraukiama į draudimo
sutartį

LIETUVOS DRAUDIMAS

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį
sutartį
- Inžineriniai tinklai pastato teritorijoje
Pastato sklypo teritorijoje esantys tam statiniui skirti inžineriniaiVisada apdraudžiama kartu su -/N
tinklai ir įrenginiai, iki jų susijungimo su bendro naudojimoDraudžiant -/N į draudimo apsaugą įeina ir
inžineriniais tinklais: šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, drenažo,inžineriniai tinklai
drėkinimo ir pan.

Visada apdraudžiama prie /B
Jei garažas (ir arba sandėliukas)
inventorizuotas, iki 20 m² ploto, tame pačiame
daugiabutyje
Galimybė rinktis* prie B/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo
sutartį

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

Galimybė rinktis* prie -/N draudimo
Papildomai susitarus įtraukiama į draudimo sutartį

COMPENSA

BTA

Nekilnojamo turto (NT) draudimo rizikos, kai NEVYKDOMI statybos renovacijos darbai:
Draudimo išmoka bus mokama, jei žala patiriama dėl sutartyje numatyto draudžiamojo įvykio.

Gamtinės jėgos:
Liūtis, kruša, sniego slėgis, audra, potvynis, grunto slūgis,
nuošliauža. Žalai nustatyti remiamasi meteoroliginių tarnybų
išvadomis.

Visada apdraudžiama

- potvynis
Visada apdraudžiama
Potvynis - tai staigus, netikėtas ir nenumatomas vandens lygio
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
kilimas ir išsiliejimas iš stovinčių ar tekančių vandens telkinių.
statistiškai vietovėje būna rečiau kaip 1 kartą per 7
Ar vietovių potvyniai yra numatomi, nustatoma remiantis
metus.
hidrometeorologijos tarnybos duomenimis.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*:
1. Tik audra ir liūtis
2. Tik audra, liūtis, kruša, potvynis, sniego
slėgis

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kurio
statistinė tikimybė (nustatyta pagal 100 metų
vietovės statistiką) yra rečiau nei 1 kartą per 10
metų.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
statistiškai vietovėje būna ne dažniau kaip 1
kartą per 10 metų.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis,
kuris statistiškai vietovėje būna rečiau kaip
1 kartą per 7 metus.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis,
kuris draudimo vietoje kartojasi rečiau nei
1 kartą per 5 metus.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
vietovėje buvo ne daugiau kaip 2 kartus per
pastaruosius 20 metų.

Žemės drebėjimas:
staigus žemės plutos tampriosios deformacijos energijos
išsilaisvinimas, spinduliuojamas seisminėmis bangomis.
Stiprumas matuojamas Richterio skalės balais.

-

-

-

-

Visada apdraudžiama
Nuo 4 Richterio balo
Išmoka iki 30% NT draudimo sumos

-

Kritulių prasiveržimas per išorines konstrukcijas:
lietaus, sniego tirpsmo vandens prasiveržimas į pastato vidų pro
išroines atitvarines statinio konstrukcijas, ar stogą; išmoka
mokama vieną kartą.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*:
- iki 1500 €
- iki KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*
iki 1000 € (per 2 metus)

Galimybė rinktis*
Iki 1500 €

Galimybė rinktis*
- Iki 2500 €

Galimybė rinktis*

Ugnis:
Gaisras (ir padegimas), dūmai, suodžiai, bei nuostoliai patirti
gesinant gaisrą

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- žaibas
Tiesioginė žaibo iškrova į apdraustą turtą, arba žaibo trenktųVisada apdraudžiama
objektų užvirtimas ant apdrausto turto

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- sprogimas
Savaiminis ar dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos įvykęs
Visada apdraudžiama
sprogimas (staigus sistemos pusiausvyros būsenos pasikeitimas,
pagrįstas dujų ar garų plėtimosi savybe)

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- lėktuvo užkritimas
Visada apdraudžiama
Valdomo skraidymo aparato ar jo dalių užkritimas ar atsitrenkimas

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- vanduo iš inžinerinių sistemų ar kitų patalpų
padengiama žala, kurią sukelia vanduo, garai, nuotekos trūkus
vamzdžiams Visada apdraudžiama
šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemoms tiek apdraustąjame
būste, tiek gretimose, draudėjui nepriklausančiose, patalpose.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- vanduo iš buities objektų
žala padaryta vandens, ištekėjusio iš skalbyklių, plovyklių (tikVisada apdraudžiama
sujungtų su vendentiekio ar nuotekų sistema); akvariumų

Galimybė rinktis*
- iki 300 €
- iki 1500 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Vanduo:
Gyventojų poreikiams skirto vandentiekio vandens, nuotekų,
dujų padaryta žala

- ar atlyginama žala vandens avarijos priežastimi buvusioms
inžinerinėms sistemoms Atlyginama visada
Galimybė rinktis*
apmokamos remonto/ keitimo išlaidos vandens/ kondicionavimo/ Atlyginama žala tik įrenginiams, bet neatlyginama
Atlyginama ir įrenginiams, ir vamzdynui
šildymo/ vėdinimo įrenginio ar vamzdynų, kurie buvo išsiliejusio vamzdynams jų jungtims
vandens priežastis
- vandens nuostolis dėl avarijos Galimybė rinktis*
nuostoliai dėl ištekėjusio vandens per vandentiekio sistemų avariją, - iki 150 €
apmokamos išlaidos už padidėjusį mokestį už vandenį - iki 300 €
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
Savaiminis medžio užvirtimas
Savaiminis - tai reiškia ne dėl žmogaus veiklos - medžio ar jo
dalių užvirtimas ant valdomo turto.

Galimybė rinktis*
Iki 150 €
GJENSIDIGE

Galimybė rinktis*
Atlyginama ir įrenginiams, ir vamzdynui

Galimybė rinktis*
Atlyginama visada
Atlyginama ir įrenginiams, ir vamzdynui (iki
Atlyginama ir įrenginiams, ir vamzdynui
10 m. senumo); iki 1500 €

Atlyginama visada
Atlyginama ir įrenginiams, ir vamzdynui

Visada atlyginama
Iki 100 €

Galimybė rinktis* su NT
Iki 150 € dėl skysčių ir dujų nuostolio

-

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

-

SEESAM

COMPENSA

BTA

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*
Medžio, stulpo ar jų dalių užvirtimas

Transporto priemonės atsitrenkimas
Tretiesiems asmenims priklausančio ir trečių asmenų valdomo
transporto atsitrenkimas į apdraustą turtą. Padengiama ta žalos
dalis, kurios nedengia privalomasis kaltininko TPVCA
draudimas.

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*
Jeigu žala sukelta šeimos nario, išmoka ribojama:
- iki 500 €
- iki 1000 €

Tiesioginė laukinių gyvūnų padaryta žala
Laukiniai gyvūnai - tai neprijaukinti laisvėje gyvenantys gyvūnai

-

-

-

Galimybė rinktis*
Drudžiamasis įvykis: laukinių gyvūnų
įsiveržimas į gyvenamųjų patalpų vidų

-

-

- vandalizmas
piktavališki trečiųjų asmenų veiksmai, kurių pasekoje Visada apdraudžiama
suniokojamas nekilnojamas turtas. Išskyrus stiklo sudaužymą

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

- vagystė
trečiųjų asmenų įsilaužimas į būstą arba įsibrovimas su pagrobtu
Visada apdraudžiama
raktu (raktų grobimo faktas turi būti užregistruotas policijoje),
nekilnojamo turto elementų vagystė

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

-

-

-

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 30% NT draudimo sumos

-

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 10 % NT draudimo sumos
- iki 15 % NT draudimo sumos

Galimybė rinkits*:
- iki 3000 €
- iki 6000 €

Visada apdraudžiama
Išmokap asirinktinai*:
- iki 1500 €
- iki 3000 €
Tik įrangai iki 15 m. senumo
Išmoka Iki 3500 €

Galimybė rinktis*:
Įrenginiams iki 10 metų senumo
Iki 5000 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinkits*

Trečiųjų asmenų nusikalstama veika:

- teroro aktai
asmens žalingas veiksmas ar grasinimas jį atlikti politiniais/ religiniais/ ideologiniais tikslais
Stiklo dūžis
Dėl bet kokių įvykių (išskyrus nedraudžiamuosius) sudužę ar
suskilę nekilnojamo turto įstiklinimai: langai, durys, balkonai,
terasos, santechninės įrangos keramika bei kiti stacionarūs
įstiklinimai.

Visada apdraudžiama
Negalioja šiltnamiams

Galimybė rinktis*

Elektros fenomenas
Dėl įtampos svyravimų, viršįtampių sugadintas nekilnojamas
turtas

Galimybė rinktis*:
- iki 3000 €
- iki 5000 €
- iki 7000 €

Galimybė rinktis*:
- iki 6000 €
- iki 15 000 €

Šildymo sistemos vidaus gedimai
Šildymo katilas, vamzdynai - skirti apšildyti būstą

Galimybė rinktis*
- iki 300 €
- iki 3000 €

Galimybė rinktis*
Ne senesniems kaip 10 m.
Išmoka Iki 3000 €

Galimybė rinktis*
- iki 10 000 €

Galimybė rinktis*
Ne senesniems kaip 10 m.
Išmoka Iki 1500 €

VISŲ RIZIKŲ DRAUDIMAS:
Atlyginami nuostoliai patirti dėl bet kokių įvykių, įvykusių netikėtai
ir sukėlusių žalą; t.y. apibrėžti įvykiai (tokie kaip ugnis, žaibas,
vanduo ir pan.), tiek neapibrėžti įvykiai (pvz., meteorito
užkritimas), išskyrus nedraudžiamuosius įvykius, kurie nurodomi
draudimo taisyklėse.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

Galimybė rinktis*
- 6000 € (galima didinti)

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

PAPILDOMAI ATLYGINAMOS IŠLAIDOS su NT draudimu
Draudžiant NT po draudžiamojo įvykio yra atlyginamos tam tikros tiesiogiai su įvykiu susijusios papildomos išlaidos

Visada atlyginamos išlaidos
Draudimo išmoka pasirinktinai*, kartu su tvarkymo
bei išlikusio turto pervežimo išlaidomis:
- iki 5% NT draudimo sumos
- iki 10% NT draudimo sumos
- iki 15% NT draudimo sumos

Visada atlyginamos išlaidos
Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 1% NT draudimo sumos
- iki 3 % NT draudimo sumos
- iki 5% NT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 5% NT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 10% NT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 5% NT draudimo sumos
- iki 10 % NT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 5% NT draudimo sumos

Galimybė rinktis*
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

-

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų
ribojimas

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

- Liekanų pašalinimas
Galimybė rinktis*
Su NT susijusių liekanų pašalinimas (griovimas, griuvėsių
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas
išvežimas)

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Galimybė rinktis*:
- iki 7000 €
- iki 14000 €

Visada atlyginamos išlaidos
- iki 5% NT draudimo sumos
- iki 10% NT draudimo sumos

Visada atlyginamos išlaidos
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada atlyginama
- iki 150 €
- iki 300 €

Galimybė rinktis*
Išmoka ribojama NT draudimo sumos

Sutvarkymas po įvykio:
Draudimo vietos sutvarkymas po įvykio

- Sutvarkymas, išvalymas (vandens išsiurbimas ir pan.)

