
1. NAUDOS GAVĖJAS

1.1.  Draudimo sutartyje naudos gavėju privalo būti nurodytas Bankas 
visu kreditavimo sutarties galiojimo laikotarpiui, tai pat nurodyta, kad 
draudimo sutarties sąlygos negali būti pakeistos.  

2. DRAUDIMO LAIKOTARPIS

2.1.  Draudimo apsauga privalo galioti ne trumpiau nei iki kreditavimo 
sutartyje nurodytos galutinės kredito grąžinimo dienos plius 3 mėnesiai, 
tačiau draudimo sutartys gali būti sudaromos metams ar trumpesniam 
laikotarpiui ir periodiškai pratęsiamos / sudaromos naujos iki nustatyto 
termino kredito sutartyje;

2.2.  Draudimo apsauga turi įsigalioti ne vėliau kaip nuo pirmos kredito lėšų 
dalies išmokėjimo dienos, jei kreditavimo sutartyje nenumatyta kitaip.

3. REIKALAVIMAI NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMUI

3.1.  Draudimas nereikalaujamas objektams, kurių įkeitimo vertė yra iki 6 000 EUR.
3.2.  Draudimo vertė:
3.2.1.  Mūrinių / betoninių konstrukcijų nekilnojamas turtas, nuo kurio statybos 

ar paskutinės kapitalinės rekonstrukcijos praėjo mažiau kaip 40  metų 
ir medinių / mišrių / rąstinių / karkasinių / metalinių konstrukcijų 
nekilnojamas turtas, nuo kurio statybos ar paskutinės rekonstrukcijos 
praėjo mažiau kaip 20  metų, ir kuris yra nuolatos eksploatuojamas / 
gyvenamas, turi būti apdraustas atkuriamąja/atstatomąją turto verte. 

 Atkuriamoji / atstatomoji turto vertė  – suma, kurios reikia iš naujo 
pastatyti nekilnojamą turtą. Į atkuriamąją / atstatomąją vertę įskaičiuojami 
projektavimo, transportavimo, bandymo kaštai bei privalomi mokesčiai.

3.2.2.  Nekilnojamas turtas, nuo kurio statybos ar paskutinės rekonstrukcijos praėjo 
daugiau metų nei nurodyta 3.2.1. punkte, nuolatos neeksploatuojamas 
(nenaudojamas veiklai) / negyvenamas nekilnojamas turtas, gyvenamosios 
paskirties sklype esantys pagalbinės paskirties pastatai / statiniai ir 
mažavertis turtas  gali būti apdraudžiamas likutine verte. Kitais atvejais 
draudžiant įkeistą turtą likutine verte privalo būti gautas Banko pritarimas.

3.3.  Draudimo suma turi būti lygi draudimo vertei.
3.4.  Apdraudžiamos bendrosios rizikos:
3.4.1.  vanduo;
3.4.2.  ugnis;
3.4.3.  gamtinės jėgos;
3.4.4.  vagystė;
3.4.5.  trečių asmenų tyčinė veika.
3.5.  Kol nekilnojamas turtas nėra baigtas statyti, nenaudojamas pagal 

paskirtį, yra rekonstruojamas, privalo būti apdraustas nuo šių rizikų: 
3.5.1.  ugnis;
3.5.2.  gamtinės jėgos, jei pastate / statinyje yra tinkamai sumontuotos pastato 

pagrindinės konstrukcijos, sumontuotas stogas, užsandarinti  langai, 
durys bei kitos angos.

3.6.  Kai tik nekilnojamas turtas, kuris buvo apdraustas kaip nebaigtas statyti, 
yra pradedamas eksploatuoti pagal paskirtį, jis privalo būti apdraustas 
nuo rizikų, išvardintų 3.4. punkte.

3.7.  Franšizė:
3.7.1.  gyvenamosios paskirties objektams ir kitiems objektams, kurių draudėjas 

yra fizinis asmuo – iki 300 EUR;
3.7.2.  gyvenamosios paskirties objektams, kurių draudėjas yra juridinis 

asmuo – iki 300 EUR;
3.7.3.  medžio pramonėje naudojamiems objektams – iki 10 % nuo draudimo 

sumos, tačiau ne daugiau kaip 14 500 EUR;
3.7.4.  visiems kitiems objektams  – iki 5  % nuo draudimo sumos, tačiau ne 

daugiau kaip 10 000 EUR.

4. REIKALAVIMAI KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMUI

4.1.  Draudimo suma: turtas, kurio nusidėvėjimas neviršija 50 % atkuriamosios 
vertės, nepriklausomai nuo jo amžiaus, paskirties ir eksploatavimo sąlygų, 
turi būti apdraustas atkuriamąja turto verte, kitais atvejais – likutine.

 Atkuriamoji vertė – suma, kurios reikia norint įsigyti, pagaminti naują tos 
pačios specifikacijos, rūšies ir funkcinės paskirties, analogišką kilnojamą 
turtą.

