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Būsto draudimo objektai

Pastatai Namų turtas
Draudžiamos sienos, lubos, grindys, durys. Jeigu gaisras 
arba vanduo iš sprogusio vamzdžio suniokotų sienas, lubas, 
grindis ar duris, būtų padengtos remonto išlaidos.

Pastatų draudimo vertė – atkuriamoji vertė. Atkuriamoji 
vertė – analogiško naujo pastato (tokios pat paskirties, 
tipo, konstrukcijos), panaudojus tokias pat medžiagas ir 
įrangą, vertė, apimanti įvykio vietos išvalymo, pastato 
suprojektavimo ir atstatymo išlaidas. 

Pagal poreikį galite pasirinkti draudimo objektą:
• gyvenamieji pastatai: namas, kotedžas, butas,
namo dalis;
• pagalbiniai pastatai (pagalbiniai pastatai negali būti 

nutolę nuo gyvenamojo namo daugiau kaip 100 metrų 
arba turi būti tvora aptvertame žemės sklype):
- garažas, automobilio stovėjimo vieta, sandėliukas, 

pirtis, rūsys, malkinė (uždaro tipo), katilinė, pastogė, 
sargo namelis;

- ūkinis pastatas, daržinė, viralinė (vasaros virtuvė), 
sandėlis, svirnas (klėtis), kluonas, tvartas.

• stacionarūs kiemo statiniai: tvora, kiemo vartai, pavėsinė, 
lauko apšvietimo įrenginiai, lauko baseinas, degalų 
rezervuaras, trinkelės, stikliniai arba polikarbonatiniai 
šiltnamiai ir kiti stacionarūs kiemo statiniai su įgilintais į 
žemę pamatais, esantys pastato sklypo teritorijoje;

• radijo ir TV antenų įranga (išskyrus bendro naudojimo).
• investicijos į patalpas (ir nuomojamas)– jei atliekate 

remontą, keičiate įrangą (pvz., santechninę) ir jei dėl 
draudžiamojo įvykio šios investicijos sugadinamos ar 
sunaikinamos, bus apmokėta patirta žala.

Drausdami pastatus, Jūs kartu apdraudžiate:

- įrenginius, esančius pastato viduje: šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos stacionarius įrenginius;

- pastato elektros instaliacijos įrenginius;
- vėdinimo ir oro kondicionavimo stacionarius įrenginius, 

turto ir priešgaisrinės apsaugos stacionarią įrangą;
- inžinerinius tinklus, esančius būsto sklype.

Draudžiami baldai, kilimai, vaizdo ir garso aparatūra, 
buitinė technika ir net mobilieji telefonai (nuo pagrindinių 
išvardintų rizikos rūšių – gaisro, vagystės, kt.). 

Namų turto draudimo vertė – atkuriamoji vertė. Tai reiškia, 
kad jei namų turtą prarastumėte dėl vagystės, gaisro ar 
kitų priežasčių, iki Jūsų pasirinktos sutartyje nurodytos 
draudimo sumos galėsite įsigyti naujus analogiškos 
paskirties ir kokybės daiktus. 

Namų turtas:
• tai įmontuojamoji technika;
• įmontuojamieji baldai;
• namų apyvokos daiktai, skirti buitiniam naudojimui ir 

esantys Jūsų pastate, pavyzdžiui, televizorius, garso ir 
vaizdo aparatūra, baldai, šviestuvai ir pan.

• darbo įrankiai ir įranga, kuriuos naudoja draudėjas ar jo 
šeimos narys profesinėje ar verslo veikloje iki 3000 € 
limito (išskyrus apiplėšimo atvejį).

• savaeigiai daugiafunkciai aplinkos tvarkymo įrenginiai. 
Šie daiktai draudžiami tik tada, jei jie yra pastate 
draudimo liudijime nurodytu adresu. Nuostoliai atlyginami 
iki 3 000 Eur.

• vandens transporto priemonės, kurios neprivalo būti 
registruotos Vidaus vandenų laivų registre.

• vertybės – tai:
- grynieji pinigai;
- papuošalai;
- dokumentai;
- kailio ir odos gaminiai bei meno dirbiniai (paveikslai, 

skulptūros, kilimai, gobelenai), kurių vieneto vertė 
didesnė negu 1 500 Eur;

- antikvariniai dirbiniai, kolekcijos, unikalūs daiktai;
- laikrodžiai, mob. telefonai ir kita įranga, kurių vertė 

didesnė negu 2 000 Eur.
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Pastatų ir namų turto draudimo pagrindinės sąlygos

Pastatai ir namų turtas draudžiami taikant itin didelę apsaugą, t. y. ne tik nuo pagrindinių rizikos rūšių (ugnies, vandens, 
gamtinių jėgų, vagystės, stiklo dūžio) įtakos, bet ir dėl kitų staiga ir netikėtai įvykusių turto sugadinimo ar sunaikinimo įvykių 
(draudimo variantas – maksimalus). 
Išsamų draudimo sąlygų aprašymą rasite AB „Lietuvos draudimas“ Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67 (2021 03 30
redakcija, galioja nuo 2021 04 16, toliau – Taisyklės).