Durų užrakto pakeitimas
Esant pavogtiems, ar plėšimo būdu prarastiems raktams,
padengiamos užrakto keitimo išlaidos

Galimybė rinktis*:
Draudžiant NT

Atlyginama pagal KT draudimo sutarties sąlygas -

Galimybė rinktis*
Iki 150 €

Laikina gyvenamoji vieta
Po draudiminio įvykio negalint gyventi savame būste,
apmokamos laikino būsto nuomos išlaidos

Galimybė rinktis*:
Laikotarpis: kol remontuojamas apdraustasis
būstas iki tinkamumo gyventi
Laikotarpis: iki 90 dienų
- iki 1000 €
- iki 1500 €

Galimybė rinktis*:
Laikotarpis: pasirinktinai *:
- išmoka iki 2700 €
- išmoka iki 5300 €

Visada apdraudžiama
Visada apdraudžiama
Laikotarpis: kol remontuojamas
Laikotarpis: kol remontuojamas
apdraustasis būstas iki tinkamumo
apdraustasis būstas iki tinkamumo gyventi
gyventi, išmoka pasirinktinai*:
- iki 3000 €
- išmoka iki 1000 €
- iki 6000 €
- išmoka iki 1500 €

Visada apdraudžiama
Laikotarpis: iki 50 dienų.
- išmoka iki 2000 €

Galimybė rinktis*
Laikotarpis: kol remontuojamas apdraustasis
būstas iki tinkamumo gyventi, išmoka
pasirinktinai*:
- išmoka iki 3000 € (iki 500 € dienai)
- išmoka iki 6000 € (iki 500 € dienai)

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
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LIETUVOS DRAUDIMAS
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COMPENSA

BTA

Išlikusio turto saugojimas
Dėl draudžiamojo įvykio esant sugadintam (sugriautam)
nekilnojamam turtui, ir dėl to jame negalint saugoti likusio turto,
draudikas apmoka išlikusio turto sandėliavimo išlaidas, kol bus
atstatytas apdraustasis NT

Visada atlyginamos išlaidos
Laikotarpis iki 5 mėn.
Draudimo išmoka kartu su tvarkymo bei išlikusio
Galimybė rinktis*:
turto pervežimo išlaidomis mokama
Kartu su laikinos gyvenamosios vietos išlaidomis. pasirinktinai*:
- iki 1% NT draudimo sumos
- iki 3% NT draudimo sumos
- iki 5% NT draudimo sumos

-

-

Pagalba namuose 24/7
Papildomai pasirenkama nekilnojamo turto draudimo paslauga,
pagal kurią organizuojama pagalba 24 valandas per parą, 7
dienas per savaitę, atsitikus nelaimingam atsitikimui namuose,
apmokami gelbėjimo darbai bei panaudotos medžiagos.

Visada apdraudžiama
- iškvietimų skaičius neribojamas
- išmoka iki 300 € visam draudimo laikotarpiui,
išskaita 0 €
- Pagalba suteikiama: vandentiekio, kanalizacijos
ar šildymo sistemos avarija, elektros insstaliacijos
gedimas, išorinių stiklų dūžis, spynos keitimas
(praradus raktus), priešgaisrinės signalizacijos
gedimas, gamtinių jėgų padaryta žala, užvirtus
medžiui, fizinė būsto apsauga po įvykio, laikina
gyvenamoji vieta.
- Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis įvykis,
išmoka už pagalbos darbus ribojama tik NT
draudimo sumos.

Galimybė rinktis*
Galimybė rinktis*
- iškvietimų skaičius neribojamas
- iškvietimų skaičius neribojamas
- išmoka iki 300 € (už darbus), 30 € (už
- išmoka iki 300 € (už darbus), 30 € (už
medžiagas) vienam įvykiui, išskaita 0 €
medžiagas) vienam įvykiui, išskaita 0 €
- Pagalba suteikiama: vandentiekio,
- Pagalba suteikiama: vandentiekio,
kanalizacijos ar šildymo sistemos avarija,
kanalizacijos ar šildymo sistemos avarija,
elektros vidaus tinklų remontas, išorinių stiklų
elektros vidaus tinklų remontas, išorinių stiklų
dūžis, spynos keitimas, vėjo padaryta žala,
dūžis, spynos keitimas, tvarkymas,
užvirtus medžiui, fizinė būsto apsauga po įvykio, perkraustymas, laikina gyvenamoji vieta (iki 750
perkraustymas.
€),
- Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis įvykis, - Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis
įvykis, išmoka už pagalbos darbus ribojama tik
išmoka už pagalbos darbus ribojama tik NT
NT ar KT draudimo sumos.
draudimo sumos.

Galimybė rinktis*
- 3 iškvietimai
- 100 € įvykiui, išskaita 0 €
- Pagalba suteikiama: vandentiekio,
kanalizacijos ar šildymo sistemos avarija,
elektros vidaus tinklų remontas, išorinių
stiklų dūžis, spynos keitimas, tvarkymas,
santechnikos prietaisų remontas; kriauklių,
skalbyklių prijungimas
- Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis
įvykis, išmoka už pagalbos darbus ribojama
tik NT ar KT draudimo sumos.

Galimybė rinktis*
Galimybė rinktis*
- iškvietimų skaičius neribojamas
- iškvietimų skaičius neribojamas
- išmoka iki 290 € visam draudimo
- išmoka iki 500 € visam draudimo laikotarpiui,
laikotarpiui, išskaita 0 €
išskaita 0 €
- Pagalba suteikiama: vandentiekio,
- Pagalba suteikiama: vandentiekio, kanalizacijos
kanalizacijos ar šildymo sistemos avarija,
ar šildymo sistemos avarija, elektros vidaus tinklų
elektros vidaus tinklų remontas, išorinių
remontas, išorinių stiklų dūžis, spynos keitimas,
stiklų dūžis, spynos keitimas, tvarkymas,
tvarkymas, perkraustymas, laikina gyvenamoji
perkraustymas, laikina gyvenamoji vieta,
vieta,
pagalba užvirtus medžiui.
- Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis įvykis,
- Jeigu avarijos priežastis - draudžiamasis
išmoka už pagalbos darbus ribojama tik NT ar KT
įvykis, išmoka už pagalbos darbus
draudimo sumos.
ribojama tik NT ar KT draudimo sumos.

Sutartiniai įsipareigojimai, susiję su įkeistu turtu
Apmokamos palūkanos bankui už įkeistą turtą iki 3 mėn., kai dėl
draudžiamojo įvykio pastatas tampa netinkamu gyventi

-

Galimybė rinktis*:
- iki 250 €, iki 3 mėn.;
- iki 450 €, iki 3 mėn.

-

-

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
Kitos pasirenkamos draudimo sąlygos, sudarant NEKILNOJAMO TURTO draudimo sutartį:

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

-

ERGO
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-

-

COMPENSA

BTA

DRAUDIMO SUMA
DRAUDIMO SUMOS NUSTATYMAS
Draudimo suma - bendru draudiko ir draudėjo sutarimu
Pagal plotą (turto vertė tenkanti 1 m² gyvenamojo ploto) Šis
nustatyta maksimali suma, iki kurios draudikas dengs žalą
metodas rekomenduotinas, jei juo paskaičiuota draudimo suma
draudiminio įvykio atveju. Draudimo sumos dydįlabiausiai
atitinka objekto vidutinę rinkos kainą. Draudimo bendrovės pateikia
apsprendžia: ar turtas bus draudžiamas Nauja, ar Likutine
siūlomą kvadratinio metro įvertį objektui, būtent pagal esamas
vidutines rinkos kainas. Sudauginus 1m² su bendru būsto plotu
verte (t.y. ar bus atlyginama kaip už naują daiktą, ar kaip už
likučius). Tik draudimo bendrovė nustato kaip vertinamas
yra gaunama draudimo suma pagal plotą. Taip pat yra galimybė
Visada galima pasirinkti
turtas, nauja ar likutine verte, o draudėjas prie parinkto
šiek tiek padidinti arba pamažinti kvadratinio metro įvertį, jei
vertinimo būdo, pasirenka sumą kaip galima artimesnę realiai objektą pastatėte naudodami ženkliai brangesnius/pigesnius
turto vertei. T.y kiek realiai toks naujas objektas kainuotų rinkoje komponentus nei naudojami rinkoje, arba jei esamos turto kainos
- jei bendrovė draudžia nauja verte; o jei draudžia tik likutine - tai Jūsų regione šiek tiek skiriasi nuo rekomenduojamų bendrovės.
Jei net po 1 m² įverčio koregavimo pagal šį metodą draudimo
už kokią kainą galėtų parduoti rinkoje tokį objektą, esantį
suma neatitinka Jūsų turto realios vertės, rekomenduotina tartis su
dabartinėje jo būklėje. Draudimo sumai pasirinkti, draudėjui
draudiku dėl draudimo pagal atskirą suderinimą.
suteikiamos 2 galimybės pagal plotą arba pagal atskirą
suderinimą su draudiku.

Visada galima pasirinkti

Visada galima pasirinkti

Visada galima pasirinkti

Visada galima pasirinkti

Visada galima pasirinkti

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

KAIP BUS VERTINAMAS TURTAS
Nauja verte (dar vadinama atkuriamąja verte / statybine verte)
Tai draudimo bendrovės pasirinkimas, kaip ji vertins draudžiamą
Tai išlaidų suma reikalinga pastatyti analogišką, tokios pat
objektą, atsitikus draudiminiam įvykiui: ar kaip naujos statybos
Nustato bendrovė
paskirties, konstrukcijos, iš tokių pat medžiagų pastatą; į šias
Jei pastato nusidėvėjimas mažesnis nei 50%
objektą (vertinimo metodas nauja verte), neatsižvelgiant, kad jis
išlaidas įeina naudojamos medžiagos ir atliekami statybos,
pastatytas ne naujai, ar kaip nenaujos statybos objektą
konstravimo ir projektavimo darbai.
(vertinimo metodas likutine verte).

Nustato bendrovė
Jei pastato nusidėvėjimas mažesnis nei 40%

Nustato bendrovė
Jei pastato nusidėvėjimas mažesnis nei 50%

Nustato bendrovė
Mūrinis pastatas iki 40 m. senumo
Mediniai nedraudžiami

Nustato bendrovė
Jei pastato nusidėvėjimas mažesnis nei
50%

Likutine verte
Nustato bendrovė
Tai pastato atkūrimo vertė, iš kurios išskaičiuojamas
nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas įvertinamas vadovaujantis metiniais Jei pastato nusidėvėjimas didesnis nei 50%
Kai nusidėvėjimas viršija 70% laikoma, kad
pastatų nusidėvėjimo dydžiais; nusidėvėjimo įvertis gali būti
statinys visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra 30%
mažinamas, jeigu buvo atlikta įregistruotų statinio renovacijų.
naujo statinio vertės.
Nusidėvėjimas taikomas tik atstatymui naudojamoms
medžiagoms.

Nustato bendrovė
Jei pastato nusidėvėjimas didesnis nei 40%
Kai nusidėvėjimas viršija 70% laikoma, kad
statinys visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra 30%
naujo statinio vertės.

Nustato bendrovė
Jei pastato nusidėvėjimas didesnis nei 50%
Kai nusidėvėjimas viršija 70% laikoma, kad
statinys visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra 30%
naujo statinio vertės.

Nustato bendrovė
Nustato bendrovė
Mūrinis pastatas nuo 40 m. senumo
Jei pastato nusidėvėjimas didesnis nei
Mediniai nedraudžiami
50%
Kai nusidėvėjimas viršija 70% laikoma, kad
Kai nusidėvėjimas viršija 80% laikoma,
statinys visiškai nuvertėjęs, bet dar
kad statinys visiškai nuvertėjęs ir jo vertė
tinkamas naudojimui, laikoma, kad jo vertė
yra 20% naujo statinio vertės.
yra 30% naujo statinio vertės.

Pagal suderinimą su draudiku (pateikiant draudikui detalų
sąrašą draudžiamų objektų, nurodant jų vertę). Detaliai pateikus
draudikui draudžiamo objekto komponentus ir įsigyjimo
Tik sutikus bendrovei*
dokumentais galint įrodyti jų ženkliai didesnę / mažesnę kainą, nei
rinkoje naudojamų to pačio tipo komponentų, draudikas gali sutikti
pakoreguoti draudimo sumą, būtent pagal Jūsų pageidavimus.

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

Visa verte
Turto vertė atitinka sutartyje nustatytą draudimo sumą. Žala
padengiama pagal realius nuostolius neviršijant draudimo sumos.
ŽALOS ATLYGINIMO METODAS
Atsitikus draudiminiam įvykiui, žala atlyginama vienu iš metodų: Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst.€, apdraudėte turtą 20 tūkst. € Visada galima pasirinkti
draudimo suma, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte
visa verte, proporcingai, pirmosios rizikos.
žalą 10 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą 10 tūkst. €
sumai atskaičius išskaitą, jei ji taikoma.