4.2.  Draudimo galiojimo teritorija: draudimo apsauga turi galioti visoje 
teritorijoje, kur jis yra / bus eksploatuojamas.

4.3.  Apdraudžiamos bendrosios rizikos:
4.3.1.  vanduo;
4.3.2.  ugnis;
4.3.3.  gamtinės jėgos;
4.3.4.  vagystė;
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4.3.5.  trečių asmenų tyčinė veika. 
4.4.  Franšizė:
4.4.1.  jei turto draudimo suma iki 30 000 EUR – iki 300 EUR;
4.4.2.  medžio pramonėje naudojamiems objektams – iki 10 % nuo draudimo 

sumos, tačiau ne daugiau kaip 14 500 EUR;
4.4.3.  jei turto draudimo suma viršija 30  000  EUR  – iki 5  % nuo draudimo 

sumos, tačiau ne daugiau kaip 10 000 EUR.

5. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMUI:

5.1.  Draudimo suma: rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo metu;
5.2.  Draudimo galiojimo teritorija: ne siauresnė nei transporto priemonės 

veiklos vykdymo teritorija.
5.3.  Apdraudžiamos visos rizikos, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius.
5.4.  Franšizė: 
5.4.1.  lengviesiems automobiliams ir jų priekaboms  – iki 300  EUR ir 10  % 

vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;
5.4.2.  krovininiams automobiliams ir jų priekaboms  – iki 1  450  EUR ir 10  % 

vagystės ar visiško sunaikinimo atveju.

6. REIKALAVIMAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS DRAUDIMUI:

6.1.  Draudimo suma: rinkos / likutinė vertė draudimo sutarties sudarymo 
metu.

6.2.  Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: visoje teritorijoje, kur ji yra / bus 
eksploatuojama.

6.3.  Apdraudžiamos bendrosios rizikos: 
6.3.1.  ugnis;
6.3.2.  gamtinės jėgos;
6.3.3.  vanduo;
6.3.4.  vagystė;
6.3.5.  trečių asmenų tyčinė veika;
6.3.6.  avarija kelyje. Draudžiama technika, kuri yra ne senesnė nei 15  metų. 

Autoavarija – kelių eismo įvykis, kai apdrausta žemės ūkio technika buvo 
sugadinta arba sunaikinta dėl susidūrimo su kita transporto priemone 
ar su kitais judančiais ar nejudančiais objektais, apsivertimo, kritimo ar 
kokio nors daikto ant transporto priemonės užkritimo;

6.3.7.  sugadinimai ar sunaikinimai darbo metu (naudojant pagal paskirtį) dėl 
staigaus ir netikėto įvykio – tai apdraustos žemės ūkio technikos sugadinimas 
ar sunaikinimas jai dirbant draudimo vietoje, kai eksploatuojant techniką, 
susiduriama su judančiais ar nejudančiais daiktais, ar ji apsiverčia.

6.4.  Franšizė: iki 1 450 EUR ir 10 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju.

7. REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTOS TECHNIKOS DRAUDIMUI:

7.1.  Draudimo suma: nauja atkuriamoji vertė arba rinkos vertė draudimo 
sutarties sudarymo metu

7.2.  Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: visoje teritorijoje, kur jis yra / 
bus eksploatuojama.

7.3.  Apdraudžiamos bendrosios rizikos: 
7.3.1.  ugnis;
7.3.2.  gamtinės jėgos;
7.3.3.  vanduo;
7.3.4.  vagystė, 
7.3.5.  trečių asmenų tyčinė veika;
7.3.6.  avarija kelyje. Autoavarija – kelių eismo įvykis, kai apdrausta specializuota 

technika buvo sugadinta arba sunaikinta dėl susidūrimo su kita transporto 
priemone ar su kitais judančiais ar nejudančiais objektais, apsivertimo, 
kritimo ar kokio nors daikto ant transporto priemonės užkritimo; 

7.3.7.  sugadinimai ar sunaikinimai darbo metu (naudojant pagal paskirtį) dėl 
staigaus ir netikėto įvykio  – tai apdraustos specializuotos technikos 
sugadinimas ar sunaikinimas jai dirbant draudimo vietoje, kai 
eksploatuojant techniką, susiduriama su judančiais ar nejudančiais 
daiktais, ar ji apsiverčia.

7.4.  Franšizė: iki 1 450 EUR ir 10 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju.

8. REIKALAVIMAI MIŠKO, PASĖLIŲ DRAUDIMUI:

8.1.  Įkeičiamo miško, pasėlių turto draudimo sąlygos bet kokiu atveju turi 
būti suderintos su Banku.

 Apdraudžiamų rizikų tikslus pavadinimas pagal draudimo bendrovių 
taisykles gali skirtis, bet turto draudimas pagal draudimo metu galiojančias 
draudimo bendrovių taisykles (galiojančios ir netekusios galios taisyklės yra 
talpinamos kiekvienos bendrovės internetiniame puslapyje) savo esme turi 
apimti visas reikalaujamas apdrausti rizikas.