Taisykles galite rasti seb.lt.

Pastatų draudimas

Rizikos rūšys, nuo kurių draudžiama √ reiškia „apdrausta“

Bet kokie staiga ir netikėtai įvykę įvykiai, išskyrus nustatytus Taisyklėse 
(draudimas nuo visų rizikų)

√

Ugnis 

• Gaisras
• Dūmai ir suodžiai
• Žaibo iškrova
• Sprogimas
• Valdomo skraidančio aparato, jo dalių, krovinio užkritimas

√

Vanduo

• Šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija
• Vandens prasiskverbimas iš gretimų patalpų
• Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas
• Vandens išsiliejimas iš stacionarių įrenginių

√

√ Tik įvykus pirmam įvykiui 
Iki 1 500 Eur (tik įvykus pirmam įvykiui) 

Gamtos jėgos

• Audra
• Liūtis
• Kruša
• Sniego slėgis
• Potvynis
• Grunto suslūgimas
• Nuošliauža

√

Vagystė ir piktavališkas pastato sugadinimas dėl trečiųjų asmenų veiksmų, jei, 
pavyzdžiui, Jūsų namo sienas apipieštų grafičiais

√

Transporto priemonės atsitrenkimas, jei, pavyzdžiui, atsitrenkusi transporto 
priemonė sugadintų Jūsų namo sieną ar jos dalį

√

Savaiminis medžio užvirtimas, jei, pavyzdžiui, užvirstų prie Jūsų namų augantis 
medis ir suniokotų Jūsų namo stogą ar sienas

√

Stiklo išdaužimas, jei išdaužtumėte langą ar pan. √

Turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio 
(dėl įtampos svyravimų būtų atlyginta už tokių įrenginių kaip apsaugos sistema, 
stacionari oro kondicionavimo sistema ir pan. gedimus)

Iki 16 000 Eur

Šildymo sistemos ir jos įrenginių (šildymo katilo) gedimai Iki 5 000 Eur

Pastate naudojamų elektros variklių gedimai (perdegimas) Iki 1 500 Eur

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Busto_draudimo_taisykles.pdf
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Namų turto draudimas

Rizikos rūšys, nuo kurių draudžiama  √ reiškia „apdrausta“

Bet kokie staiga ir netikėtai įvykę įvykiai, išskyrus nustatytus Taisyklėse 
(draudimas nuo visų rizikų) 

(negalioja mobiliesiems telefonams ir planšetiniams bei nešiojamiesiems 
kompiuteriams – žr. „Galimybė įsigyti papildomas paslaugas ir apsidrausti 
papildomu draudimu“)

√

Ugnis 

• Gaisras
• Dūmai ir suodžiai
• Žaibo iškrova
• Sprogimas
• Valdomo skraidančio aparato, jo dalių, krovinio užkritimas

√

Vanduo

• Šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija
• Vandens prasiskverbimas iš gretimų patalpų
• Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas
• Vandens išsiliejimas iš stacionarių įrenginių

√

√ Tik įvykus pirmam įvykiui 
Iki 3 000 Eur (tik įvykus pirmam įvykiui)

Gamtos jėgos

• Audra
• Liūtis
• Kruša
• Sniego slėgis
• Potvynis
• Grunto suslūgimas
• Nuošliauža

√

Savaiminis medžio užvirtimas, jei, pavyzdžiui, užkritęs medis sugadino Jūsų 
namuose esantį turtą – baldus, garso techniką ir pan.

√

Transporto priemonės atsitrenkimas √

Stiklo sudaužymas, jei sudaužytumėte kaitlentę, stiklinį staliuką, akvariumą ar pan. √

Turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio, 
jei, pavyzdžiui, dėl šios rizikos sugadinamas kompiuteris arba televizorius

Iki 16 000 Eur

Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos Iki 3 000 Eur

Apiplėšimas ne draudimo vietoje* Iki 5 000 Eur (draudimo apsauga galioja 
Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje, 

Šveicarijoje, Vatikane, Islandijoje, San 
Marine, Andoroje, Monake, Lichtenšteine)

Vagystė iš užrakinto automobilio įsibrovus  Iki 1 500 Eur (draudimo apsauga galioja 
Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje, 

Šveicarijoje, Vatikane, Islandijoje, San 
Marine, Andoroje, Monake, Lichtenšteine)