LIETUVOS DRAUDIMAS

Visada galima pasirinkti

ERGO

Visada galima pasirinkti

SEESAM

Visada galima pasirinkti

COMPENSA

Visada galima pasirinkti

Nustato bendrovė
Mūrinis pastatas iki 40 m. senumo
Medinis pastatas iki 20 m. senumo

Nustato bendrovė
Mūrinis pastatas nuo 41 m. senumo
Medinis pastatas nuo 21 m. senumo
Kai nusidėvėjimas viršija 70% laikoma, kad
statinys visiškai nuvertėjęs, bet dar tinkamas
naudojimui, laikoma, kad jo vertė yra 30% naujo
statinio vertės.
BTA

Visada galima pasirinkti

Proporcingai (nevisiškas draudimas)
Atlyginama patirtų nuostolių dalis, kuri yra proporcinga draudimo
sumos ir draudimo vertės santykiui, draudimo sutarties sudarymo
dieną. Tiksliau tariant, išmoka už patirtą žalą yra mažinama tiek
Kada žala dengiama proporcingai:
procentų, kiek draudimo suma yra mažesnė už realią turto vertę. 1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst. €, apdraudėte turtą 10 tūkst. € 2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
draudimo suma, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%, o
žalą 10 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą tik 5 tūkst. draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
draudimo sumai.
€ sumai atskaičius išskaitą, jei ji taikoma.Draudimo bendrovė
padengs 50 % žalos, nes draudimo suma sudarė tik 50 % realios
turto vertės, kas reiškia, kad Jūs sudarėte nepilno draudimo
sutartį.

Kada žala dengiama proporcingai:
1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%,
o draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
draudimo sumai.

Kada žala dengiama proporcingai:
Kada žala dengiama proporcingai:
1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis 1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
turto vertė viršija draudimo sumą daugiau Kada žala dengiama proporcingai:
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
Kada žala dengiama proporcingai:
nei 10%.
Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis 2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto vertė
2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto turto vertė viršija draudimo sumą daugiau
pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%,
viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
vertė pakilo ir draudimo sumą viršijo
nei 10%.
o draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
daugiau nei 10%, o draudimo sutartis
draudimo sumai.
nebuvo perrašyta didesnei draudimo sumai.

-

-

Pirmosios rizikos
Žala dengiama iki sutartyje numatytos draudimo sumos, kuri negali
viršyti tikrosios turto vertės ir neatsižvelgiama į draudimo sumos ir
turto vertės santykį (kaip tai daroma proporcininio žalos atlyginimo
atveju)
Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst. €, apdraudėte turtą 10 tūkst. €
Tik sutikus bendrovei*
draudimo suma ir įtraukėte sąlygą, kad draudžiama pirmos rizikos
draudimu, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte žalą
11 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą 10 tūkst. €
sumai atskaičius išskaitą, o to, kas viršija 10 tūkst. €, bendrovė
nepadengs. Draudimo bendrovė padengs žalą iki susitartos
sumos, o jei patirsite žalą didesnę, nei sutarta draudimo suma,
draudimo sumą viršijančios dalies nepadengs.
Išskaita (franšizė)
Besąlyginė išskaita - žalos dalis, išreikšta pinigų suma, kurios
draudikas neatlygina

Galimybė rinktis*:
Galimybė rinktis*:
0 €, 28,76 €, 57,92 €, 86,89 €, 115,85 €, 144,81
nuo 0 €
€, 173,77 € ir kt.

Galimybė rinktis*
Nuo 0 €

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

KILNOJAMO TURTO DRAUDIMAS (toliau KT)
Pastate / patalpoje saugomas kilnojamas turtas, taip pat turtas laikomas pastato teritorijoje. Draudikai išskiria tam tikras kilnojamo
turto daiktų kategorijas, kurioms taikomos skirtingos sąlygos ir ribojimai. Tai: nedidelės vertės daiktai (arba tiesiog vadinama
kilnojamas turtas - KT); vertybės (tai didelės vertės daiktai); svečių daiktai, profesinėje veikloje naudojami daiktai.

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

-

1. Tik sutikus bendrovei*
2. Liekanų pašalinimo išlaidos
atlyginamos pirmosios rizikos principu

Tik sutikus bendrovei*

Galimybė rinktis*:
29 €; 58 €; 87 €; 145 €; 290 €; 580 €; 870
€; 1450 €

Galimybė rinktis*:
0 €; 60 €; 145 €; 580 €

Galimybė rinktis*:
0 €; 25 €; 50 €; 140 €; 280 €

SEESAM

COMPENSA

BTA

Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį
Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį nesudarant Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį nesudarant
nesudarant papildomai NT ir/ar CA
papildomai NT ir/ar CA draudimo sutarties
papildomai NT ir/ar CA draudimo sutarties
draudimo sutarties

Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį
nesudarant papildomai NT ir/ar CA
draudimo sutarties

Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį nesudarant
papildomai NT ir/ar CA draudimo sutarties

KILNOJAMO TURTO draudimas nuolat gyvenamame būste
Draudžiamas turtas, kuris saugomas bute, gyvenamąjame name,
Visada galima apdrausti
kuriame yra nuolat gyvenama, ne trumpiau kaip 8 - 10 mėn. per
metus

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Galimybė apdrausti KILNOJAMĄ TURTĄ ne nuolat
gyvenamame būste
Tik sutikus bendrovei*
KT saugomas pastate, kuriame gyvenama trumpiau nei 8 - 10
mėn. per metus. Tai gali būti tiek negyvenamas butas, tiek poilsiui
skirti pastatai (vasarnamiai, sodo nameliai)

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*
- Tik jeigu kartu draudžiama KT ir nuolat
gyvenamame būste

-

KT saugomas NEnuomojamame pastate

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

Visada galima apdrausti

KT saugomas nuomojamame pastate

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Galimybė rinktis*:
- tik KT išskyrus vertybes
- tik pagrindiniame gyvenamąjame pastate

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

1. Ugnis, su išskaita 300 €; kai rekonstrukcijos
metu atidengtos statinio angos (durys, langai,
stogas ir pan.)
2. Ugnis, gamtos jėgos, su išskaita 300 €,
kai užsandarintos statinio angos (sudėti durys,
langai, stogas ir pan.)

1. Ugnis, gamtos jegos su išskaita 300 €;
1. Ugnis su sutartyje numatyta išskaita, kai
vagystė su išskaita 20% draudimo sumos; kai
rekonstrukcijos metu atidengtos statinio angos rekonstrukcijos metu atidengtos statinio angos
(durys, langai, stogas ir pan.)
(durys, langai, stogas ir pan.)
Ugnis, su sutartyje numatyta išskaita
2. Ugnis, gamtos jėgos su sutartyje numatyta
2. Ugnis, gamtos jėgos, 300 €; vagystė su
išskaita, kai užsandarintos statinio angos (sudėti: išskaita 20% draudimo sumos,
kai užsandarintos statinio angos (sudėti: stogas,
durys, langai, stogas ir pan.)
langai, stogas ir pan.)

1. Ugnis, sprogimas, žaibas. lėktuvo
užkritimas, taikoma 580 € išskaita, kai
rekonstrukcijos metu atidengtos statinio
angos (durys, langai, stogas ir pan.)
2. Ugnis, gamtos jėgos su sutartyje,
taikoma 580 € išskaita, kai užsandarintos
statinio angos (sudėti: durys, langai,
stogas ir pan.)

1. Ugnis su išskaita 300 €, kai rekonstrukcijos
metu atidengtos statinio angos (durys, langai,
stogas ir pan.)
2. Ugnis, gamtos jėgos; su išskaita 300 €, kai
užsandarintos statinio angos (sudėti: durys, langai,
stogas ir pan.)

Galima įsigyti tik KT draudimo sutartį nesudarant
papildomai NT ir/ar CA draudimo sutarties

Pagrindiniai ribojimai draudžiant KT

KT turto draudimas priklausomai ar nuolat gyvenamas
būstas

KT turto draudimas priklausomai ar jis laikomas
nuomojamame pastate

Remonto /renovacijos / statybos metu galiojančios rizikos.
Darbai, kurių metu keičiamos statinio atitvarinės konstrukcijos ar inžinerinė įranga, juos atliekantgalioja tik išvardintos rizikos ir
taikomi papildomi ribojimai. Apie kapitalinio remonto faktą draudikas turi būti informuotas atksirai. Draudimas taip pat gali
negalioti, jei nelaimingo atsitikimo tiesioginė priežastis yra būtent patys renovacijos darbai. Šis ribojimas netaikomas vykstant
paprastiems vidaus remonto, apdailos darbams.

Nedraudžiami arba dažnai standartinėmis sąlygomis nedraudžiami gyventojų KT objektai:augalai ir gyvūnai; transporto kuras; registruojamos transporto priemonės; gyvulių pašaras; žemės ūkio produkcijos atsargos; programinė įranga ir skaitmeninė informacija; psichotropinės medžiagos ir vaistai; radioaktyvios ir sprogstamosios medžiagos; neregistruoti ginklai; statybinės medžiagos ir kt.
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
KILNOJAMO TURTO DRAUDIMO OBJEKTŲ DRAUDIMO SĄLYGOS:

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

KT objektas pagal tai ar jis pripažįstamas vertybe

Kilnojamas turtas (KT) išskyrus vertybes
KT, išskyrus vertybes, draudžiamas pagal standartines kilnojamojo turto draudimo sąlygas. Tai daiktai skirti draudėjo bei jo šeimos
narių (gyvenančių tame pačiame būste) naudojimui. (Jeigu daiktai yra ypač didelės vertės, jie yra laikomi vertybėmis, o joms galioja
kitokios draudimo sąlygos bei ribojimai). Baldai, buitinė technika, vaizdo ir garso aparatūra, optiniai prietaisai, kompiuterinė įranga, Visada apdraudžiama kaip KT
šviestuvai, kilimai, drabužiai, avalynė, patalynė, indai ir namų apyvokos daiktai, sporto ir poilsio inventorius, sodo/ daržo/ darbo
įrankiai. Daiktai kuriems taikomos papildomos sąlygos: neįgaliųjų ir vaikų vežimėliai, dviračiai, aplinkos tvarkymo savaeigiai
mechanizmai; transporto priemonių atsarginės dalys; ne motorinės transporto priemonės (jėgos aitvarai, valtys, kanojos ir pan.)

Visada apdraudžiama kaip KT

Visada apdraudžiama kaip KT

Visada apdraudžiama kaip KT

Visada apdraudžiama kaip KT

Visada apdraudžiama kaip KT

Galimybė rinktis*:
VERTYBĖS
1. Neapdrausta, nors KT draudžiamas
Pasirinkus platesnės apsaugos kilnojamo turto draudimo paketą, su tam tikrais papildomais ribojimais, apsauga galioja ir
2. Apdrausta kartu su KT iki 10% KT draudimo
vertybėms. Jeigu vertybių vertė didesnė nei standartiškai leidžiama draudimo suma, yra galimybė jas drausti sudarius atskirą sąrašą
sumos (maksimali draudimo suma vertybėms 3000
pagal tikrąją jų vertę (šis variantas sąlygų palyginime nepateikiamas) Vertybės - tai didesnę vertę turintys daiktai. Jiems galioja
Galimybė rinktis*
€)
standartinės kilnojamo turto draudimo sąlygos, bet taikomi papildomi ribojimai. Vertybėmis gali būti laikoma: Grynieji pinigai ir
1. Neapdrausta, nors KT draudžiamas
3. Apdrausta kartu su KT iki 20% KT draudimo
bankinės mokėjimo kortelės; taurieji metalai ir brangakmeniai bei jų dirbiniai (kurių vieneto vertė, pvz., didesnė nei 300€); kolekcijos,
sumos (maksimali draudimo suma vertybėms 10 2. Apdrausta kartu su KT
pašto ženklai, monetos, medaliai; meno kūriniai; antikvariniai daiktai (daiktai sukurti prieš daugiau nei 50 m.); registruoti ginklai;
000 €)
didelės vertės kilimai (pvz., brangesni nei 1500 €), kailiai, oda ir tekstilė; dokumentai (kuriuos galima atkurti pagal oficialių registrų
4. Apdrausta kartu su KT iki 25% KT draudimo
informaciją); brangūs laikrodžiai (pvz., brangesni nei 300€)
sumos (maksimali draudimo suma vertybėms 12
000 €)
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

Galimybė rinktis*
1. Neapdrausta, nors KT draudžiamas
2. Apdrausta kartu su KT

LIETUVOS DRAUDIMAS

Visada apdraudžiama su KT

ERGO

Visada apdraudžiama su KT

SEESAM

Galimybė rinktis*
1. Neapdrausta, nors KT draudžiamas
2. Apdrausta kartu su KT

COMPENSA

BTA

KT objektų draudimo sąlygos pagal savininko tipą ir daikų naudojimo pobūdį:
- Draudėjo turtas
Draudėjui bei su juo kartu gyvenantiems asmenims (kuriuos siejaVisada apdraudžiama
bendras namų ūkis) priklausantys daiktai.

