Lizingo reikalavimai draudimo sutartims
MINIMALŪS REIKALAVIMAI KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMO SUTARTIMS
1.1

Draudimo apsauga privalo galioti ne trumpiau nei iki lizingo sutartyje nurodytos galutinės
lizingo grąžinimo datos plius 3 mėnesiai, tačiau draudimo sutartys gali būti sudaromos
metams ar trumpesniam laikotarpiui ir periodiškai pratęsiamos / sudaromos naujos iki
nustatyto termino lizingo sutartyje.
1.2
Turtas privalo būti apdraustas nuo visų Draudiko patvirtintose atitinkamos turto rūšies
draudimo taisyklėse numatytų rizikų pristatant, valdant ir naudojant Turtą, įskaitant:
1.2.1.1 Vanduo.
1.2.1.2 Ugnis.
1.2.1.3 Gamtinės jėgos.
1.2.1.4 Vagystė (vagystė įsibraunant, plėšimas).
1.2.1.5 Trečių asmenų tyčinė veika (įskaitant vandalizmą).
1.2.1.6 Eismo įvykis (taikoma, jei Turtas yra transporto priemonė).
1.3
Jeigu turtas yra demontuojamas, transportuojamas, sumontuojamas, testuojamas ar
bandomas (įskaitant išmontuoto turto laikiną saugojimą, pakrovimą, iškrovimą), draudimo
apsauga turi galioti ir su šiais veiksmais susijusioms papildomoms rizikoms (pagal montavimo
darbų visų rizikų draudimo sąlygas).
1.4
Savaeigiams įrengimams, mašinoms ir technikai ar jų daliai draudimo apsauga privalo galioti
juos naudojant kaip darbo įrankį ar įrenginį.
1.5
Turtas, išskyrus transporto priemones, turi būti apdraustas nauja atkuriamąja verte. Tai
suma, kurios reikia norint įsigyti, pagaminti naują tos pačios specifikacijos, rūšies ir kokybės
turtą, įskaitant projektavimo, montavimo išlaidas bei privalomus mokesčius. Ne nauji
įrengimai draudžiami rinkos verte, atsargos – įsigijimo arba rinkos verte.
1.6
Transporto priemonės turi būti apdraustos:
1.6.1 ne mažesnei sumai nei Turto įsigijimo kaina ar sumai ne mažesnei nei Turto rinkos vertė,
atsižvelgiant į tai, kuri vertė (įsigijimo ar rinkos) yra didesnė, kai draudžiamas Turtas pagal
naujai sudarytą sutartį.
1.6.2 sumai ne mažesnei nei Turto likutinė vertė pagal mokėjimų grafiką ar sumai ne mažesnei
nei Turto rinkos vertė, atsižvelgiant į tai, kuri vertė (likutinė ar rinkos) yra didesnė, kai
pratęsiama ar sudaroma kita Draudimo sutartis, pasibaigus ankstesnės Draudimo sutarties
galiojimui.
Turto išskaitos reikalavimai:
Turtas

Išskaita žalų atveju

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

ne didesnė kaip 200-300 EUR ir 10 % vagystės ar
visiško sunaikinimo atveju

Sunkusis transportas:

ne didesnė kaip 1450 EUR

Žemės ūkio ir specializuota technika

ne didesnė kaip 1450 EUR ir 10 % vagystės ar
visiško sunaikinimo atveju

Medžio pramonės įrengimai

iki 10 % nuo draudimo sumos, tačiau ne daugiau
kaip 14 500 EUR

Įranga, įrengimai ir kitas turtas:
jei turto draudimo suma iki 30 000 EUR
jei turto draudimo suma virš 30 000 EUR

iki 300 EUR
iki 5 % nuo draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip
10 000 EUR

MINIMALŪS REIKALAVIMAI NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMO SUTARTIMS
1.1.

Draudimo apsauga privalo galioti ne trumpiau nei iki lizingo sutartyje nurodytos galutinės
lizingo grąžinimo datos plius 3 mėnesiai, tačiau draudimo sutartys gali būti sudaromos
metams ar trumpesniam laikotarpiui ir periodiškai pratęsiamos / sudaromos naujos iki
nustatyto termino lizingo sutartyje.
1.2.
Turtas privalo būti apdraustas nuo visų Draudiko patvirtintose atitinkamos turto rūšies
draudimo taisyklėse numatytų rizikų pristatant, valdant ir naudojant Turtą, įskaitant:
1.2.1. Vanduo.
1.2.2. Ugnis.
1.2.3. Gamtinės jėgos.
1.2.4. Vagystė (netaikoma, jei Turtas nėra baigtas statyti).
1.2.5. Trečių asmenų tyčinė veika, įskaitant vandalizmą (netaikoma, jei Turtas nėra baigtas
statyti).
1.2.6. Turtas turi būti apdraustas nauja atkuriamąja verte. Tai suma, kurios reikia norint
pastatyti naują tos pačios paskirties, konstrukcijų ir kokybės pastatą, įskaitant
projektavimo, statymo ar montavimo išlaidas bei privalomus mokesčius. Nekilnojamasis
turtas, nuo kurio statybos ar paskutinės rekonstrukcijos praėjo daugiau nei 40 metų,
nuolatos neeksploatuojamas (nenaudojamas veiklai) / negyvenamas nekilnojamasis turtas,
gyvenamosios paskirties sklype esantys pagalbinės paskirties pastatai / statiniai ir
mažavertis turtas gali būti apdraudžiamas likutine verte, jeigu draudimo bendrovės
atsisako tokį turtą drausti atkuriamąja verte.
1.2.7. Kol nekilnojamasis turtas nėra baigtas statyti, nenaudojamas pagal paskirtį, yra
rekonstruojamas, privalo būti apdraustos šios rizikos:
1.2.7.1.
ugnis;
1.2.7.2.
gamtinės jėgos, jei pastate / statinyje yra tinkamai sumontuotos pastato pagrindinės
konstrukcijos, sumontuotas stogas, užsandarinti langai, durys bei kitos angos.
Kai tik nekilnojamasis turtas, kuris buvo apdraustas kaip nebaigtas statyti, yra
pradedamas eksploatuoti pagal paskirtį, jis privalo būti apdraustas nuo rizikų,
išvardintų 1.2 punkte.
Nekilnojamojo turto išskaitos reikalavimai:
Turtas

Išskaita žalų atveju

gyvenamosios paskirties objektams, kurių
draudėjas yra fizinis asmuo

iki 300 EUR

gyvenamosios paskirties objektams, kurių
draudėjas yra juridinis asmuo

iki 300 EUR

medžio pramonės statiniai

iki 10 % nuo draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip
14 500 EUR

visiems kitiems objektams

iki 5 % nuo draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip
10 000 EUR