Dviračio ir vaikiško vežimėlio vagystė ne draudimo vietoje Iki 3 000 Eur (draudimo apsauga galioja 
Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje, 

Šveicarijoje, Vatikane, Islandijoje, San 
Marine, Andoroje, Monake, Lichtenšteine)

*draudimo vieta yra draudimo sutartyje nurodytas adresas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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Išmokamų sumų už namų turto daiktus apribojimai

Už laikiną draudimą ne draudimo vietoje  
(pvz., viešbutyje, parduotuvėje)

Iki 5 000 Eur (draudimo apsauga galioja Europos Sąjungos 
valstybėse, Norvegijoje, Šveicarijoje, Vatikane, Islandijoje, 
San Marine, Andoroje, Monake, Lichtenšteine)

Vertybės

•  Grynieji pinigai Iki 300 Eur

• Papuošalai iš tauriųjų metalų Iki 600 Eur

• Dokumentai Iki 150 Eur

• Kailio ir odos dirbiniai Iki 2 500 Eur

• Laikrodžiai, mobilieji telefonai ir kiti prietaisai ar įrankiai, 
kurių vieneto vertė didesnė už 3 000 Eur

Iki 600 Eur

Mobilieji telefonai ir planšetiniai bei nešiojamieji kompiuteriai Iki 1 200 Eur

Už vertybių, esančių draudimo vietoje (pastatuose), 
draudimą

Iki 30 proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip
10 000 Eur

Grynieji pinigai Iki 1 500 Eur

Papuošalai ir bet kokie dirbiniai iš tauriųjų metalų, 
brangakmeniai, perlai, pašto ženklai, monetos ir medaliai

Iki 1 500 Eur

Dokumentai Iki 300 Eur

Kailio ir odos dirbiniai bei meno kūriniai Iki 9 000 Eur

Laikrodžiai ir mobilieji telefonai Iki 6 000 Eur

Antikvariniai dirbiniai, kolekcijos, unikalūs daiktai Iki 4 500 Eur
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Papildoma nauda apdraudus pastatus ir / ar namų turtą 

• Civilinės atsakomybės draudimas
Suteikiamas papildomai, jei pasirenkate pastatų ir / ar namų turto draudimą. 

Jei netyčia užlietumėte kaimynų kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą arba Jūsų bute kilęs gaisras suniokotų jų turtą, būtų atlyginti 
kaimynams padaryti nuostoliai  – iki 10 000 Eur bute ir iki 45 000 Eur gyvenamajame name.

• Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Suteikiamas papildomai, jei pasirenkate pastatų ir namų turto draudimą (abu). 

Bus atlyginti nuostoliai dėl Jūsų arba Jūsų šeimos narių padarytos žalos trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ir / arba turtui, 
pavyzdžiui, jei čiuoždami pačiūžomis sužalotumėte kitą asmenį arba Jūsų vaikas mokykloje išdaužtų langą. Asmens civilinės 
atsakomybės draudimas galioja iki 1 500 Eur visoje Lietuvoje. 

Taip pat bus apmokėtos lentelėje išvardintos išlaidos.

Pastatų draudimas Namų turto draudimas

Pagalbinių pastatų ir stacionarių kiemo statinių draudimas – 
iki 4 proc.  pagrindinio pastato draudimo sumos

Namų turto pagalbiniuose pastatuose draudimas –  
iki 3 000 Eur (likutinė vertė)

Gyvenamosios vietos nuomos išlaidos laikinai praradus  
būstą – iki 6 000 Eur

Svečių daiktų draudimas – iki 300 Eur (vienas įvykis)

Sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įkeistu turtu (palūkanos 
bankui), vykdymo išlaidų atlyginimas ne ilgiau kaip 3 
mėnesius – iki 900 Eur

Durų užrakto pakeitimo išlaidų atlyginimas – iki 150 Eur 

Papildomų išlaidų atlyginimas draudimo vietai po  
draudžiamojo įvykio sutvarkyti (pavyzdžiui, teritorijos  

sutvarkymas) – iki 7 proc. draudimo sumos
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Galimybė įsigyti papildomas paslaugas ir 
apsidrausti papildomu draudimu

Už papildomą mokestį nuo pagrindinėms rizikos rūšims nepriskiriamų įvykių, pavyzdžiui, netyčinio sudaužymo, sulaužymo ar 
nuskandinimo, galite apdrausti mobiliuosius telefonus ir planšetinius bei nešiojamuosius kompiuterius, užsisakyti paslaugą 
„Skubi pagalba namuose“ bei apdrausti studento daiktus. 

