NUO KO DRAUDŽIAME PASTATŲ DRAUDIMU
„+“ apdrausta

„–“ neapdrausta

NUO KO DRAUDŽIAME?
UŽ KĄ ATLYGINAME?

PASTATŲ DRAUDIMO VARIANTAS
Standartinis

Standartinis+

Premium

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

Iki 1 500 Eur (tik
pirmam įvykiui)
Iki 1 500 Eur* (tik
pirmam įvykiui)

+
(tik pirmam įvykiui)
Iki 3 000 Eur* (tik
pirmam įvykiui)

Visų rizikų draudimas
Nuo ugnies: gaisro; dūmų ir suodžių; žaibo; sprogimo;
skraidančio aparato, jo dalių ar krovinio užkritimo.
Nuo vandens: šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos
tinklų avarijos; vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų.
- vandens prasiskverbimo pro pastato konstrukcijas;
Pvz., pribėgus vandeniui per prakiurusį stogą.
- vandens išsiliejimo iš stacionarių įrenginių.
Pvz., išsiliejus vandeniui iš paliktos užkimštos kriauklės
Nuo gamtos jėgų: audros; potvynio; liūties; grunto
suslūgimo; krušos; nuošliaužos; sniego slėgio.

–
+

+

+

Už vagystę įsilaužiant ir piktavališką pastato sugadinimą dėl
trečiųjų asmenų veiksmų.
Pvz., Jūsų namo sienas apipieštų grafičiais.

+

+

+

Už transporto priemonės atsitrenkimą.
Pvz., atsitrenkusi transporto priemonė sugadintų Jūsų
namo sieną arba jos dalį.

–

+

+

Už savaiminį medžio užvirtimą.
Pvz., jei užvirstų prie Jūsų namų augantis medis ir suniokotų
Jūsų namo stogą arba sienas.

–

+

+

Už stiklo dūžį.
Pvz.: jei netyčia išdaužtumėte langą.

+

+

+

Už turto sugadinimą arba sunaikinimą dėl elektros įtampos
svyravimų ir viršįtampio.
Pvz., dėl įtampos svyravimų būtų atlyginta už tokių įrenginių
gedimus: kaip apsaugos sistema, stacionari oro
kondicionavimo sistema ir pan.

–

Už šildymo sistemos ir jos įrenginių (šildymo katilo) gedimus.

–

–

Iki 3 000 Eur

Už elektros variklių, skirtų pastatui eksploatuoti, gedimus
(perdegimus).

–

–

Iki 1 500 Eur

–

Iki 12 000 Eur

Iki 12 000 Eur

–

+

+

Iki 3 000 Eur butai
Iki 30 000 Eur namai

Iki 4 500 Eur butai
Iki 45 000 Eur namai

Iki 7 000* Eur

Iki 16 000* Eur

PAPILDOMAI SUTEIKIAME!
Namų turto draudimą
„Skubią pagalbą namuose“
Pvz., jeigu užsikimštų kanalizacija, iškviesta pagalba pašalins
problemą.

Civilinės atsakomybės draudimą.
Pvz., jeigu butų aplieti žemiau gyvenantys kaimynai.

–

Iki 3 500 Eur

Asmens civilinės atsakomybės draudimą.

(galioja Europos Sąjungoje +7
šalys)

(galioja visame pasaulyje, išskyrus
JAV, Kanadą, Australiją bei jų
teismų jurisdikcijai priklausančias
teritorijas)

Iki 3 000* Eur
(negalioja namų turtui)

Iki 3 000* Eur pastatui
Iki 1 500 Eur turtui

Iki 3 000* Eur pastatui
Iki 1 500 Eur turtui

–

Iki 500* Eur

Iki 900* Eur

–

Iki 6 000* Eur

Iki 6 000* Eur

Iki 2* proc.
nuo draudimo
sumos

Iki 5* proc.
nuo draudimo
sumos

Iki 7* proc.
nuo draudimo
sumos

–

Iki 150 Eur

Iki 300 Eur

–

Iki 90 Eur

Iki 150 Eur

Iki 2 900 Eur

Pvz., jeigu netyčia važiuodami dviračiu subraižytumėte
kaimynų automobilį, vaikai mokykloje išdaužtų langą ir pan.
Pagalbinių pastatų ir stacionarių kiemo statinių draudimą bei
namų turtą juose.
Pvz., jeigu nuo išvardintų rizikų nukentėtų kieme esantis
garažas, buto sandėliukas ar daiktai juose.
Sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įkeistu turtu, vykdymo
išlaidas: ne ilgiau kaip 3 mėnesius bus apmokėtos bankui už
apdraustą būstą mokamos palūkanos.
Gyvenamosios vietos nuomos išlaidas, laikinai praradus
būstą.
Papildomas išlaidas draudimo vietai sutvarkyti po
draudžiamojo įvykio.
Pvz., už išlikusių pastato dalių nugriovimą, šiukšlių išvežimą,
teritorijos sutvarkymą.
Svečių daiktų draudimas. Pvz.: kilus gaisrui kambaryje, būtų
apgadinti jūsų draugų palikti daiktai.
Durų užrakto pakeitimo išlaidos.
Pvz., jeigu vagys įsilaužimo metu sugadintų spyną.