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*:
Tik draudimo vietoje saugomi svečių daiktai
- išmoka iki 150 €
- išmoka Iki 300 €

Visada apdraudžiama
Tik draudimo vietoje saugomi svečių daiktai;
negalioja kompiuteriams, telefonams,
fotoaparatams ir vertybėms
- išmoka iki 1000 €

Visada apdraudžiama su KT
- išmoka iki 150 €
- išmoka iki 300 €

Visada apdraudžiama su KT
- išmoka iki 300 €
- išmoka iki 400 €

Galimybė rinktis*
- išmoka iki 300 €
- išmoka iki 600 €

Visada apdraudžiama su KT

Visada apdraudžiama
- iki 500 €

Visada apdraudžiama su KT
- išmoka iki 600 €
- išmoka iki 900 €

Visada apdraudžiama su KT
- iki 1500 €
- iki 3000 €

-

-

Galimybė rinktis*
Tik draudimo vietoje, apdraustų pastatų viduje
esantys žemės ūkio padargai, kai draudžiamas
KT
- išmoka iki 600 €

-

-

-

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 10% KT draudimo sumos už visą sporto/
laisvalaikio inventorių
- iki 100% KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- išmoka ribojama KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- išmoka ribojama KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- išmoka iki 8% KT draudimo sumos už
visą sporto/ poilsio inventorių

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 10% KT draudimo sumos už visą sporto/
poilsio inventorių
- iki 100% KT draudimo sumos

- Išmoka neribojama pagal daiktų grupes
Bendra išmoka už KT ribojama tik draudimo sutartyje numatytos Galimybė rinktis*
KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*

-

-

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

- Išmoka ribojama pagal daiktų grupes:
Bendra išmoka už KT ribojama KT draudimo sumos, taip pat Galimybė rinktis*
taikomi papildomi išmokų ribojimai atskiroms daiktų grupėms

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
- Svečių daiktai Tik draudimo vietoje saugomi svečių daiktai
(paprastai, tai yra svečių kilnojamas turtas išskyrus vertybes) - iki 300 €
- iki 600 €
Galimybė rinktis*
- Profesinėje veikloje naudojamas turtas, saugomas draudimo
- iki 1000 €
vietoje
- iki 3000 €

Galimybė rinktis*
Tik nuo ugnies, gamtos jėgų, vagystės; jiems
- Žemės ūkio padargai ir technika esant pastato viduje
-išmoka iki 2000 €
-išmoka iki 3000 €

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- Dviračiai,
- iki 750 €
laikomi draudimo vietoje
- iki 1500 €
- iki 3000 €
Išmokų ribojimai pagal KT daiktų grupes:
Išmoka už KT yra ribojama KT draudimo sumos, tačiau draudžiant KT pagal bendrą plotą, gali būti taikomi papildomi išmokų
ribojimai atskiroms daiktų grupėms (pvz., baldai iki 30% - 50% KT draudimo sumos, buitinė technika iki 20% - 25% KT draudimo
sumos ir pan.). Išmokų ribojimai nurodomi turto draudimo taisyklėse arba draudimo sutartyje.

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

KT objektų draudimo sąlygos pagal KT objekto vietą ir vertybė/nevertybė tipą
Draudimo vietoje saugomas KT (išskyrus vertybes)
Draudimo sutartyje nurodytu adresu esančiame, gyventi skirtoje patalpoje (bute, name, namo dalyje) laikomas kilnojamasis turtas
Visada apdraudžiama
(išskyrus vertybes).
Tuo tarpu butui ar namui pagalbinėse patalpose: balkone, rūsyje, garaže; KT gali būti taikomi papildomi ribojimai:

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

-

Galimybė rinktis*
Kai draudžiamas KT bendrame plote

Visada apdraudžiama
Negalioja 1 aukšto balkonams
- iki 1500 €

Tik sutikus bendrovei*

Galimybė rinktis*
Jei balkonas įstiklintas

- KT (išskyrus vertybes) laikomas garaže Galimybė rinktis*
garažas esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios - iki 1000 €
patalpos - iki 3000 €

-

Galimybė rinktis*
Tik inventorizuotame garaže
Iki su /B 1000 €
Iki su /N 6000 €

Visada apdraudžiama
- iki 1500 €

Visada apdraudžiama su B/N
Jei garažas (ir arba sandėliukas) iki 20
m² ploto,
Išmoka pasirinktinai* nuo 10% iki 15%
B/N draudimo sumos

Galimybė rinktis*:
- išmoka iki 10% KT draudimo sumos
- išmoka iki 15% KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*
- KT (išskyrus vertybes) laikomas (daugiabučio rūsyje)
- iki 1000 €
esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios patalpos
- iki 3000 €

-

Galimybė rinktis*
Tik inventorizuotame rūsyje
Iki su /B 1000 €
Iki su /N 6000 €

Visada apdraudžiama
- iki 1500 €

Visada apdraudžiama su B/N
Išmoka pasirinktinai* nuo 10% iki 15%
draudimo sumos

Galimybė rinktis*:
- išmoka iki 10% KT draudimo sumos
- išmoka iki 15% KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
įvykiai
- jeigu draudžiamas KT ir pagrindiniame
pastate
- Išmoka iki 6000 €

Galimybė rinktis*
- iki 1500 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje
Galimybė rinktis*
numatyti įvykiai
Draudžiamasis įvykis: vagystė
- jeigu draudžiamas KT ir pagrindiniame - iki 5% KT draudimo sumos
pastate
- iki 10% KT draudimo sumos
- išmoka iki 5% KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
įvykiai
- išmoka iki 6000 €

Galimybė rinktis*
- iki 1500 €

Visada apdraudžiama
Jei teritorija aptverta, išmokos ribojimas
pasirinktinai:
- iki 10% KT draudimo sumos
- iki 15% KT draudimo sumos

- KT (išskyrus vertybes) laikomas balkone
Visada adpraudžiama
Kai turtas draudžiamas pagal bendrą plotą, į kurį įeina ir balkono
Jei balkonas įstiklintas
plotas

Aptverto sklypo teritorijoje saugomas KT (išskyrus vertybes)
KT (išskyrus vertybes), kuris yra laikomas draudžiamo nekilnojamo turto aptvertoje teritorijoje ir teritorijoje esančiuose nekilnojamo Galimybė rinktis*
turto objektuose, kurie priklauso draudėjui. Priklausomai nuo to,kur jis laikomas, galioja atitinkami ribojimai:

Galimybė rinktis*
- KT (išskyrus vertybes) laikomas pagalbiniuose ūkiniuose Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti įvykiai
pastatuose - iki 1000 €
- iki 3000 €

Galimybė rinktis*
- KT (išskyrus vertybes) laikomas pagrindinio pastato sklypo
Draudžiamasis įvykis: vagystė
teritorije
- iki 2000 €
Daiktai skirti būti laikomais lauke, pavyzdžiui, lauko baldai
- iki 8000 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: vagystė
- išmoka iki 3000 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
- iki 5% KT draudimo sumos
- iki 10% KT draudimo sumos

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

KT (išskyrus vertybes) už draudimo vietos ribų
Galimybė rinktis*
Teritorija, esanti už namų valdos ribų - visuomeninė vieša erdvė. Draudžiamieji įvykiai gali skirtis nuo tų, kurie galioja draudimo
Pasirenakma draudimo apsaugos galiojimo
vietoje esančiam turtui. Taip pat draudimo sąlygos yra individualios KT (išskyrus vertybes),priklausomai nuo to, kur turtas buvo
aprėptis
draudiminio įvykio metu:

LIETUVOS DRAUDIMAS

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis - apiplėšimas

ERGO

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: plėšimas, vagystė
Išmoka iki 2500 €

SEESAM
Visada apdraudžiama su KT
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
įvykiai
Išmoka pasirinktinai*:
- 1500 €
- 2000 €

COMPENSA
Visada apdraudžiama su KT
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje
numatyti įvykiai, išmokos ribojimas
pasirinktinai*:
- iki 1000 €
- iki 2500 €

BTA

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas, vagystė

Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
Visada apdraudžiama su KT
įvykiai
- iki 1000 €
Laikinai palikus iki 24 val.
- iki 2500 €
Išmoka pasirinktinai*:
- 1500 €
- 2000 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamieji įvykiai: vagystė
- Išmoka iki 1000 € (iki 8% KT draudimo sumos)
- Išmoka iki 1500 € (iki 10% KT draudimo sumos)

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
- Baltijos šalyse
- ES teritorijoje atostogų metu (iki 14 dienų)
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visis sutartyje
numatyti įvykiai
Išmoka pasirinktinai*:
- 1500 €
- 2000 €

Visada apdraudžiama su KT
- iki 1000 €
- iki 2500 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamieji įvykiai: vagystė
- Išmoka iki 1000 € (iki 8% KT draudimo sumos)
- Išmoka iki 1500 € (iki 10% KT draudimo sumos)

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis - vagystė
išmoka iki 3000 €
Galiojimo teritorija priklauso nuo pasirinkimo*:
- Tik Lietuvoje
- Baltijos šalyse
- ES

Galimybė rinktis*
Baltijos šalyse
Draudžiamasis įvykis: vagystė; plėšimas;
sugadinimas transportuojant automobiliu
Išmoka iki 3000 € (galima didinti)

Visada apdraudžiama su KT
Europos sąjungoje
Draudžiamasis įvykis: vagystė
Išmoka ribojama pasirinktinai*:
- 600 €
- 1500 €

Visada apdraudžiama su KT
- iki 1500 €
- iki 2500 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
- išmoka iki 1000 €
- išmoka iki 2000 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis - vagystė su įsibrovimu
Bagažinėje ir stogo bagažinėje
- išmoka iki 300 € Baltijos šalyse
- išmoka iki 1500 € EEE šalyse

Visada apdraudŽiama
Draudžiamasis įvykis: visi įvykiai numatyti
draudimo vietoje
Išmoka iki 3500 € (galima didinti)

Visada apdraudžiama
Laikinai palikus iki 24 val.
- 600 €
- 1500 €

Visada apdraudžiama su KT
- iki 500 €
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: vagystė, avarija, gaisras
- išmoka iki 600 €
- išmoka iki 1500 €

Galiojimo teritorija pasirinktinai*:
- Baltijos šalys
- EEE šalys

Galiojimo teritorija:
- Baltijos šalys
- Europos sąjunga, kelionėms iki 21 dienos,
ugnies ir vagystės rizikoms

Galiojimo teritorija:
Europos sąjunga

-

-

- KT (išskyrus vertybes) patalpose už namų valdos ribų
Turto apsauga jį laikinai išsinešus už namų valdos ribų, esant
patalpose, pavyzdžiui, gyvenant viešbutyje, sanatorijoje ir pan.
(patalpose, nepriklausančiose draudėjui, taigi vasarnamiuose
pagal šią sąlygą apsauga negalioja)

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas; vagystė su
įsilaužimu, gaisras
- 300 €
- 1500 €
- 3000 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamieji įvykiai: apiplėšimas, vagystė su
įsibrovimu
- išmoka iki 3000 € Baltijos šalyse
- išmokai iki 5000 € EEE

- KT (išskyrus vertybes) gatvėje už namų valdos ribų
- plėšimas už namų valdos ribų - laikinai išsinešus turtą iš namų
ribų, t.y. gatvėje, troleibuse, parduotuvėje ir pan.