Jums ir jūsų šeimos nariams priklausantys mobilieji telefonai, planšetiniai ir nešiojamieji kompiuteriai bus apdrausti nuo tokių 
netikėtų įvykių kaip skilimas, dužimas ar apliejimas. Taikomos tokios šių namų turto objektų draudimo sąlygos:
- per metus gali būti atlyginama už du draudžiamuosius įvykius iki 1 000 Eur draudimo sumos;
- taikoma 85 Eur besąlyginė išskaita;
- nuostoliai atlyginami likutine verte, taikant nusidėvėjimą, jei mobilusis telefonas įvykio dieną senesnis nei 2 metų, o 

planšetinis arba nešiojamasis kompiuteris senesnis nei 4 metų.

Užsisakę šią paslaugą, galėsite būti ramūs, kad gausite skubią (per 1–2 val.) meistro pagalbą, jeigu netikėtai užsitrenktų 
durys, būtų išdaužtas langas ar užsikimštų kanalizacija. 

Užsisakę paslaugą „Skubi pagalba namuose“, prireikus gausite lentelėje išvardintas paslaugas. 

Papildomas mobiliųjų telefonų ir planšetinių bei nešiojamųjų kompiuterių draudimas 

Paslauga „Skubi pagalba namuose“ 

Paslauga Aprašas Dėl ko gali nutikti nelaimė 
(išsamiau –Taisyklėse)

Paslaugų limitai (jei įvykis 
laikomas nedraudžiamuoju)

Specialistų pagalba 
telefonu

• Patarimai ką daryti, jeigu sprogo 
vamzdis, didelė medžio šaka užkrito ant 
stogo ir pan.

Vėjo / vėtros sukeltų 
padarinių tvarkymas

• Medžio pašalinimas nuo pastato
• Draudimo vietos sutvarkymas 

(nuolaužų išvežimas)
• Laikinas pažeistų konstrukcijų (stogo 

dangos pažeidimai, išdužę langai), 
užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele 
ar kitomis medžiagomis

Audra, vėtra, 
stiprus vėjas

Medžiagų limitas
30 Eur

Darbų limitas
300 Eur

Stiklo remontas / 
keitimas

• Laikinas išdaužto lango uždengimas 
drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis 
medžiagomis

• Stiklo, stiklo paketo pakeitimas (stiklas 
ar stiklo paketas nesuteikiamas)

• Šukių išvalymas
• Saugos tarnybos apsaugomas Jūsų 

turtas nepavykus įstatyti stiklų arba 
laikinai jų uždengti

Audra, vėtra, gaisras, 
vagystė išdaužus langą, 
vandalizmas

Spynos remontas • Spynos remontas, pakeitimas, avarinis 
atidarymas

• Saugos tarnybos apsaugomas Jūsų 
turtas nepavykus sutvarkyti arba 
pakeisti spynos

* Galioja visoms durims, esančioms 
apdraustame objekte

Vagystė, vandalizmas, 
savaiminis užrakto 
gedimas, rakto pametimas

Šildymo sistemos 
remontas

• Šildymo sistemos avarijos lokalizavimas 
ir sustabdymas

• Draudimo vietos sutvarkymas, 
išvalymas

Vandentiekio avarija, 
viršįtampis, sprogimas, 
žaibo iškrova
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Kanalizacijos, 
vandentiekio vidaus 
tinklų remontas

• Užsikimšusios kanalizacijos valymo 
darbai iki pirmo šulinio name ir 
iki bendro stovo bute (vamzdynų 
užšalimas nėra laikomas kanalizacijos 
užsikimšimu)

• Vandentiekio vidaus tinklų sistemos 
avarijos pašalinimas (be griovimo ir 
atstatymo darbų)

• Draudimo vietos sutvarkymas, 
išvalymas

Vandentiekio avarija, liūtis, 
potvynis

Elektros vidaus tinklų 
remontas

• Saugiklių, elektros laidų pakeitimas (be 
griovimo ir atstatymo darbų)

• Laidų prijungimas prie elektros skaitiklio 
(be griovimo ir atstatymo darbų)

Viršįtampis, žaibo iškrova

Drausto turto 
pervežimas

Drausto turto gabenimas į Jūsų nurodytą 
vietą, kai draudimo vietoje turtą palikti 
nesaugu, ir parvežimas atgal pašalinus 
priežastis

Iki 300 Eur

Papildomos sąlygos

Viršijus limitą, papildomas išlaidas apmokate Jūs. Įvykį pripažinus draudžiamuoju pagal taisyklių A.IV dalies 1.11–1.12 
punktus, papildomas išlaidas padengsime Mes pagal įvykio metu galiojančias Būsto draudimo taisykles.