–

* Šios sumos spausdinasi polise ir yra didesnės, nei nurodyta taisyklėse.

NUO KO DRAUDŽIAME NAMŲ TURTO DRAUDIMU
Pasirinkus „Standartinį+“ arba „Premium“ pastatų draudimo variantą, papildomai yra
suteikiamas namų turto draudimas iki 12 000 Eur. Suteikiamo namų turto draudimo
variantas atitinka pasirinktą pastatų draudimo variantą.
„+“ apdrausta „–“ neapdrausta

NUO KO DRAUDŽIAME?
UŽ KĄ ATLYGINAME?

NAMŲ TURTO DRAUDIMO VARIANTAS
Standartinis+

Premium

Visų rizikų draudimas

–

+

Nuo ugnies: gaisro; dūmų ir suodžių; žaibo; sprogimo;
skraidančio aparato. Jo dalių ar krovinio užkritimo.

+

+

Nuo vandens: šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos
tinklų avarijos; vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų.
- vandens prasiskverbimo pro pastato konstrukcijas;
- vandens išsiliejimo iš stacionarių įrenginių.
Nuo gamtos jėgų: audros; potvynio; liūties; grunto
suslūgimo; krušos; nuošliaužos; sniego slėgio.
Už namų turto vagystę su įsibrovimu, vandalizmą po
įsibrovimo, apiplėšimo draudimo vietoje – pastatuose.
Už savaiminį medžio užvirtimą,
Pvz., jei užkritęs medis sugadino Jūsų namuose esantį turtą –
baldus, garso techniką ir pan.
Už transporto priemonės atsitrenkimą.
Pvz., atsitrenkusi transporto priemonė sugadintų Jūsų baldus
ar buitinę techniką.
Už stiklo dūžį.
Pvz. jei sudaužytumėte kaitlentę, stiklinį staliuką, akvariumą ar
pan.
Už turto sugadinimą arba sunaikinimą dėl elektros įtampos
svyravimų ir viršįtampio.
Pvz., dėl šios rizikos sugadintas kompiuteris arba televizorius.

+

+

Iki 1 500 Eur (tik pirmam
įvykiui)
Iki 300 Eur (tik pirmam įvykiui)

+
(tik pirmam įvykiui)
Iki 1 500 Eur (tik pirmam įvykiui)

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

Iki 6 000 Eur

Iki 15 000 Eur

IŠMOKAMŲ SUMŲ UŽ NAMŲ TURTO DAIKTUS APRIBOJIMAI
Už laikiną draudimą už draudimo vietos ribų (pvz., viešbutyje,
parduotuvėje ir kitoje viešoje vietoje):
- grynieji pinigai;
- papuošalai iš tauriųjų metalų;
- dokumentai;
- kailio ir odos dirbiniai;
- kitos vertybės;
- Mobilieji telefonai, planšetiniai ir nešiojami kompiuteriai
Už vertybių draudimą joms esant draudimo vietoje
(pastatuose):
- grynieji pinigai;
- papuošalai ir dirbiniai iš tauriųjų metalų, pašto ženklai,
monetos ir medaliai;
- dokumentai;
- kailio ir odos dirbiniai bei meno kūriniai;
- laikrodžiai ir mobilieji telefonai;
- antikvariniai dirbiniai, kolekcijos, unikalūs daiktai.
Už dviračio ir vaikiško vežimėlio vagystę už draudimo vietos
ribų.
Pvz., jeigu dviratis būtų pavogtas prirakinus jį laikinai
parduotuvės aikštelėje ar laiptinėje.
Už vagystę su įsibrovimu iš užrakinto automobilio, jei iš Jūsų
automobilio būtų pavogti daiktai.
Pvz., pavagiami automobilyje palikti įrankiai, žvejybos
reikmenys ar sportinė apranga.
Už vagystę iš aptverto sklypo teritorijos.
Pvz, būtų pavogta sklype laikoma kepsninė ar batutas.
Už apiplėšimą už draudimo vietos ribų.
Pvz., vaikštant parke garsinant iš jūsų atimtų mobilųjį telefoną.

Iki 3 000 Eur

Iki 5 000 Eur

Iki 300 Eur

Iki 300 Eur
Iki 600 Eur
Iki 150 Eur
Iki 2 500 Eur
Iki 600 Eur
Iki 600 Eur

-

Iki 20 % nuo draudimo sumos, bet
ne daugiau nei 10 000 Eur

-

Iki 1 500 Eur
Iki 1 500 Eur

-

Iki 300 Eur
Iki 9 000 Eur
Iki 6 000 Eur
Iki 4 500 Eur

Iki 3 000 Eur
(galioja Baltijos šalyse)

Iki 3 000 Eur
(galioja ES +7 šalys)

Iki 300 Eur
(galioja Baltijos šalyse)

Iki 1 500 Eur
(galioja ES +7 šalys)

-

Iki 3 000 Eur

Iki 3 000 Eur
(galioja Baltijos šalyse)

Iki 5 000 Eur
(galioja ES +7 šalys)

PAPILDOMAI SUTEIKIAME!

