
Lizingo bendrovės reikalavimai Draudimo sutartims 
 
 1. Lizinguojamą  turtą klientas privalo apdrausti Lizingo naudai Lizingui priimtinoje draudimo 
bendrovėje pagal šias sąlygas: 
1.1. Naudos gavėjas 
Draudimo sutartyje privalo būti nurodytas naudos gavėjas Lizingas, o tai pat nurodyta, kad draudimo 
sutarties sąlygos negali būti pakeistos be Naudos gavėjo sutikimo.   
1.2. Draudimo laikotarpis.  
Draudimo apsauga privalo galioti ne trumpiau nei iki Lizingo sutartyje nurodyto lizingo termino 
pabaigos. Jeigu draudimo sutartis sudaroma trumpesniam terminui, nei Lizingo sutarties terminas, tai 
ji privalo būti pratęsiama be pertraukimo toliau, užtikrinant, kad draudimo apsauga galiotų visą šiame 
punkte nurodytą terminą.  
1.3.  Draudimo suma. 
Kilnojamas turtas draudžiamas: 

įranga, gamybiniai įrengimai, atsargos - atkūrimo verte; 
žemės ūkio bei statybinė mobili technika – rinkos verte; 
transporto priemonės – rinkos verte; 
versliniai gyvūnai – rinkos verte; 
kitas turtas, nepatenkantis į aukščiau išvardintą – rinkos verte. 

Nekilnojamas turtas, jei draudimo bendrovių sąlygos leidžia, draudžiamas nauja atkūrimo verte (žala 
atlyginama neišskaičiuojant turto nusidėvėjimo), bet ne mažesne nei sumažinta atkūrimo verte 
(atlyginant žalą įvertinamas turto nusidėvėjimas). 
Nauja atkuriamoji vertė – suma, kurios reikia iš naujo pastatyti nekilnojamą turtą, įsigyti naują arba 
pasigaminti kilnojamą turtą. Į Naują atkuriamąją vertę įskaičiuojami projektavimo, transportavimo, 
bandymo kaštai bei privalomi mokesčiai. 
1.4. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija 
Kilnojamajam turtui draudimo apsauga turi galioti visoje teritorijoje, kur jis yra eksploatuojamas.  
1.5. Apdraudžiamos rizikos. 

a) Nekilnojamas ir kilnojamas turtas: 

- ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo įtrenkimas); 

- vagystė, apiplėšimas, trečiųjų asmenų neteisėta veikla; 

- gamtinės nelaimės; 

- vandentiekio ir/ar šilumos tinklų avarija; 

- kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į turtą veikiančias rizikas, gali būti pareikalauta 
apdrausti nuo papildomų įvykių. 

Nekilnojamam ir kilnojamam turtui statybos ar montavimo darbų metu apsauga turi galioti ir 
žemiau nurodytiems įvykiams: 

- žala rangovo ir užsakovo turtui statybos aikštelėje; 

- žala trečiųjų asmenų sveikatai bei turtui. 
b)  Žemės ūkio technika, statybinė mobili technika ir transporto priemonės: 

- ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo įtrenkimas); 

- gamtinės nelaimės; 

- trečiųjų asmenų neteisėta veikla; 

- vagystė, apiplėšimas, vandalizmas vagystės metu; 

- avarija (apdraustojo objekto sugadinimas ar sunaikinimas kelių eismo įvykio pasėkoje 
arba susidūrimas su kitu savaeigiu arba nejudančiu objektu, įvažiavimas i duobę, griovį, 
nuvažiavimas nuo kelio). 

Savaeigiams įrengimams, mašinoms ir technikai ar jų daliai draudimo apsauga privalo galioti juos 
naudojant kaip darbo įrankį ar įrenginį. 
1.6.  Franšizė (išskaita) 
Draudimo sutartyje (polise) nurodoma išskaita (franšizė) negali būti nepagrįstai didelė, ji turi atitikti 
draudimo rinkos sąlygas (pvz. nekilnojamo turto atveju mažiau nei 1% draudimo sumos). 

2. Draudimo sutarčių nuostatos, prieštaraujančios šiame Sutarties priede nustatytoms (Lizingo 
klientui privalomoms) draudimo sąlygoms visais atvejais turi būti draudėjo iš anksto suderintos 
su Lizingu. 