Visada apdraudžiama
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
- 300 €
- 600 €
- 2000 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas, atvira vagystė
- išmoka iki 3000 € Baltijos šalyse
- išmoka iki 5000 € EEE

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: vagystė, plėšimas
- ES šalyse atostogų metu (iki 14 dienų),
Išmoka iki KT draudimo sumos

- Draudžiant KT gatvėje už namų valdų ribų, atskiriems
daiktams taikomi papildomi ribojimai:
Visada apdraudžiama
Draudžiamasis įvykis: vagystė, plėšimas
- Dviračiai, Išmoka ribojama pasirinktinai*:
esantys laikinai už draudimo vietos ribų - 750 €
- 1500 €
- 3000 €
Visada apdraudžiama
Draudžiamasis įvykis: vagystė su įsilaužimu
- KT (išskyrus vertybes) užrakintame automobilyje
Išmoka iki:
KT laiknai paliktas užrakintoje automobilio bagažinėje. Automobilis
- 150 €
turi turėti įmontuotą, įjungtą apsaugos signalizaciją.
- 300 €
- 1500 €

- KT (išskyrus vertybes) Už Lietuvos ribų

Visada apdraudžiama:
- Visas pasaulis

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

Draudimo vietoje saugomos VERTYBĖS
Draudimo sutartyje numačius, kad draudžiamas ne tik KT bet ir VERTYBĖS, draudimo apsauga įsigalioja ir draudimo vietoje
saugomoms vertybėms. Draudžiant vertybes galioja šone pateikti ribojimai.
Butui priklausančiose pagalbinėse patalpose: balkone, rūsyje, garaže; arba gyvenamąjam namui priklausančiose patalpose
VERTYBĖS draudžiamos/nedraudžiamos, priklausomai kur jos laikomos:

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: visi KT galiojantys įvykiai
- iki 5000 € (iki 10% KT draudimo sumos)
- iki 15 000 € (iki 25% KT draudimo sumos)

- VERTYBĖS laikomos balkone
kai turtas draudžiamas pagal bendrą plotą, į kurį įeina ir balkono plotas

- VERTYBĖS laikomos garaže
esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios patalpos

LIETUVOS DRAUDIMAS

SEESAM

COMPENSA

BTA

Visada apdraudžiama
Drudžiamieji įvykiai - visi KT galiojantys
Jeigu draudžiamos vertybės, apsauga apima
Galimybė rinktis*
įvykiai
draudimo vietoje saugomas vertybes
Draudžiamieji įvykiai - visi KT galiojantys įvykiai
Draudimo suma neatsistatanti
Draudžiamieji įvykiai - visi KT galiojantys įvykiai
Išmoka iki 10 000 € (iki 20% KT draudimo
Išmoka pasirinktinai*:
Išmoka iki 6000 €
sumos)
- iki 3000 €; iki 5 % KT draudimo sumos
- iki 9000 €; iki 20 % KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Galimybė rinktis*:
- iki 10% KT draudimo sumos, iki 3000 €
- iki 5% KT draudimo sumos, 3000 €
- iki 20% KT draudimo sumos, iki 10000
- iki 20% KT draudimo sumos, 10 000 €
€

-

-

-

-

Galimybė rinktis*:
Galioja ne visoms vertybėms
Galioja bendras išmokos vertybėms ribojimas:
- iki 5% KT draudimo sumos, 3000 €
- iki 20% KT draudimo sumos, 10 000 €

-

-

- VERTYBĖS laikomos sandėliuke (rūsyje)
esantis tame pačiame pastate kaip ir gyvenamosios patalpos

ERGO

-

-

-

-

-

-

-

Galimybė rinktis*:
Galioja ne visoms vertybėms
Galioja bendras išmokos vertybėms ribojimas:
- iki 5% KT draudimo sumos, 3000 €
- iki 20% KT draudimo sumos, 10 000 €

Visada apdraudžiama su vertybėmis draudimo
vietoje
- išmoka iki 1500 €

Visada apdraudžiama su vertybėmis draudimo
vietoje
- išmoka iki 500 €

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 300 €
- iki 600 €

Visada apdraudžiama
- išmoka iki 300 €
- išmoka iki 600 €

Galimybė rinktis*:
- išmoka iki 300 €
- išmoka iki 7500 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
- 1000 € visam draudimo laikotarpiui

Galimybė rinktis*
- iki 700 € (stiklo dūžiui iki 500 €)

Visada apdraudžiama su KT
Ribojama bendros KT draudimo sumos

- Draudžiant VERTYBES laikomas gyvenamose patalpose,
kambariuose atskiriems daiktams taikomi papildomi
ribojimai:
Galimybė rinktis*:
- - Grynieji pinigai draudimo vietoje - iki 300 €
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*

-

-

-

-

-

-

- VERTYBĖS pagalbiniuose ūkiniuose pastatuose -

-

-

-

-

Galimybė rinktis*
Ribojam vertybių draudimo sumos
Galioja ne visoms vertybėms

- VERTYBĖS pagrindinio pastato sklypo teritorije
Daiktai skirti būti laikomais lauke, pavyzdžiui, lauko baldai

-

-

-

-

-

- - Mobilieji telefonai draudimo vietoje

Aptverto sklypo teritorijoje saugomos VERTYBĖS
VERTYBĖS, kurios yra laikomos draudžiamo nekilnojamo turto aptvertoje teritorijoje ir teritorijoje esančiuose nekilnojamo turto
objektuose, kurie priklauso draudėjui. Priklausomai, kur VERTYBĖS laikomas galioja individualūs ribojimai.

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI
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LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

VERTYBĖS už draudimo vietos ribų
Teritorija, esanti už namų valdos ribų - visuomeninė vieša erdvė. Gali būti taikomi skirtingi išmokų ribojimai: patalpose, gatvėje,
užrakintame automobilyje, užsienyje.

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: plėšimas.

- VERTYBĖS patalpose už namų valdos ribų
Turto apsauga jį laikinai išsinešus už namų valdos ribų, esant
patalpose, pavyzdžiui, gyvenant viešbutyje, ligoninėje, sanatorijoje ir pan. Draudžiant vertybes patalpose už namų valdų ribų,
atskiriems daiktams taikomi papildomi ribojimai:

- - Mobilieji telefonai Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas, vagystė*

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės draudimo vietoje
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas, vagystė
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama su KT
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
įvykiai
Išmoka pasirinktinai*:
- 300 €
- 600 €

Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje
numatyti įvykiai
- iki 300 €
- iki 600 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
Išmoka pasirinktinai*:
- 300 €
- 600 €

Galimybe rinktis*
Draudžiamieji įvykiai: plėšimas, vagystė
Išmoka iki:
- iki 3000 €
- iki 5000 €

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Draudžiamasis įvykis: plėšimas, vagystė
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti
įvykiai
- iki 300 €
- iki 600 €

Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje
numatyti įvykiai
Bendra suma vertybių už namų ribų yra
pasirinktinai*
- iki 300 €
- iki 600 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
Išmoka pasirinktinai*:
- 300 €
- 600 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
- 1000 € visam draudimo laikotarpiui

Galimybė rinktis*
- iki 700 € (dūžiui iki 500 €)

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
Išmoka pasirinktinai*:
- 300 €
- 600 €

Galimybė rinktis*

- - Grynieji pinigai

Galimybė rinktis*
- iki 100 €
- iki 200 €
- iki 300 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
Išmoka iki 300 €, ES

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Išmoka iki 200 €

Galimybė rinktis*
- iki 300 €

Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 300 €
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*
- išmoka iki 150 €
- išmoka iki 300 €

- - Papuošalai

Galimybė rinktis*
- iki 600 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
Išmoka iki 600 €, ES

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Išmoka iki 300 €

Visada apdraudžiama
- iki 300 €
- iki 600 €

Visada apdraudžiama
Galioja vertybių išmokos ribojimas

Galimybė rinktis*
- 300 €
- 600 €

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Išmoka iki KT draudimo sumos
Išmoka iki 500 €

Visada apdraudžiama
- iki 300 €
- iki 600 €

-

-

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
Išmokama pagal realias atstatymo išlaidas, ES

Galimybė rinktis*
- - Mokėjimo kortelės
- iki 1000 €
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LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

COMPENSA

BTA

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
Išmoka iki KT draudimo sumos
Galiojimo teritorija: Baltijos šalys

Visada apdraudžiama
Visada apdraudžiama
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje
Draudžiamieji įvykiai: visi sutartyje numatyti numatyti įvykiai
įvykiai
Bendra suma vertybių už namų ribų
- iki 300 €
pasirinktinai*:
- iki 600 €
- iki 300 €
- iki 600 €

Galimybė rinktis*
Draudžiamasis įvykis: vagystė
Išmoka pasirinktinai*:
- 300 €
- 600 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
- 1000 € visam draudimo laikotarpiui

Galimybė rinktis*
- iki 700 € (dūžiui iki 500 €)

Galimybė rinktis*
- 300 €
- 600 €

Galimybė rinktis*
- - Grynieji pinigai - 100 €
- 300 €

Galimybė rinktis*
- išmokos ribojimas iki 300 €

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Išmoka iki KT draudimo sumos

Galimybė rinktis*
- iki 300 €

Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 300 €
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*
- išmoka iki 150 €
- išmoka iki 300 €

Galimybė rinktis*
- - Papuošalai - 300 €
- 1000 €

Galimybė rinktis*
- išmokos ribojimas iki 300 €

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- iki 300 €
- iki 600 €

Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 300 €
- iki 600 €

Galimybė rinktis*
- 300 €
- 600 €

Visada apdraudžiama
Kai draudžiamos vertybės už draudimo vietos
ribų
Atlyginamos atstatymo išlaidos
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- iki 300 €
- iki 600 €

-

-

Galimybė rinktis*
Baltijos šalyse
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
- iki 600 €
- iki 1500 €

Išmokos ribojimas pasirinktinai*:
- iki 500 €
- iki 1000 €

Galimybė rinktis*:
- iki 600 €
- iki 1500 €

Draudžiant vertybes už draudimo vietos
(namų) ribų, apsauga galioja šioje
teritorijoje:
Europos sąjunga

Galimybė rinktis*:
- Baltijos šalyse
- ES

- VERTYBĖS gatvėje už namų valdų ribų
Galimybė rinktis*:
Galimybė rinktis*
- plėšimas už draudimo vietos ribų - laikinai išsinešus turtą iš namų
Draudžiamasis įvykis - plėšimas, atvira vagystė
Draudžiamasis įvykis: plėšimas.
ribų, t.y. gatvėje, troleibuse ir pan. Draudžiant vertybes gatvėje
Išmoka pasirinktinai*:
Draudžiamos vertybės: mobilieji telefonai, grynieji
- iki 3000 € Baltijos šalyse
už namų valdų ribų, atskiriems daiktams taikomi papildomi
pinigai, papuošalai.
- iki 5000 € ES
ribojimai:
Galimybė rinktis*
- - Mobilieji telefonai - 300 €
- 1000 €

Galimybė rinktis*:
Draudžiamasis įvykis: plėšimas
Išmokama pagal realias atstatymo išlaidas, ES

- - Mokėjimo kortelės -

- VERTYBĖS užrakintame automobilyje
Vertybės laiknai paliktos užrakintoje automobilio bagažinėje. Automobilis turi turėti įmontuotą, įjungtą apsaugos signalizaciją.

-

Draudžiant vertybes už draudimo vietos (namų) Apsaugos galiojimo teritorija pasirinktinai*:
ribų, apsauga galioja šioje teritorijoje:
- Baltijos šalys
- Europos sąjunga, kelionėms iki 21 dienos;
Baltijos šalys

- VERTYBĖS už Lietuvos ribų -

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

ERGO

SEESAM

Draudžiant vertybes už draudimo vietos (namų)
ribų, apsauga galioja šioje teritorijoje:
Europos sąjunga

COMPENSA

BTA

Kilnojamo turto draudimo RIZIKOS (draudžiamieji įvykiai)
Pasirinktos draudimo rizikos galioja namų turtui (ir, jeigu pasirinkta, vertybėms) draudimo vietoje, gyvenamąjame pastate ar
patalpose. Tuo tarpu, turtui laikinai išsineštam už draudimo vietos ribų, priklausomai nuo draudimo bendrovės bei pasirinkto
apsaugos paketo, gali galioti ne visos rizikos

Gamtinės jėgos:
Liūtis, kruša, sniego slėgis, audra, potvynis, grunto slūgis,
nuošliauža
Žalai nustatyti remiamasi meteoroliginių tarnybų išvadomis.