Naudojimasis paslauga „Skubi pagalba namuose“

• Paslauga teikiama tik būsto draudimo sutartyje nurodytu adresu.
• Paslaugų limitai, jei įvykis pripažįstamas draudžiamuoju, netaikomi. Limitai taikomi tik tada, jei įvykis pripažįstamas 

nedraudžiamuoju.
• Jei įvykis bus pripažįstamas nedraudžiamuoju (pagal Taisykles), Jūs vis tiek galėsite pasinaudoti šia paslauga, tačiau bus 

taikomi nustatyti darbų ir medžiagų limitai.neviršyti nustatyto darbų ir medžiagų limito.
• Už suteiktos paslaugos kokybę atsako UAB „Euro Asista“.
• Nutraukus būsto draudimo sutartį, paslauga nebeteikiama.

• Atsitikus įvykiui, skambinkite telefonu 1828 ir pasirinkite „1“ – paslaugą „Skubi pagalba namuose“.
• Po iškvietimo „Skubios pagalbos namuose“ tarnyba į įvykio vietą atvyksta:
 - mieste – ne vėliau kaip per 60 minučių;
 - užmiestyje – ne vėliau kaip per 120 minučių.

Pasirinkus šį draudimą, nuo draudimo sutartyje išvardintų rizikos rūšių įtakos bus apdrausti daiktai kituose pastatuose, 
kuriuose Jūs ar Jūsų šeimos narys laikinai gyvena studijų metu, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Pavyzdžiui, jei iš bendrabučio 
pavogtų Jūsų sūnaus ar dukros kompiuterį, nuostoliai būtų atlyginti.

Studento daiktų draudimas

9
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Atvejai, kai draudimas negalioja
Atkreipkite dėmesį į dažniausiai pasitaikančius nedraudžiamuosius įvykius. 

Išsamų draudimo sąlygų aprašymą rasite Taisyklėse.

Taisykles galite rasti seb.lt

Nedraudžiami šie pastatai:

• pastatai, kurių būklė avarinė arba jie skirti nugriauti, taip 
pat tokiuose pastatuose esantis turtas.

• pastatai, pastatyti savavališkai, negavus statybos leidimo 
ir nesuderinus statybos projekto, kaip nustatyta įstatyme.

• šiltnamiai, kurie neturi stacionarių pamatų ir kurių 
karkasai yra pagaminti iš medžio ar plastiko arba kurie 
yra dengti polietileno plėvele.

• šuliniai, vandens gręžiniai, drenažo sistemos, negavus 
leidimo įrengti vietinės kanalizacijos įrenginiai.

Nedraudžiamas šis namų turtas:

• programinė įranga (išskyrus programinę įrangą, kuri yra 
įdiegta perkant kompiuterį), ir kita informacija, esanti 
kompiuterio įrenginiuose, magnetiniuose diskuose, 
duomenų laikmenose.

• dokumentai, kurių negalima atkurti remiantis 
nepriklausomų registrų ar kitų oficialių šaltinių 
duomenimis: kartotekos, planai, brėžiniai, rankraščiai, 
kelionės ir kitokie bilietai, draudėjo sukurti meno kūriniai, 
pinigai banko ar banko kortelių sąskaitose.

• namų turtas, esantis patalpose, kuriose vykdoma 
komercinė / gamybinė veikla .

• augalai, paukščiai, gyvūnai.
• statybinės medžiagos, gaminiai ir statybos produktai.
• krosnių kuras, dujos, bet koks kietasis kuras.
• visų rūšių motorinės transporto priemonės ir 

priekabos, benzinas ir dyzelinas, keturračiai, lėktuvai ir 
skraidyklės, išskyrus motorizuotus neįgaliųjų vežimėlius, 
žoliapjoves,elektrines susisiekimo priemones, kurių 
konstrukcinis greitis iki 25 km/val., o galia ne didesnė kaip 
1 kW vandens transporto priemones, kurių neprivaloma 
registruoti Vidaus vandenų laivų registre.

• skraidymo ar skraidantys aparatai (pvz., dronai, ir pan.).

Neatlyginami nuostoliai dėl vagystės, jei raktų vagystės 
ar plėšimo faktas nėra užregistruotas policijoje.

Nuostoliai dėl vagystės su įsilaužimu neatlyginami šiais 
atvejais:

• jei į patalpas patenkama pro neužrakintas duris, 
neuždarytą langą ar pan.

• jei į patalpas patenkama įveikus kliūtis, bet nepaliekant 
įsilaužimo požymių.

• jei įsilaužta panaudojus pavogtą ar padirbtą raktą, tačiau 
neįrodoma, kad raktas buvo pavogtas ar padirbtas

• jei namų turtas pavogtas neįeinant (pvz., pro atvirą 
langą).

