
Pagrindinės turto draudimo sąlygos

Turto draudimo vertė  Turto atkūrimo (statybos, nauja) vertė, nebent su mumis sutarta kitaip.

SEB bankas

 

Rizikos rūšys

Naudos gavėjas

Draudimo terminas

Draudimo bendrovė 

Ši turto draudimo atmintinė skirta Jums, kadangi
•     ketinate sudaryti ar jau esate sudarę su SEB banku būsto kredito ar kredito įkeičiant turtą sutartį

•     nekilnojamojo turto, kuris įkeistas mums kaip paskolos užtikrinimo priemonė, draudimas yra privalomas 

Turto draudimu galime pasirūpinti ir mes, kadangi atstovaujame AB „Lietuvos draudimas“. Jūsų turtas bus apdraustas nuo visų 

rizikos rūšių, t. y. nuo atmintinėje išvardintų rizikos rūšių ir kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių. Išsamų draudimo sąlygų aprašymą 

rasite AB „Lietuvos draudimas“ galiojančiose Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67, kurios skelbiamos ld.lt ir seb.lt.

Kitu atveju rekomenduojame šią atmintinę pateikti draudimo bendrovei ar draudimo tarpininkui, su kuriuo ketinate sudaryti 
turto draudimo sutartį.

Įkeisto ar ketinamo įkeisti turto draudimo sutarties sąlygos
Atkreipiame dėmesį. Butas ar namas ir visi pagalbiniai pastatai, kuriuos ketinate įsigyti ir / ar įkeisti mums, turi būti apdrausti toliau nustatytomis 

pagrindinėmis sąlygomis, kurios gali būti keičiamos tik gavus išankstinį rašytinį mūsų sutikimą. Visos turto draudimo sąlygos, turto draudimo 

sutarties pateikimo mums tvarka nustatytos kredito sutartyje ir / ar jos prieduose.

Pastaba. Turto draudimo sutartyje turi būti nurodyti visų nekilnojamojo turto objektų unikalūs numeriai. 

Rekomenduojama turto draudimo sąlyga

Franšizė (suma, kuria mažinama

draudimo išmoka)
Ne didesnė kaip 300 Eur

Įkeisto ar ketinamo įkeisti turto 
draudimo atmintinė

Įkeisto ar ketinamo įkeisti turto 
draudimo atmintinė

Turtas turi b ti draud iamas nuo jo sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo d l i  rizikos r i : 
•    ugnies (gaisras, aibas, sprogimas, d mai ir suod iai, valdomo skraidan io aparato u kritimas) 
•    vandens (vandentiekio, ildymo sistemos, kanalizacijos tinkl  avarija, vandens prasiskverbimas i    
gretim  patalp ) 
•    gamtini  j g  (potvynis, audra, li tis, kru a, sniego sl gis, grunto nus dimas, nuo liau a)  
•    tre i j  ali  neteis tos veikos (vagyst , pl imas, vandalizmas) 
Priimtinas ir draudimas nuo vis  rizik  arba kompleksinis draudimas.

Turtas turi b ti nepertraukiamai draud iamas vis  kredito sutarties laikotarp . Jeigu turto draudimo sutartis 
yra sudaroma trumpesniam negu kredito sutartis laikotarpiui, bet ne trumpesniam negu vieni metai, iam 
laikotarpiui pasibaigus turto draudimo sutartis turi b ti automati kai prat siama arba, dar nepasibaigus 
draudimo sutar iai (u tikrinant nepertraukiam  draudim ), sudaroma nauja turto draudimo sutartis. 

Si lom  draudimo bendrovi  s ra as skelbiamas seb.lt. J s turite teis  mums keist  turt  apdrausti ir kitoje 
draudimo bendrov je, jeigu tokios draudimo bendrov s i duota draudimo sutartimi suteikiama draudimo 
apsauga yra lygiavert  draudimo apsaugai, kuri  suteikt  bet kurioje i  m s  si lom  draudimo bendrovi  
sudaryta draudimo sutartis.