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*:
1. Audra, liūtis
2. Audra, liūtis, kruša, potvynis, sniego
slėgis.

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- Potvynis
Visada apdraudžiama
Potvynis - tai staigus, netikėtas ir nenumatomas vandens lygio
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
kilimas ir išsiliejimas iš stovinčių ar tekančių vandens telkinių.
statistiškai vietovėje būna rečiau kaip 1 kartą per 7
Ar vietovių potvyniai yra numatomi, nustatoma remiantis
metus.
hidrometeorologijos tarnybos duomenimis.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kurio
statistinė tikimybė (nustatyta pagal 100 metų
vietovės statistiką) yra rečiau nei 1 kartą per 10
metų.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
statistiškai vietovėje būna ne dažniau kaip 1
kartą per 10 metų.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis,
kuris statistiškai vietovėje būna rečiau kaip
1 kartą per 7 metus.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis,
kuris draudimo vietoje kartojasi rečiau nei
1 kartą per 5 metus.

Visada apdraudžiama
Tik nenumatomas potvynis - tai potvynis, kuris
vietovėje buvo ne daugiau kaip 2 kartus per
pastaruosius 20 metų.

Žemės drebėjimas
staigus žemės plutos tampriosios deformacijos energijos
išsilaisvinimas, spinduliuojamas seisminėmis bangomis.
Stiprumas matuojamas Richterio skalės balais.

-

-

-

-

Visada apdraudžiama
Nuo 4 Richterio balo
Iki 30% draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Nuo 4 Richterio balo

Kritulių prasiveržimas per išorines konstrukcijas
lietaus, sniego tirpsmo vandens prasiveržimas į pastato vidų pro
išroines atitvarines statinio konstrukcijas, ar stogą. Išmoka
mokama vieną kartą.

Galimybė rinktis*
Vienkartinė išmoka

-

Galimybė rinktis*
iki 1000 € (per 2 metus)

-

Galimybė rinktis*
- Iki 2500 €

Galimybė rinktis*

Ugnis:
Gaisras (ir padegimas), dūmai, suodžiai, bei nuostoliai patirti
gesinant gaisrą

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- Žaibas
Tiesioginė žaibo iškrova į apdraustą turtą, arba žaibo trenktųVisada apdraudžiama
objektų užvirtimas ant apdrausto turto

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- Sprogimas
Savaiminis ar dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos įvykęs
Visada apdraudžiama
sprogimas (staigus sistemos pusiausvyros būsenos pasikeitimas,
pagrįstas dujų ar garų plėtimosi savybe)

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- Lėktuvo užkritimas
Visada apdraudžiama
Valdomo skraidymo aparato ar jo dalių užkritimas ar atsitrenkimas

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama
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Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- vanduo iš inžinerinių sistemų ar kitų patalpų
padengiama žala, kurią sukelia vanduo, garai, nuotekos trūkus
vamzdžiams Visada apdraudžiama
šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemoms tiek apdraustąjame
būste, tiek gretimose, draudėjui nepriklausančiose, patalpose.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- vanduo iš buities objektų
žala padaryta vandens, ištekėjusio iš skalbyklių, plovyklių (tikVisada apdraudžiama
sujungtų su vendentiekio ar nuotekų sistema); akvariumų

Galimybė rinktis*
- iki 300 €
- iki 1500 €

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Savaiminis medžio užvirtimas
Savaiminis - ne dėl žmogaus veiklos - medžio ar jo dalių
užvirtimas ant valdomo turto.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*
Medžio ar bet kokio kito objekto savaiminis
užvirtimas

Transporto priemonės atsitrenkimas
Tretiesiems asmenims priklausančio ir trečių asmenų valdomo
transporto atsitrenkimas į apdraustą turtą. Padengiama ta žalos
dalis, kurios nedengia kaltininko privalomasis TPVCA
draudimas.

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*
Jeigu žala sukelta šeimos nario, išmoka ribojama:
- iki 500 €
- iki 1000 €

Tiesioginė laukinių gyvūnų padayta žala
Laukiniai gyvūnai - tai neprijaukinti laisvėje gyvenantys gyvūnai

-

-

-

Galimybė rinktis*
Apsauga galioja tik gyvenamosioms
patalpoms (negalioja pastatų išorei)

-

-

Trečiųjų asmenų nusikalstama veika:
Tai vagystė, plėšimas, vandalizmas. Šios draudimo apsaugos
galiojimas būti praplėstas už namų ribų, t.y. kieme, gatvėje,
sanatorijoje, užsienyje ir pan.

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- vandalizmas
piktavališki trečiųjų asmenų veiksmai, kurių pasekoje
Visada apdraudžiama
suniokojamas nekilnojamas arba kilnojamas (po įsibrovimo) turtas.
Išskyrus stiklo sudaužymą

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

- vagystė
trečiųjų asmenų įsilaužimas į užrakintą patalpą arba įsibrovimas su
Visada apdraudžiama
pagrobtu raktu ( turi būti įsilaužimo požymių; arba raktų grobimo
faktas užregistruotas policijoje)

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

- plėšimas
turtas prarandamas trečiajam asmeniui grasinant panaudoti arba
Visada apdraudžiama
panaudojus prievartą prieš draudėją (ar jo artimąjį). Faktas turi būti
patvirtintas policijoje.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

- teroro aktai
asmens žalingas veiksmas ar grasinimas jį atlikti politiniais/
religiniais/ ideologiniais tikslais

-

-

-

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 30% KT draudimo sumos

-

-
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Daiktų vidaus gedimai
Atlyginamos išlaidos patirtos sugedus buityje naudojamiems
daiktams, kurie neturi galiojančios gamintojo garantijos. Taikomi
ribojimai daiktų amžiui, bei negalioja nedraudžiamųjų įvykių
atvejais, pvz.: nesilaikant techninių naudojimo reikalavimų.

Galimybė rinktis*
Turtui iki 10 m.
Išmoka iki:
- iki 300 €
- iki 3000 €

-

Galimybė rinktis*
Turtui virš 60 € vertės
Išmoka iki 10 000 € (galima didinti)

Galimybė rinktis*
Turtui iki 10 m.
Išmoka iki 1500 €

Galimybė rinktis*
- išmoka iki 3500 €
(įrenginiams, kurių vertė virš 50 €)

Galimybė rinkits*
Turtui iki 5 m.
Įrenginiam, kurių vertė didesnė kaip 60 €
- Išmoka iki 4000 €

Stiklo dūžis, skilimas (išskyrus stiklo subraižymus)
Priklausomai nuo pasirinktų draudimo sutarties sąlygų, išskyrus
nedraudžiamuosius objektus, gali būti draudžiami šie kilnojamo
turto stiklai: spintų stiklai, viryklių keraminiai paviršiai, akvariumų
stiklai.
Dažniausiai dėl dūžio nuostoliai nepadengiami lengvai
pajudinamiems daiktams ir technikai: vazoms, paveikslams,
optikai, kompiuteriams, televizoriams ir pan.

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*
- telefonų, kompiuterių, televizorių ekranų
draudimas, išskaita 25% (60 €)

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinktis*

Elektros fenomenas
Dėl įtampos svyravimų, viršįtampių sugadintas kilnojamas
turtas

Galimybė rinktis*
- iki 5000 €
- iki 10000 €

Galimybė rinktis*:
- iki 6000 €
- iki 15 000 €

Galimybė rinktis*

Visada apdraudžiama

Galimybė rinkits*:
- iki 3000 €
- iki 6000 €

Galimybė rinktis*
- iki 6000 €

Šildymo sistemos vidaus gedimai
Kai šildymo sistema (katilas, vamzdynas) yra eksploatuojama
laikantis techninių ir saugos reikalavimų. Atlyginami nuostoliai,
kurių neatlygina garantinis aptarnavimas.

Galimybė rinktis*
- iki 1000
- iki 5000
Namo šildymo katilo gedimai, iki 10 m. Senumo

-

Galimybė rinktis*
- iki 5000 €

Galimybė rinktis*
Galioja įrenginiams iki 10 m. senumo

-

-

VISŲ RIZIKŲ DRAUDIMAS:
Atlyginami nuostoliai patirti dėl bet kokių įvykių, taikomi mažesni
ribojimai išmokoms; išskyrus esminius nedraudžiamuosius
įvykius.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinkits*
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PAPILDOMAI ATLYGINAMOS IŠLAIDOS su KT draudimu
Draudžiant KT po draudžiamojo įvykio yra atlyginamos tam tikros su įvykiu susijusios išlaidos

Sutvarkymas po įvykio
Draudimo vietos sutvarkymas po įvykio, pavyzdžiui, vandens
išsiurbimas ir pan.

Visada atlyginamos išlaidos
Draudimo išmoka pasirinktinai*, kartu su tvarkymo
bei išlikusio turto pervežimo išlaidomis:
- iki 5% KT draudimo sumos
- iki 10% KT draudimo sumos
- iki 10% KT draudimo sumos

Visada atlyginamos išlaidos
Draudimo išmoka pasirinktinai*, kartu su
tvarkymo bei išlikusio turto pervežimo
išlaidomis:
- iki 1% NT draudimo sumos
- iki 3% NT draudimo sumos
- iki 5% NT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada apdraudžiama
Išmoka iki 10% KT draudimo sumos, kai
turtas atstatomas

Visada apdraudžiama
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 5% KT draudimo sumos
- iki 10% KT draudimo sumos

-

Išlikusio turto perkėlimas ir saugojimas
Po draudiminio įvykio, likęs turtas perkraustomas į kitą vietą ir
saugomas

Galimybė rinktis*

Visada atlyginamos išlaidos

Visada atlyginamos išlaidos

Visada atlyginamos išlaidos

-

Visada atlyginamos išlaidos
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 5 % KT draudimo sumos
- iki 10 % KT draudimo sumos

Visada atlyginamos išlaidos
Laikotarpis iki 5 mėn.
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada apdraudžiama
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada aapdraudžiama
- iki 300 € kartu su saugojimu
- iki 600 € kartu su saugojimu

-

Visada atlyginamos išlaidos
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 5 % KT draudimo sumos
- iki 10 % KT draudimo sumos

Visada atlyginamos išlaidos
Laikotarpis iki 5 mėn.
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas

Visada apdraudžiama
Laikotarpis iki 100 dienų
Išmoka iki KT draudimo sumos

Visada aapdraudžiama
- iki 300 € kartu su perkraustymu
- iki 600 € kartu su perkraustymu

-

Visada atlyginamos išlaidos
Išmoka pasirinktinai*:
- iki 5 % KT draudimo sumos
- iki 10 % KT draudimo sumos

- Išlikusio turto perkraustymas
Galimybė rinktis*
Dėl draudžiamojo įvykio negalint būste laikyti išlikusio turto,
Galioja bendras tvarkymo išlaidų ribojimas
draudikas apmoka turto perkraustymo išlaidas
- Išlikusio turto saugojimas
Kai išlikęs po draudžiamojo įvykio KT buvo perkeltas į kitą vietą,
Galimybė rinktis*
draudikas apmoka jo saugojimo išlaidas, kol turtas vėl galės būti
grąžintas į draudimo vietą.
Durų užrakto pakeitimas
Vagystės ar plėšimo būdu praradus buto ar namo lauko durų
raktus, atlyginamos spynos keitimo išlaidos