• jei į aptverto sklypo teritoriją ar buto terasą patenkama 
pro atvirus vartus ar nesant stacionarių kliūčių patekti į 
teritoriją ar terasą.

Nuostoliai dėl apiplėšimo draudimo vietoje ir ne 
draudimo vietoje neatlyginami šiais atvejais:

• jei atimami darbo įrankiai ir įranga, kuriuos naudojate Jūs 
ar Jūsų šeimos narys profesinėje ar verslo veikloje.

• jei pavagiamas pagal panaudos sutartį naudojamas turtas.
• jei turtas priskiriamas vertybėms (išskyrus nurodytas 

Taisyklių A kirsnio 5 dalies 1.2 punkte).

Laikinas draudimas ne draudimo vietoje negalioja šiais 
atvejais:

• jei Jūs ar Jūsų šeimos narys laikinai gyvena kitur dėl 
studijų aukštojoje mokykloje ar kitoje mokslo įstaigoje 
(išskyrus atvejus, jei pasirinktas ir studento daiktų 
draudimas).

• jei turtas priskiriamas vertybėms (išskyrus nurodytas 
Taisyklių A skirsnio 5 dalies 1.2 punkte).

Nuostoliai dėl gaisro neatlyginami, jei turtas sugadintas 
ar sunaikintas, esant šilumos poveikiui lydant, suvirinant, 
lyginant, džiovinant, rūkant, kepant ar pan., išskyrus 
atvejus, jei gaisras išplito ir sunaikino ar sugadino kitą 
apdraustą turtą.

Nuostoliai dėl vandens neatlyginami šiais atvejais:

• jei pastatai yra nebaigti statyti, rekonstruojami ar juose 
atliekamas kapitalinis remontas. Nuostoliai atlyginami, jei 
vykdomas paprastasis pastato remontas.

• esant gruntinio vandens poveikiui.
• jei vanduo naudojamas plauti ar valyti.
• jei nuostoliai atsirado prasiskverbus vandeniui per 

išorines pastato konstrukcijas ir toks įvykis kartojasi 
dažniau nei kas 4 metus.

• jei nuostoliai atsirado dėl vandens ištekėjimo iš drenažo 
įrenginių.

• jei nepaslėptų vamzdynų trūkis atsirado dėl ilgalaikės 
išoriškai pastebimos korozijos poveikio.

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Busto_draudimo_taisykles.pdf


11

Nuostoliai dėl audros, potvynio, liūties, krušos ir sniego 
slėgio neatlyginami, jei vanduo, sniegas, purvas patenka 
į apdraustų patalpų vidų per išorinius, atitvarinius pastato 
elementus (stogą, išorines sienas, langus, duris), išskyrus 
tuos atvejus, kai šios angos atsirado dėl audros, potvynio, 
liūties, krušos, sniego slėgio ir yra nuostolių, padarytų 
pastatams.
Žala pastatams, kurių laikančiosios konstrukcijos 
nusidėvėjusios ir dėl to netekusios laikomosios galios.

Nuostoliai dėl gamtos jėgų neatlyginami, jei pastatai yra 
nebaigti statyti, yra rekonstruojami arba juose vykdomi 
kapitalinio remonto darbai, išskyrus atvejus, kai pastatų 
išorinės atitvarinės kontrukcijos, t. y. stogas, durys, langai, 
išorinės sienos, nėra keičiamos.

Nuostoliai dėl potvynio neatlyginami, jei draudimo vietoje 
buvo numatomas potvynis (įvyksta bent 1 kartą per 10 
metų, t. y. vertinant potvynio tikimybę yra analizuojamas 
100 metų laikotarpis ir konkrečioje vietovėje per tą 
laikotarpį įvykusių potvynių skaičius).

Nuostoliai dėl nuošliaužos neatlyginami, jei jie atsiranda 
dėl šlaito erozijos, t. y. šlaito paviršiumi tekančio vandens 
nuoseklaus ardomojo darbo, sukeliančio pastatų 
deformacijas.

Nuostoliai dėl sudaužytų stiklų neatlyginami šiais 
atvejais:

• jei sugadinami daiktai, kurie sutarties sudarymo metu 
buvo įskilę ar sugadinti.

• jei apgadinami pastatai, kurie nebaigti statyti, yra 
rekonstruojami ar kuriuose vykdomi kapitalinio remonto 
darbai.

• kai stiklo paviršius subraižomas ir panašiai apgadinamas 
jo nesudaužant.

• įskilus mobiliesiems telefonams, nešiojamiesiems 
kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams bei jų 
ekranams (šiuo atveju žala gali būti atlyginama pagal 
Taisyklių A skirsnio 5 dalies 1.12 punkto nuostatas, tik jei 
papildomai pasirinktas mobiliųjų telefonų ir nešiojamųjų 
bei planšetinių kompiuterių draudimas pagal Taisyklių A 
skirsnio 4 dalies 1.17 punkto nuostatas).

