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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Visų rizikų gyventojų turto draudimą. Jame pateikiami 
dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami 
informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose: draudimo sutartyje, Gyventojų turto draudimo taisyklėse. 
 
Kokia šio draudimo rūšis? 
Savanoriškas Gyventojų turto draudimas yra ne gyvybės draudimo rūšis. Draudimo išmoka pagal šį draudimą mokama apdrausto turto 
savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį kaip naudos gavėją įvardijo turto savininkas , kai turtas yra sugadinamas, 
sunaikinamas arba padaroma žala trečiajam asmeniui. 
 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

Mokėsime Draudimo išmoką, jei žala turtui buvo padaryta dėl staigaus ir nenumatyto išorinio įvykio (įskaitant vagystę ar 
apiplėšimą). Visi įvykiai, kurie nėra nurodyti kaip nedraudžiamieji, yra draudžiami. 
Papildomai draudžiamos rizikos: 
✓ Naminio gyvūno draudimas 
✓ Kilnojamas turtas už namų ribų 
✓ Elektros rizika 
✓ Nuomininkų draudimo paketas (nuomininkų padaryta žala, nuomos įmokos praradimas) 

✓ Pagalba namuose 

Civilinė atsakomybė: 

✓ Trečiojo asmens gyvybei ar turtui padaryta žala ar sukelti nuostoliai 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Turto draudimo atveju: 
 nusidėvėjimas ar korozija 
 požeminio vandens lygio pokyčiai 
 graužikų ar kitų gyvūnų sukelta žala 

Civilinės atsakomybės atveju: 

 žalai, kilusiai vykdant profesinę ar komercinę veiklą 

 nuostoliai padaryti pačiam apdraustajam 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

! Draudimo išmoka nemokama už įvykius, įvykusius iki draudimo sutarties Sutarties 

! Išmokos nemokėsime, jeigu Būstas ar kilnojamas turtas buvo naudojamas verslo veiklai, išskyrus ilgalaikę ar 
trumpalaikę patalpų nuomą. 

 
 

Kur galioja draudimo apsauga? 
✓ Jei Draudimo Sutartyje nenurodyta kitaip, draudimo apauga galioja Draudimo sutartyje nurodytu adresu. 

 

 

 

Kokios mano pareigos? 

- Suteikti Mums visą Mūsų prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti. 

- Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas. 

 

 

Kada mokamos įmokos? 
Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 
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Kada įsigaliioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
✓ Draudimo apsauga pradeda galioti draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra 

sumokėta. 

✓ Draudimo apsauga baigia galioti pasibaigus draudimo laikotarpiui. 

✓ Draudimo apsauga taip pat gali pasibaigti prieš nustatytą sutarties galiojimo pabaigą, pvz., vienašališkai nutraukiant 

sutartį. 

 
 

 

Kaip galiu nutraukti draudimo sutartį? 
Norint nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkis į Tave aptarnaujantį draudimo atstovą arba el. paštu 
draudimas@balcia.lt . Sutartis nutraukiama tik gavus užpildytą bei pasirašytą nutraukimo prašymą. 
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