Atlyginama pagal NT draudimo sutarties sąlygas

Galimybė rinktis*:
- Išmoka iki 90 €
- Išmoka iki 150 €

-

-

-

Atlyginama pagal NT draudimo sutarties sąlygas

Naminių gyvūnų žūtis
Šunų ar kačių staigi žūtis dėl draudžiamojo įvykio

Galimybė rinktis*
Iki 300 €

-

-

Galimybė rinktis*
Iki 600 € visam draudimo laikotarpiui

Visada apdraudžiama
- iki 100 €
- iki 300 €

-
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DRAUDIMO SUMA

Draudimo sumos nustatymas
Draudimo suma - bendru draudiko ir draudėjo sutarimu
nustatyta maksimali suma, iki kurios draudikas dengs žalą
Pagal bendrą plotą, ( € / m²)
draudiminio įvykio atveju. Draudimo sumos dydįlabiausiai
Bendro kilnojamo turto vertė, išreikšta konkrečia pinigų suma (€),
apsprendžia: ar turtas bus draudžiamas Nauja, ar Likutine
tenkanti 1 m² būsto ploto.
verte (t.y. ar bus atlyginama kaip už naują daiktą, ar kaip už
Šis metodas standartiškai rekomenduojamas, jeigu tarp kilnojamo
likučius). Tik draudimo bendrovė nustato kaip vertinamas
turto daiktų nėra išskirtinai vertingų daiktų arba nestandartinės
turtas, nauja ar likutine verte, o draudėjas prie parinkto
Galimybė rinktis*
vertės daiktų; jei paskaičiuota kilnojamo turto draudimo suma
vertinimo būdo, pasirenka sumą kaip galima artimesnę realiai
atitinka turimo kilnojamo turto vertę. Draudimo bendrovės pateikia
turto vertei. T.y kiek realiai toks naujas objektas kainuotų rinkoje
siūlomą vieno kvadratinio metro įvertį turtui, būtent pagal esamas
- jei bendrovė draudžia nauja verte; o jei draudžia tik likutine - tai
vidutines rinkos kainas. Sudauginus 1m² įvertį su bendru būsto
už kokią kainą galėtų parduoti rinkoje tokį objektą, esantį
plotu yra gaunama kilnojamo turto draudimo suma pagal plotą. Yra
dabartinėje jo būklėje. Draudimo sumai pasirinkti, draudėjui
galimybė pasirinkti iš bendrovės siūlomų 1 m² įverčių.
suteikiamos 2 galimybės pagal nekilnojamo turto plotą,
kuriame saugomas draudžiamasis kilnojamas turtas arba
pagal atskirą suderinimą su draudiku.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Pagal sąrašą
Draudimo sumą sudaro visų draudžiamų daiktų verčių suma.
Pagal suderinimą su draudiku (pateikiant draudikui detalų sąrašą
draudžiamų objektų, nurodant kiekvieno jų vertę). Detaliai pateikus
Galimybė rinktis*
draudikui draudžiamuosius objektus ir įsigyjimo dokumentais galint
įrodyti jų vertę ženkliai didesnę / mažesnę kainą, nei rinkoje
naudojamų to pačio tipo daiktų, draudikas gali sutikti pakoreguoti
draudimo sumą, būtent pagal Jūsų pageidavimus.

Galimybė rinktis*

Galimybė rinktis*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Standartinis žalos padengimo būdas
- galioja visam gyvenamąjame
pastate/patalpose laikomam turtui

Standartinis žalos padengimo būdas

Nustato bendrovė
- daiktai iki 10m. senumo
- daiktai (technika, elektronika) iki 3 m.
senumo

Nustato bendrovė

Nustato bendrovė
- Daiktai iki 1 m. senumo

Kokia verte draudžiamas KT
Nauja vertė KT
Kaip bus vertinamas turtas
Tai draudimo bendrovės pasirinkimas, kaip ji vertins kiekvieną Dalinės žalos atveju - tai daikto remonto išlaidos.
Standartinis žalos padengimo būdas
kilnojmamo turto daiktą, atsitikus draudiminiam įvykiui. Ar daiktai Visiško sunaikinimo atveju - tai išlaidos reikalingos įsigyti tokį patį
bus vertinami kaip nauji (vertinimo metodas nauja verte), ar kaip (tokios pat paskirties, rūšies, kokybės ir pan.) naują daiktą.
nusidėvėję daiktai (vertinimo metodas likutine verte).

Likutinė vertė KT
Tai daikto nauja vertė, iš kurios išskaičiuojamas nusidėvėjimas.
Nusidėvėjimas įvertinamas pagal metinio kilnojamo turto
nusidėvėjimo lenteles.
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Nustato bendrovė
Nustato bendrovė
- kilnojamas turtas pagalbiniuose pastatuose
- jei objekto nusidėvėjimas viršija 70%, laikoma, visada draudžiamas likutine verte.
kad jis visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra 30% naujo - jei objekto nusidėvėjimas viršija 70%,
daikto vertės.
laikoma, kad jis visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra
30% naujo daikto vertės.
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Nustato bendrovė
- daiktai senesni nei 10 m.
Nustato bendrovė
- daiktai (technika, elektronika) senesni nei
- jei objekto nusidėvėjimas viršija 70%,
3 m.
Nustato bendrovė
laikoma, kad jis visiškai nuvertėjęs ir jo vertė yra - - jei objekto nusidėvėjimas viršija 70%,
30% naujo daikto vertės.
laikoma, kad jis visiškai nuvertėjęs ir jo
vertė yra 30% naujo daikto vertės.
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Nustato bendrovė
- Daiktai senesni nei 1 m.
- Visas turtas pagalbiniuose pastatuose
- Visas turtas aptvertoje sklypo teritorijoje
- Kai nusidėvėjimas viršija 75% laikoma, kad
daiktas visiškai nuvertėjęs, bet dar tinkamas
naudojimui, laikoma, kad jo vertė yra 25% naujo
tokio daikto vertės.
BTA

Visa verte
Turto vertė atitinka sutartyje nustatytą draudimo sumą. Žala
padengiama pagal realius nuostolius nevrišijant draudimo sumos.
ŽALOS ATLYGINIMO METODAS
Atsitikus draudiminiam įvykiui, žala atlyginama vienu iš metodų: Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst. €, apdraudėte turtą 20 tūkst. € Standartinis žalos padengimo būdas
draudimo suma, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte
visa verte, proporcingai, pirmosios rizikos.
žalą 10 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą 10 tūkst. €
sumai atskaičius išskaitą, jei ji taikoma.

Proporcingai (nevisiškas draudimas)
Atlyginama patirtų nuostolių dalis, kuri yra proporcinga draudimo
sumos ir draudimo vertės santykiui, draudimo sutarties sudarymo
dieną. Tiksliau tariant, išmoka už patirtą žalą yra mažinama tiek
Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
procentų, kiek draudimo suma yra mažesnė už realią turto vertę. 1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst. €, apdraudėte turtą 10 tūkst. € 2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
draudimo suma, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%, o
žalą 10 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą tik 5 tūkst. draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
draudimo sumai.
€ sumai atskaičius išskaitą, jei ji taikoma. Draudimo bendrovė
padengs 50 % žalos, nes draudimo suma sudarė tik 50 % realios
turto vertės, kas reiškia, kad Jūs sudarėte nepilno draudimo
sutartį.

Standartinis žalos padengimo būdas

Standartinis žalos padengimo būdas

Standartinis žalos padengimo būdas

Standartinis žalos padengimo būdas

Standartinis žalos padengimo būdas

Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%,
o draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
draudimo sumai.

Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis 1. Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto
turto vertė viršija draudimo sumą daugiau
vertė viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
nei 10%.
Atvejai, kada žala dengiama proporcingai:
2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto vertė
Sudaryta prorpocinio draudimo sutartis - turto vertė
2. Draudimo sutarties galiojimo metu turto Draudžiant KT pagal sąrašą
pakilo ir draudimo sumą viršijo daugiau nei 10%,
viršija draudimo sumą daugiau nei 10%.
vertė pakilo ir draudimo sumą viršijo
o draudimo sutartis nebuvo perrašyta didesnei
daugiau nei 10%, o draudimo sutartis
draudimo sumai.
nebuvo perrašyta didesnei draudimo sumai.

-

-

Pirmosios rizikos
Žala dengiama iki sutartyje numatytos draudimo sumos, kuri negali
viršyti tikrosios turto vertės ir neatsižvelgiama į draudimo sumos ir
turto vertės santykį (kaip tai daroma proporcininio žalos atlyginimo
atveju)
Pvz.: Jūsų turto vertė yra 20 tūkst. €, apdraudėte turtą 10 tūkst. €
- Tik sutikus bendrovei*
draudimo suma ir įtraukėte sąlygą, kad draudžiama pirmos rizikos
draudimu, įvyko draudiminis įvykis, kurio pasekoje patyrėte žalą
11 tūkst. €, tada draudimo bendrovė padengs žalą 10 tūkst. €
sumai atskaičius išskaitą, o viska, kas daugiau virš 10 tūkst. €
draudimo bendrovė nepadengs. Draudimo bendrovė padengs žalą
iki susitartos sumos, o jei patirsite žalą didesnę, nei sutarta
draudimo suma, to kas daugiau nepadengs.

Išskaita
Besąlyginė išskaita (€)
Žalos dalis, išreikšta pinigų suma, kurios draudikas neatlygina
SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

Turto savininko Civilinė atsakomybė
Tai turtinė prievolė atlyginti trečiųjų asmenų (tai yra nesusijusių
su apdraustaisiais) patirtą turtinę žalą dėl draudėjo veiksmų,
susijusių su naudojamu turtu, draudimo sutartyje nurodytu
adresu (pavyzdžiui, trūkus vamzdžiams, užliejamas kaimynų
butas)
Svarbu žinoti, kad sukėlus žalą tretiesiems asmenims, būtina
perleisti teisę draudimo bendrovei atstovauti apdraustąjį
taikinimo procese (draudikas gali nesutikti padengti nuostolių,
jeigu apdraustasis savo asmeniniu sprendimu (be raštiško
bendrovės sutikimo) prisiėmė atsakomybę už žalą, ar
savarankiškai atlygino nuostolius nukentėjusiems).

Galimybė rinktis*:
Galimybė rinktis*:
0 €, 28,76 €, 57,92 €, 86,89 €, 115,85 €, 144,81
nuo 0 €
€, 173,77 € ir kt.

Galimybė rinktis*:
nuo 0 €
GJENSIDIGE

LIETUVOS DRAUDIMAS

Turto savininko CA draudimas yra
Turto savininko CA draudimas yra papildomai papildomai pasirenkama paslauga prie KT
pasirenkama paslauga prie KT arba NT
arba NT draudimo
draudimo
- Apdraustieji: kartu gyvenantys šeimos nariai ir
- Apdraustieji: kartu draudimo vietoje gyvenantys asmenys, teisėtai esantys apdraustąjame būste
(svečiai, darbuotojai ir pan.)
šeimos nariai.
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam asmeniui - Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam
atsiradimas dėl apdrausto turto valdytojų veikimo asmeniui atsiradimas dėl apdrausto turto
ar neveikimo, kai dėl to kyla jų civilinė atsakomybė valdytojų veikimo ar neveikimo, kai dėl to kyla jų
civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims.
tretiesiems asmenims.
- Draudimo suma pasirinktinai*: nuo 3000€
- Draudimo suma pasirinktinai
- Draudimo suma neatsistatanti
- Draudimo suma atsistatanti
- Išskaita pasirinktinai: nuo 0 €
- Išskaita pasirinktinai*: 0 €, 28,96 €, 57,92 €,
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
86,89 € ir kt.
turtui, žala sveikatai, negautos pajamos, neturtinė - Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai, negautos pajamos.
žala (iki 50% CA draudimo sumos).
- Draudėjui atlyginamos bylinėjimosi išlaidos.
- Draudėjas atstovaujamas teisme, apmokamos
tyrimų ir bylinėjimosi išlaidos.

ERGO

Galima įsigyti tik turto savininko CA
draudimo sutartį nesudarant papildomai NT
ir/ar KT draudimo sutarties
- Apdraustieji: draudėjas, jo sutuoktinis ir
mokykloje besimokantys vaikai
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam
asmeniui atsiradimas dėl apdrausto turto
valdytojų veikimo ar neveikimo, kai dėl to kyla jų
civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims.
- Draudimo suma pasirinktinai*: 1450 €; 2900 €;
5800 €; 8700 €; 14500 €; 29000 €
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita pasirinktinai*: 0 €; 29 €; 58 €
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai, neturtinė žala (iki 10 % CA
draudimo sumos).
- Draudėjui atlyginamos bylinėjimosi išlaidos

-

Tik sutikus bendrovei*

Tik sutikus bendrovei*

Galimybė rinktis*:
29 €; 58 €; 87 €; 145 €; 290 €; 580 €; 870
€; 1450 €

Galimybė rinktis*:
0 €; 60 €; 145 €; 580 €

Galimybė rinktis*:
0 €; 25 €; 50 €; 140 €; 280 €

SEESAM

Turto savininko CA draudimas yra
papildomai pasirenkama paslauga prie
KT arba NT draudimo
- Apdraustasis: turto savininkas
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam
asmeniui atsiradimas dėl apdrausto turto
valdytojų veikimo ar neveikimo, kai dėl to
kyla jų civilinė atsakomybė tretiesiems
asmenims.
- Draudimo suma pasirinktinai*: 1500 € 30 000 €
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita: 0 €
- Tretiesiems asmenims atlyginam žala:
žala turtui, žala sveikatai.
- Draudėjui atlyginamos išlaidos, kurias
nustato teismas.