Nuostoliai dėl elektros įtampos svyravimų ar viršįtampio 
neatlyginami šiais atvejais:

• jei elektroninės technikos ir kompiuterinės įrangos 
gedimai atsirado dėl gamybos broko ir / ar susidėvėjimo.

• jei gedimai atsirado dėl įrenginių mechaninių pažeidimų.
• jei įrangos gedimai atsirado ją neteisingai prijungus ar 

sumontavus, taip pat ją netinkamai naudojant ir prižiūrint.
• žala, susijusi su šildymo sistemos ir jos įrenginių (šildymo 

katilo) viršįtampiais ir gedimais.

Neatlyginami nuostoliai sugedus varikliams ar šildymo 
sistemoms bei jų įrenginiams, jei tebegalioja gamintojo 
garantija ir /ar įrenginiai yra senesni negu 10 metų ir / ar 
neįmanoma nustatyti gaminio metų.

Plačiausios apsaugos draudime nuostoliai neatlyginami 
šiais atvejais:

• jei žala patiriama dėl trūkumų ir defektų, apie kuriuos Jūs 
ar su Jumis susiję asmenys žinojote arba privalėjote žinoti.

• jei turtas pamestas, dingo, buvo pasisavintas (įskaitant 
turto prievartavimo ir sukčiavimo atvejus), iššvaistytas, 
pagrobtas, pavogtas be įsilaužimo ar apiplėšimo požymių.

• jei staiga ir netikėtai draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu apdrausto turto viduje įvyksta gedimas ar 
perdegimas dėl amžiaus, netinkamo eksploatavimo, jei 
gedimą lėmė vidiniai veiksniai.

• jei draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvyksta 
mechaninis gedimas (lūžimas) panaudojus daiktą pagal 
jo tiesioginę paskirtį ir / arba nesant išorinių poveikio 
veiksnių.

• jei žala nedaro įtakos pastatų, namų turto funkcionavimui 
ir naudojimui (estetiniai pakitimai).

Draudimo išmoka nemokama, jeigu apdraustas turtas 
buvo sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl šių 
priežasčių:

• neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, 
pelėsio, kondensato, natūralaus nusidėvėjimo ir pan. 
(tačiau nuostoliai bus atlyginti, jei dėl šių procesų buvo 
sugadintas / sunaikintas kitas turtas – tokiu atveju 
nuostoliai bus atlyginti tik už tą sugadintą / sunaikintą 
apdraustą turtą).

• pastato konstrukcijų suirimo, irimo, kritimo ar kitų 
pastato defektų, atsiradusių sutarties galiojimo metu, 
kai tai atsitiko dėl apdraustame pastate / bute atliekamų 
statybos, rekonstrukcijos, remonto, apdailos darbų arba 
dėl prieš sudarant sutartį atliktų statybinių tyrinėjimų, 
projektavimo, statybos klaidų ir broko.

• vabzdžių, paukščių, graužikų, parazitų, naminių gyvūnų ir 
kitokių gyvūnų padarytos tiesioginės ir žalos apdraustam 
turtui, išskyrus tuos atvejus, jei dėl vabzdžių, paukščių, 
graužikų, parazitų ir kitokių gyvūnų poveikio įvyko 
draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis ir 
buvo sunaikintas / sugadintas kitas turtas (atlyginami 
nuostoliai kitam apdraustam turtui).

• natūralaus pastatų ar pastato dalių sėdimo, plėtimosi.

Nuostoliai dėl piktavališko pastato sugadinimo dėl 
trečiųjų asmenų veiksmų neatlyginami, jei pastatai yra 
nebaigti statyti, rekonstruojami ar juose vyksta kapitalinis 
remontas. 
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Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui

• Nedelskite ir praneškite kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui, apie vagystę – policijai, 
apie gaisrą – priešgaisrinei saugos tarnybai, apie komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, apie 
sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai.

• Per vieną parą pranešti apie įvykį prisijungę prie savitarnos www.savasld.lt – pagrindiniame 
lange paspauskite „Registruoti žalą“ arba pasirinkite puslapio viršuje esančią skiltį MANO ŽALOS, 
tada – ŽALOS REGISTRAVIMAS.

