
BŪSTO DRAUDIMAS 

 

 

Mums rūpi Jūsų lūkesčiai, todėl siekiame pasiūlyti geriausias draudimo sąlygas bei suteikti visapusišką 
ir kokybišką finansinę apsaugą nuo galimų rizikų būsto draudimo atveju. 
Svarbu, kad Jūs apdraustumėte būtent tuos objektus, kuriuos norėjote, ir nuostoliai būtų atlyginti tais 
atvejais, kuriuos ir pasirinkote. 
 

Kas yra apdraudžiama Turto draudimu? 
 
Pastatai: 

• Gyvenamasis namas 

• Butas 

• Kotedžas 

Namų turtas: 

• Daiktai, skirti namų apstatymui, buitiniam naudojimui bei vartojimui 

• Dviračiai, elektriniai paspirtukai 

• Su savimi, laikinai už draudimo vietos ribų, pasiimti daiktai 

• Svečių daiktai 

• Darbdavio patikėtas turtas 

• Automobilio bagažinėje / daiktadėžėje paliktas turtas 

• Dokumentai 

• Buitinė technika 

Turto valdytojo civilinė atsakomybė: 

• Draudimo apsauga taikoma įvykiams, atsitikusiems dėl Jūsų veiksmų ar valdomo turto 
eksploatavimo, pavyzdžiui, namuose kilusio gaisro ar kaimynų užliejimo ir pan. Šiuo atveju bus 
atlyginami Jūsų padaryti nuostoliai nukentėjusiems asmenims.   
 

• Apdraudžiama ir Jūsų atsakomybės dalis dėl bendrosios dalinės nuosavybės objektų sukeltų 
nuostolių (pavyzdžiui, trūkęs bendro naudojimo vamzdis apliejo gretimus butus), tačiau ši 
apsauga ribojama vienu įvykiu per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį. 

Asmens civilinė atsakomybė: 

• Asmens civilinės atsakomybės draudimo atveju, atlyginami nuostoliai nukentėjusiųjų asmenų 

turtui, sveikatai ar gyvybei, kurie kilo dėl Jūsų atliktų įprastų, kasdienių ar fizinių veiksmų, 

pavyzdžiui, žaidžiant kieme, išdaužiate kaimyno langą arba važiuojant dviračiu, sužalojate kitą 

asmenį.  Draudimo apsauga galioja Europos sąjungos šalyse. 

 
 
 
 
 



Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį draudimo variantą: 
 
Pasirinkus Minimalų draudimo variantą, turtas bus apdraustas nuo: 

• Ugnies rizikos (pvz.: gaisro, dūmų ir suodžių, sprogimo) 

• Gamtinių jėgų rizikos (pvz.: audros, liūties, sniego (ledo) slėgio ir pan.) 

• Vandens (skysčio) rizikos (pvz.: vandens išsiliejimo patalpose, prasiskverbimo iš gretimų patalpų, 
vandeniui skirtų talpų) 

• Vagystės rizikos (vagystės su įsilaužimu) 
 
Pasirinkus Pagrindinį draudimo variantą, turtas bus apdraustas nuo: 

• Ugnies rizikos (pvz.: gaisro, dūmų ir suodžių, sprogimo) 

• Gamtinių jėgų rizikos (pvz.: audros, liūties, sniego (ledo) slėgio ir pan.) 

• Vandens (skysčio) rizikos (pvz.: vandens išsiliejimo iš įrenginių, talpų, prasiskverbimo per lauko 
išorines konstrukcijas) 

• Vagystės rizikos (vagystės su įsilaužimu, iš aptvertos sklypo teritorijos, plėšimo) 

• Trečiųjų asmenų tyčinės veikos (vandalizmo) 

• Sudužimo ir skilimo rizikos 

• Transporto priemonės atsitrenkimo rizikos 
 
Pasirinkus Išplėstinį draudimo variantą, prie jau išvardintų rizikų papildomai apdraudžiamas turtas 
nuo bet kokių staigių ir netikėtų įvykių įvykusių apsaugos galiojimo laikotarpiu. 
 
Dėl ko verta draustis? 
 
Vanduo: 
Išsiliejo iš vandentiekio / kanalizacijos / skalbimo mašinos – ATLYGINAME 
Prasiskverbė per stogą, sieną ar pamatus – ATLYGINAME 
Įvykio metu išsiliejęs  vanduo sudarė papildomų išlaidų už vandenį – ATLYGINAME 
 
Vagystė, vandalizmas: 
Iš aptverto sklypo pavogė vaikiškas sūpynes, kepsninę ar lauko baldus – ATLYGINAME 
Kažkas apipaišė tvorą, ar namą – ATLYGINAME 
 
Dūžiai: 
Skilo kriauklė, klozetas ar durų stiklai – ATLYGINAME 
Skilo televizorius ar kompiuterio monitorius – ATLYGINAME 
 
Gedimai: 
Sugedo šildymo sistema / boileris / grindinis šildymas – ATLYGINAME 
 
Apdraudus pastatą ir / ar namų turtą, draudimo apsauga, net ir atskirai nenurodant draudimo 
liudijime, taikoma: 
Draudžiant pastatus: 

• Malkinei, terasoms, balkonams, tvorai, kiemo aikštelei, buto sandėliukui (iki 20 kv.m., kuriems 

nereikalingi projektai bei leidimai ar neįregistruoti turto registre) 

• Jums priklausantiems inžineriniams tinklams (pavyzdžiui, komunaliniams ar vietiniams 

vandentiekio, nuotekų, šilumos, vėdinimo, kuro vamzdynams, energijos bei telekomunikacijų 

linijoms su maitinimo įrenginiais). 

• Vidaus apdailai įskaitant santechnikos įrenginius (pavyzdžiui, voniai, praustuvui, dušo kabinai, 

unitazui, bide, maišytuvui, vandens nutekėjimo sistemai, vandens valymo sistemai, filtrams), 

elektros instaliacijai, grindų dangai, lubų apdailai, laiptams 

Draudžiant namų turtą: 

• Augalams ar naminiams gyvūnams jei jie nukenčia dėl ugnies  

• Darbdaviui priklausantiems kompiuteriams  ir telefonams dėl ugnies gamtinių jėgų ir vagystės  

• Automobilio nesumontuotai įrangai ( papildomam ratų komplektui, dviračių laikikliui, vaikiška 

kėdutė ir pan.)  

• Išvykus iš namų dviračiams, paspirtukams, vaiko vežimėliui ir kitam namų turtui.  

• Pagalbos pastatams paslaugą – trūko vamzdis, gedimas elektros tinkluose, reikia pajungti 

indaplovę, atvyks mūsų meistrai / partneris ar kt. 