COMPENSA

Turto savininko CA draudimas yra
papildomai pasirenkama paslauga prie
KT arba NT draudimo
- Apdraustasis - draudimo sutartyje
nurodytas asmuo
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam
asmeniui atsiradimas dėl apdrausto turto
valdytojų veikimo ar neveikimo, kai dėl to
kyla jų civilinė atsakomybė tretiesiems
asmenims.
- Visada apdraudžiama draudimo suma
1500 €; galimybė rinktis kitą draudimo
sumą: 3000 € - 30 000 €
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita: 0 €
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala:
žala turtui, žala sveikatai.
- Draudėjas atstovaujamas teisme;
draudikas taip pat dalyvauja taikinimo
procesuose.

BTA

Turto savininko CA draudimas yra papildomai
pasirenkama paslauga prie KT arba NT
draudimo
- Apdraustieji: kartu gyvenantys šeimos nariai ir
asmenys, teisėtai esantys apdraustąjame būste
(svečiai, darbuotojai ir pan.)
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiajam asmeniui
atsiradimas dėl apdrausto turto valdytojų veikimo
ar neveikimo, kai dėl to kyla jų civilinė atsakomybė
tretiesiems asmenims.
- Draudimo suma pasirinktinai*: 1448 € - 28962 €
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita pasirinktinai*: 0 € - 280 €
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai.
- Draudėjui atlyginamos bylinėjimosi išlaidos.

Visus nedraudžiamuosius įvykius rasite kiekvienos bendrovės draudimo taisyklėse. Standartiškai trečiosioms šalims neatlyginami nuostoliai dėl turto savininko civilinės atsakomybės, susiję su:finansiniais ir sutartiniais įsipareigojimais; statybos, remonto, rekonstrukcijos darbais; bendrojo naudojimo patalpomis; motorizuotų transporto priemonių valdymu; laipsnišku ir ilgalaikiu poveikiu dėl dujų,
temperatūros, vibracijos, pelėsio, grybelio ir pan.; oro, žemės, vandens užteršimu; toksinių medžiagų veikimu; nuostolių, kilusių dėl didelio apdraustojo neatsargumo, jam esant apsvaigusiam ar jo tyčinių kenkėjiškų veiksmų; perduodamų ligų; komercinės ar profesinės veiklos vykdymu; force majeure; nuostolių, nesusijusių su apdrautojo valdomu turtu ar ne draudimo vietoje.

Turto savininko CA draudimo galiojimo teritorija
Lietuva
Asmens civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo
- draudimo sutartyje nurodytu adresu
teritorija

SĄLYGOS \ DRAUDIKAI

GJENSIDIGE

Lietuva
- draudimo sutartyje nurodytu adresu

LIETUVOS DRAUDIMAS

Lietuva
- turto savininko CA apsauga apima draudėjui
priklausantį nekilnojamą turtą, naudojamą
asmeniniams poreikiams (vieną ar kelis butis,
gyvenamą namą, poilsiui skirtą namą).
ERGO

Lietuva
- draudimo sutartyje nurodytu adresu

SEESAM

Lietuva
- draudimo sutartyje nurodytu adresu

COMPENSA

Lietuva
- draudimo sutartyje nurodytu adresu

BTA

Asmens civilinė atsakomybė
Civilinė atsakomybė kylanti prieš trečiuosius asmenis (tai yra
asmenis, nesusijusius su apdraustaisiais) dėl veiksmų kaip
privataus asmens įprastinės veiklos, tai yra tiek susijusios su
valdomu nekilnojamu turtu, tiek su veikla už namų ribų,
pavyzdžiui, važiuojant dviračiu, naudojantis nuomojamu poilsiui
skirtu būstu.
Svarbu žinoti, kad sukėlus žalą tretiesiems asmenims, būtina
perleisti teisę draudimo bendrovei atstovauti apdraustąjį
taikinimo procese (draudikas gali nesutikti padengti nuostolių,
jeigu apdraustasis savo asmeniniu sprendimu (be raštiško
bendrovės sutikimo) prisiėmė atsakomybę už žalą, ar
savarankiškai atlygino nuostolius nukentėjusiems).

Asmens CA draudimas yra papildomai
pasirenkamas prie NT arba KT turto draudimo
- Draudimo suma pasirinktinai
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita pasirinktinai: nuo 0 €
- Apdraustieji: draudėjas, jo sutuoktinis ir vaikai iki
18 m. amžiaus, naminiai gyvūnai
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiąjam asmeniui
atsiradimas dėl apdraustojo kaip privataus asmens
veikos (taip pat ir vaikų išdaigų atvejais, ar
važiuojant dviračiu)
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai, negautos pajamos, neturtinė
žala kilusi iš žalos sveikatai ar turtui (iki 50% CA
draudimo sumos).
- Draudėjui atlyginamos bylinėjimosi išlaidos.

Asmens CA draudimas yra papildomai
pasirenkama paslauga prie KT arba NT
draudimo
- Apdraustieji: draudėjas ir jo šeimos nariai,
nurodyti sutartyje, jų vaikų ir globotinių iki 14 m.
- Draudimo suma pasirinktinai nuo 1450€
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita nuo 0 €
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiąjam
asmeniui atsiradimas dėl apdraustojo kaip
privataus asmens veikos
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai, neturtinė žala, negautos
pajamos, kuri kyla iš žalos sveikatai ar turtui
- Draudėjas atstovaujamas teisme, apmokamos
bylinėjimosi išlaidos.

Galima sudaryti tik asmens CA draudimo
sutartį nesudarant papildomai NT ir/ar KT
draudimo sutarties
- Apdraustieji: draudėjas, jo sutuoktinis,
mokykloje besimokantys vaikai, kiti namų ūkyje
dirbantys asmenys.
- Draudimo suma pasirinktinai nuo 14500€
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita pasirinktinai*: 0 €; 28 €; 57 €
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiąjam
asmeniui atsiradimas dėl apdraustojo kaip
privataus asmens veikos
- Tretiesiems asmenims atlyginama žala: žala
turtui, žala sveikatai, neturtinė žala (iki 10 % CA
draudimo sumos).

Galima sudaryti tik šeimos CA
draudimas yra papildomai pasirenkama
paslauga prie KT arba NT draudimo
Apdraustieji: draudėjas ir iki 5 kartu
gyvenančių asmenų, naminio gyvūno
- Draudimo suma pasirinktinai nuo 1500€
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita: 0 €
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiąjam
asmeniui atsiradimas dėl apdraustojo kaip
privataus asmens veikos
- Tretiesiems asmenims atlyginam žala:
žala turtui, žala sveikatai.
- Draudėjui atlyginamos išlaidos, kurias
atlyginti nukentėjusiems nustato teismas.

Asmens CA draudimas yra papildomai
pasirenkama paslauga prie KT arba NT
draudimo
- Apdraustieji: draudėjas, jo sutuoktinis
(ar bendro ūkio siejamas asmuo),
nepilnamečiai vaikai, naminiai gyvūnai
- Draudimo suma pasirinktinai nuo 1500
€
- Draudimo suma neatsistatanti
- Išskaita pasirinktinai*: 30 €
- Draudžiamasis įvykis - žalos trečiąjam
asmeniui atsiradimas dėl apdraustojo kaip
privataus asmens veikos
- Tretiesiems asmenims atlyginam žala:
žala turtui, žala sveikatai.

Visus nedraudžiamuosius įvykius rasite kiekvienos bendrovės draudimo taisyklėse. Standartiškai trečiosioms šalims neatlyginami nuostoliai dėl asmens civilinės atsakomybės, susiję su:žala padaryta ne numatytoje draudimo apsaugos galiojimo vietoje; force majeure; žala, kuri nėra žalos turtui ar sveikatai pasekmė; žala, kylanti iš profesinės veiklos; susijusi su finansiniais ir sutartiniais įsipareigojimais;
motorizuotų transporto priemonių valdymu; laipsnišku ir ilgalaikiu poveikiu (dujų, temperatūros, vibracijos, pelėsio, grybelio ir pan.); oro, žemės, vandens užteršimu; toksinių medžiagų (ar radiacijos) veikimu; tam tikrais sprogimų atvejais; tam tikrų gyvūnų padaryta žala; žala išsinuomotam kilnojamam turtui; atliekant remonto rekonstrukcijos darbus; dėl apdraustojo elgesio (užsiimant profesionaliu sportu, medžiokle, esant
apsvaigus, siekiant tyčia pakenkti).

Asmens CA draudimo galiojimo teritorija
Visada apdraudžiama
Asmens civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo
Lietuva
teritorija

Visada apdraudžiama
- Visas pasaulis (išskyrus JAV ir Kanadą) asmens civilinė atsakomybė

Galimybė rinktis*:
- Lietuvoje
- Tik sutikus bendrovei, galima praplėsti
galiojimo teritoriją (išskyrus JAV ir Kanadą)

Visada apdraudžiama
Baltijos šalys

Visada apdraudžiama
Baltijos šalys

-

* DĖMESIO! Visus draudimo variantų pasirinkimus gali riboti draudimo bendrovės taisyklės, individualūs transporto priemonės parametrai, valdytojo ypatybės, kitų draudimo rizikų pasirinkimai
Terminų žodynas
Esminiai nedraudžiamieji įvykiai: Force Majeure: karo veiksmai, vidaus neramumai, politinės rizikos, revolucija, maištas, branduolinės energijos poveikis, stichinės nelaimės. Teroristiniai veiksmai. Turto konfiskavimas, areštas valstybės institucijų nurodymu. Draudėjo ar jo šeimos narių elgesys: tyčiniai žalingi veiksmai ar neveikimas; didelis neatsargumas (pvz., asmeniui esant paveiktam svaigiųjų medžiagų); tyčinis
Baltijos šalys
Lietuva, Latvija, Estija
Europos sąjungos šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija
ES
EEE
Atsistatanti draudimo suma
Neatsistatanti draudimo suma
Sutartiniai ženklai
Ženklas " - "

Europos ekonominės erdvės šalys - tai Europos sąjungos šalys ir Norvegija, Šveicarija.
Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus išmoką, draudimas lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos, tokia pačia draudimo suma, kuri numatyta sutartyje.
Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus išmoką, draudimas lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos tokia draudimo suma, kuri lieka išskaičiavus iš draudimo sumos išmokėtas draudimo išmokas.
draudimo sutartį neįeina / nedraudžiama / žala, nuostoliai neatlyginami

Galimybė rinktis*

draudimo sąlygą ar aprėptį galima rinktis, tai reiškia, kad priklausomai nuo pasirinkimo, sąlygą į draudimo sutartį gali ir neįeiti. Ar ši salyga bus įtraukta į draudimo sutartį bei kokie ribojimai bus taikomi, priklauso nuo draudėjo pasirinkto apsaugos paketo arba papildomai pasirenkamų sąlygų.

Visada apdraudžiama

sąlyga visada įeina į draudimo sutartį, nėra variantų, kad ši sąlyga neįeitų.

Tik sutikus bendrovei*

sąlyga nėra standartinė, draudėjui pageidaujant, draudikas atskirai įvertina aplinkybes ir išreiškia sutikimą arba nesutikimą apdrausti pegaidaujamomis salygomis

Nustato draudikas

draudėjas neturi galimybių rinktis, bendrovė pati nustato ribojimus ir sąlygas

**Visą ar dalį pateiktos informacijos be UADBB "Mano brokeris" sutikimo draudžiama: redaguoti, kopijuoti, platinti, naudoti bet kurioje veikloje, atskleisti trečioms šalims.