• Pranešti apie įvykį galite ir internetu www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba „Lietuvos 
draudimo“ klientų savitarnos svetainėje www.savasld.lt. Gavęs pranešimą, „Lietuvos draudimas“ 
su Jumis susisieks ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Draudimo išmoka bus mokama vadovaujantis Jūsų pateiktais nuostolių dydį ir faktines atkūrimo 
(remonto) išlaidas liudijančiais dokumentais (sąskaitomis už darbus, kuriuos būtina atlikti 
atkuriant sunaikintą ar sugadintą draudžiamojo įvykio metu turtą, įsigijimo ir kt. dokumentais) ir / 
ar „Lietuvos draudimo“ atliktu vertinimu. Jūs esate atsakingi už draudžiamo objekto atkuriamosios 
vertės teisingumą.

Kam ir kada pranešti?

Kaip atlyginama patirta žala?
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Verta žinoti

• Turint draudimą nuo plačiausios apsaugos, nuostoliai bus atlyginti ne tik dėl išvardytų pagrindinių rizikos rūšių (ugnies, 
vandens, gamtinių jėgų poveikio, vagystės) įtakos, bet ir dėl kitų čia neminėtų įvykių (pvz., jei ant kilimo išsilietų dažų 
skardinė). 

• Jums bus atlyginti užliejimo nuostoliai, atsiradę dėl žalos, kurią padarėte netyčia, pavyzdžiui, palikę atsuktą vandens čiaupą.
• Jeigu iš namuose esančio akvariumo išsilietų vanduo, Jums bus atlyginti nuostoliai už sugadintą / sunaikintą Jūsų turtą.
• Nuostoliai už sugadintus / sunaikintus ar pavogtus iš namų daiktus bus atlyginti išmokant išmoką, kuri lygi atkuriamajai 

vertei, neskaičiuojant nusidėvėjimo.
• Kraustydamiesi iš vieno būsto į kitą, galite pasinaudoti laikinu draudimu: Jūsų daiktai bus saugomi abiejuose būstuose ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius.
• Jei draudžiamasis įvykis atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų (kaltės) ir yra nustatyti kaltininkai bei įrodyta jų kaltė, 

draudimo išmoka bus išmokėta neišskaičiuojant besąlyginės išskaitos.
• Į nuostolio sumą įtraukiama ne tik pastato ar turto atkūrimo suma, bet ir turto gelbėjimo išlaidos – visos būtinos išlaidos, 

kurios buvo patirtos siekiant gelbėti turtą, sumažinti žalą.
• Besąlyginė išskaita, arba franšizė, yra suma, kuria, įvykus draudžiamajam įvykiui, yra mažinama Jums mokėtina draudimo 

išmoka. Pastatų ir namų turto draudimo atveju taikoma 58 Eur besąlyginė išskaita. Tai reiškia, kad jei nukentėjusio pastato 
remontas ar pavogtas turtas kainuoja 2 900 Eur, „Lietuvos draudimas“ padengs 2 842 Eur, Jūs – 58 Eur. 

• Jei pasikeitė draudimo rizika, per 3 darbo dienas informuokite „Lietuvos draudimą“ raštu. Padidėjusi rizika gali būti ta, kad 
Jūs pradėjote statybas, remonto ar rekonstrukcijos darbus, pradėjote vykdyti komercinę veiklą, būstas ilgiau negu 90 dienų 
per metus yra negyvenamas ir pan.

• Pasikeitus gyvenamajai vietai, informuokite  „Lietuvos draudimą“ iki persikraustymo pradžios. Kitu atveju nutrūks draudimo 
apsauga.

• Praradę namų raktus, turite ne vėliau kaip per 24 val. pranešti policijai ir „Lietuvos draudimui“.
• Namų turtui, kai vieno daikto vertė didesnė nei 1 000 EUR, gali būti taikomas maksimalios išmokos limitas, jeigu sugadinus, 

sunaikinus ar praradus daiktą nepateikiami įrodymai (įsigijimo dokumentai, banko pavedimo išrašas, čekis, sąskaita, 
garantija), nuotraukos, pagrindžiantys daikto turėjimą ir vertę iki įvykio.

• Rūpinkitės apdraustuoju turtu: palaikykite tvarkingą stogo dangą, valykite sniegą, prieš šildymo sezoną išvalykite kaminą, 
prižiūrėkite ir palaikykite tvarkingus vamzdynus ir elektros instaliaciją, užraktus, spynas ir signalizaciją.

Kreipkitės į savo vadybininką SEB banke, 
skambinkite tel. 1528 (visą parą) arba 
užpildykite formą – su Jumis susisieksime.

Pateikta informacija sudaryta pagal 2021 balandžio mėn. galiojusias Taisykles ir teisės aktus. AB SEB bankas yra AB „Lietuvos draudimas“ 
priklausomas draudimo tarpininkas. 

Naudinga informacija

Jūsų atsakomybė

Norite apdrausti savo būstą?

Pildyti formą

 https://www.seb.lt/registracija-internetu
 https://www.seb.lt/registracija-internetu

