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Kam taikoma draudimo apsauga? 

DRAUDIMO SUMA 

Būsto ir namų turto kartu draudimo suma 20 000 EUR. 

Civilinės atsakomybės draudimo suma 10 000 EUR, pasi-

rinkus draudimą su būsto valdytojo civilinės atsakomybės 

draudimu.  

DRAUDIMO APSAUGA TAIKOMA 

 Butui arba gyvenamajam namui su visais stacionariais 

elementais ir sumontuota stacionaria įranga. 

 Buto sandėliukui ir garažui, jei jų bendras plotas nevir-

šija 20 kv. m  ir jei jie  yra  tame pačiame daugiabutyje.  

 Buto arba gyvenamojo namo viduje esantiems bal-

dams, buitinei technikai, namų apyvokos daiktams, 

gryniesiems pinigams, papuošalams ir kitam kilnoja-

majam namų turtui. 

DRAUDŽIAMOS RIZIKOS 

 Ugnis 

 Gamtinės jėgos 

 Vanduo 

 Vagystė 

 Vandalizmas 

Jeigu pasirinkote  ir tai nurodyta draudimo liudijime 

(sertifikate) papildomai apdraudžiama: 

 Būsto valdytojo civilinė atsakomybė. 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Jei draudimo liudijime (sertifikate) nenurodyta kitaip, drau-

dimo apsauga netaikoma: 

 buto priklausiniams (pagalbiniams / ūkio pastatams, 

bendro naudojimo daugiabučio dalims); 

 namo priklausiniams (pagalbiniams / ūkio pastatams, 

kiemo statiniams, kiemo inžineriniams tinklams); 

 apleistiems ar savavališkai pastatytiems arba rekonst-

ruotiems statiniams ir juose esančiam namų turtui; 

 vėjo ir saulės elektrinėms, saulės kolektoriams; 

 statybinėms medžiagoms; 

 medicininei įrangai, implantams, vaistams, psichotropi-

nėms medžiagoms, alkoholio ir tabako gaminiams; 

 geležinkelio, vandens, oro transporto priemonėms ir 

skraidyklėms bei jų dalims, visų rūšių sausumos motori-

nėms transporto priemonėms  bei jų dalims; 

 kitiems nedraudžiamiems objektams, kurie išvardyti 

draudimo sąlygose. 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių 

įvykių: 

 numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio; 

 vandens patekimo į patalpų vidų pro nesandarias konst-

rukcijas, t. y. dėl kiauro stogo, nesandarių balkonų ir kt.; 

 didelės tikimybės potvynio. Pasitikrinkite ar būstas yra  

didelės tikimybės potvynio zonoje adresu www.gamta.lt; 

 pamatų, sienų, lubų trūkinėjimo dėl to, kad pastatas 

pastatytas nekokybiškai, taip pat dėl pastate ar už jo 

ribų vykdomų statybos darbų arba tiesiog dėl pastato 

judėjimo; 

 natūralaus nusidėvėjimo; 

 gyvūnų padarytos žalos; 

 daiktų pametimo, palikimo, dingimo; 

 Jūsų ar Jūsų šeimos narių, kitų teisėtai draudimo vietoje 

esančių, taip pat  iškeldinamų asmenų tyčinės veikos; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie išvardyti draudimo są-

lygose. 

 

 

 

BŪSTO IR JO VALDYTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS 

Bendrovė:  Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,  

Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas: gyventojų turto draudimas 

 

 

 

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio  informaciją apie gyventojų turto draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias drau-

dimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią informaciją apie draudimo sąlygas pateikiame Jums adre-

suotuose dokumentuose, draudimo liudijime (sertifikate) ir draudimo sąlygose. Draudimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Būsto ir jo 

valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sąlygomis (redakcija galioja nuo 2014-10-14), jas rasite interneto svetainėje www.perlopaslau-

gos.lt 

Kokia šio draudimo rūšis 

Gyventojų turto draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis.  Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su  būsto, namų 

turto sugadinimu, sunaikinimu ar  praradimu bei civilinę atsakomybę tretiesiems asmenims. 

http://www.gamta.lt/
http://www.perlopaslaugos.lt/
http://www.perlopaslaugos.lt/
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Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Draudimo nuo vandens atveju, kai vamzdynai nekeisti il-

giau nei 20 metų, taikoma 20% išskaita nuo nuostolių 

sumos. 

 Nuostolius būstui atlyginame įvertinus nusidėvėjimą, 

jeigu mūrinis būstas senesnis kaip 60 metų, o medinis 

ar mišrių konstrukcijų senesnis kaip 40 metų. 

 Nuostolius namų turtui atlyginame įvertinus nusidėvė-

jimą, jeigu namų turtas senesnis kaip 5 metai.  

 Namų turto, grynųjų pinigų ir vertybių nuostolius atlygi-

name neviršydami draudimo sąlygose nustatytų limitų. 

 Nuostolius už prarastus brangius (virš 1 000 EUR vertės) 

daiktus bei visus papuošalus atlyginsime tik gavę nuken-

tėjusių daiktų įsigijimo dokumentus. 

 Taikomos specialios nuostolių atlyginimo sąlygos, jeigu 

po įvykio nuspręsite turto neatstatyti ar neįsigyti naujo. 

 Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liu-

dijime (sertifikate) nustatyto dydžio išskaitą, išskyrus 

draudimo sąlygose numatytas išimtis. 

 Draudimo sąlygose gali būti numatyti ir kiti draudimo 

apsaugos apribojimai. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Būstą ir namų turtą apdraudžiame draudimo liudijime (sertifikate) nurodytu adresu. 

 Būsto valdytojo civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja draudimo liudijime (sertifikate) nurodytu adresu. 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Supažindinkite savo šeimos narius su draudimo sąlygomis. 

Laikykitės draudimo sąlygose numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų šeimos nariai. 

Imkitės prieinamų protingų priemonių gelbėti turtą įvykio metu, po to užtikrinkite jo apsaugą ir neleiskite jam toliau gadintis. 

Apie gaisrą, sprogimą, vagystę, vandalizmą, iš karto praneškite kompetentingai institucijai bendruoju pagalbos telefonu, apie ko-

munalinę avariją – atitinkamai avarinei tarnybai. 

Apie įvykį praneškite mums per 5 dienas, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto 

prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620. 

Vykdykite mūsų nurodymus dėl turto apsaugojimo, įvykio aplinkybių, nuostolių dydžio ir už žalą atsakingų asmenų nustatymo bei 

suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes. 

Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo sąlygose. 

     

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime (sertifikate). Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu 

arba mokėjimo kortele. 

     

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Sumokėjus draudimo įmoką, draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime (sertifikate) nurodytos draudimo apsaugos pra-

džios datos. Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime (sertifikate) nurodytą datą, nebent draudimo apsauga buvo nut-

raukta  draudimo sąlygose numatytais atvejais. 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Jūs turite teisę atsisakyti draudimo apsaugos dėl bet kokios priežasties. Dėl draudimo apsaugos atsisakymo turite kreiptis svetai-

nėje www.perlopaslaugos.lt arba telefonu 1652. 

Jūsų prašymu sustabdžius draudimo apsaugą, sumokėta įmoka nėra grąžinama. 
 

http://www.perlopaslaugos.lt/

