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Siūlome Jums šį draudimą, kad suteiktume Jums ir Jūsų darbuotojams profesionalią pagalbą ir 
finansinį saugumą, jei staiga ir netikėtai nukentėtų Jūsų nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas.
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Kilus papildomų klausimų, susisiekime:
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zalos@balcia.lt

www.balcia.lt

Mes išmokėsime visas priklausančias išmokas, 
o Jums tereikia pateikti žalą patvirtinančius dokumentus:



Apdraustasis arba Jūs– draudimo sutartyje Draudėjo įvardintas asmuo, turintis draudimo interesą ir kurio 
naudai sudaroma draudimo sutartis.

Darbuotojas – asmuo, kuris yra Jūsų darbuotojas arba veikia Jūsų vardu pagal darbo sutartį, įgaliojimą, darbų 
atlikimo sutartį ar kitą susitarimą. Darbuotojais šio punkto prasme nelaikomi asmenys, atsakingi už 
Apdraustojo asmens bendrovės valdymą, įskaitant tarybos ir valdybos narius, atstovybių ar filialų vadovus.

Draudikas arba Mes – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.

Draudėjas – asmuo, sudaręs su mumis draudimo sutartį.

Draudimo išmokos limitas – draudimo taisyklėse ar polise nustatytas didžiausias draudimo išmokos dydis, 
kurį galima nustatyti, pvz., už apdraustą objektą ar draudžiamąjį įvykį. Jei nustatomas draudimo išmokos 
limitas, Nevisiško draudimo sąlygos netaikomos. 

Draudimo suma – draudimo sutartyje nustatyta suma, kurios negali viršyti draudimo išmokos suma (įskaitant 
draudimo išmokų pagal kelias rizikas bendrą sumą). Draudimo suma gali būti nustatoma atskirai kiekvienam 
draudimo objektui, rizikai ar jų grupei. Draudėjas prisiima atsakomybę už turto draudimo sumos nustatymą ir 
jos atitikimą draudžiamo turto vertei.

Draudimo teritorija – draudimo polise nurodyta teritorija arba adresas, kuriame galioja draudimo apsauga.

Išskaita – draudimo polise nurodyta draudimo sumos arba nuostolio dalis, išreikšta pinigine ar procentine 
išraiška, kuri, įvykus draudžiamajam įvykiui, išskaitoma iš draudimo išmokos dėl kiekvieno draudžiamojo įvykio 
arba kurią apmoka Apdraustasis asmuo.

Naudos gavėjas – draudimo polise nurodytas asmuo, draudžiamojo įvykio atveju turintis teisę gauti draudimo 
išmoką.

Nevisiškas draudimas – kai draudimo polise nustatyta draudimo suma yra mažesnė nei apdrausto turto vertė 
(atkuriamoji, likutinė ar rinkos). Tokiu atveju draudimo išmoka yra apskaičiuojama remiantis proporcingu 
draudimo sumos ir draudimo vertės santykiu.

Trečioji šalis – asmuo, kuris nėra Draudėjas, Jūs, Naudos gavėjas ar Darbuotojas.

SĄVOKOS

www.balcia.lt2

Pastatas - įskaitant visus esminius jo komponentus:
1.1. Nekilnojamasis turtas:
Draudimo polise nurodytas teisėtai įgytas ir verslo reikmėms skirtas turtas:

�

�

�

Pastato konstrukciniai elementai – neatskiriamos pastato dalys, kurių negalima pakeisti ar 
pašalinti nepažeidžiant pastato konstrukcijų, įskaitant inžinerines komunikacijas už pastato ribų 
Jūsų teritorijoje iki prijungimo prie bendrų tinklų vietos;

vidaus apdaila – vidaus sienų, lubų, grindų apdaila, taip pat funkcionaliai eksploatacijai reikalingų 
inžinerinių komunikacijų sistemos;

apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimo, komunikacijos ir ryšių sistemos bei įranga, 
apšvietimas, markizės, išorinės žaliuzės, taip pat reklaminė įranga ir iškabos, esančios pastato 
išorėje ir pritvirtintos prie išorinių pastato konstrukcijų.

1. Ką apdraudžiame

KOMERCINIO TURTO DRAUDIMAS

1.2. Patalpos - patalpų kompleksas, įskaitant visas esmines jo sudedamąsias dalis pagal Pastato 
apibrėžimą, įskaitant su Patalpomis teisiškai susijusias bendrosios nuosavybės dalis.

1.3. Vidaus apdaila – vidaus sienų, lubų grindų apdaila, taip pat funkcionaliai eksploatacijai reikalingų 
inžinerinių komunikacijų sistemos;

1.4. Gerbūvio elementai – želdiniai ir statiniai (pvz., užtvarai, sienos, vartai, tvoros, stoginės, paaukštinti 
keliai, privažiavimai ir pėsčiųjų takeliai, stacionarios laistymo sistemos, lauko apšvietimas, vėliavų stulpai, 
šunų būdos, šuliniai, veja, želdiniai), kurie yra nuolatos sujungti su žemės sklypu, kuriame yra apdraustas 
nekilnojamasis turtas.

� Jei draudimo polise nenurodyta kitaip, gali būti apdraustas tik toks nekilnojamasis turtas, kuris yra 
perduotas naudoti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka bei yra 
eksploatuojamas ir kuriame yra atlikti visi statybos bei remonto darbai, kuriems reikalingas statybos 
leidimas.
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1.5. Kilnojamasis turtas – turtas pagal apskaitos duomenis:
Apstatymas – biuro įranga (pvz., kompiuteriai, kopijavimo aparatai, telefonai ir kt.), biuro baldai 
(įskaitant įmontuojamus baldus) ir biuro įrengimai (pvz., kilimai, nešiojami šildymo prietaisai, žaliuzės ir 
kt.);

Įranga – gamybos linijos, darbo stalai, įrankiai ir kt., taip pat sistemos ir įranga, skirta naudoti gamybos 
procese ir funkciškai nereikalingi pastato naudojimui;

Atsargos – žaliavos, nepagaminta produkcija, gatava produkcija.

�

�

�

�

Gaisras – nenumatytas ir nekontroliuojamas degimas atvira liepsna, įskaitant dūmų, suodžių, dulkių ir 
gaisro gesinimo įrangos poveikį;

Sprogimas – staigaus jėgos pasireiškimo sukeltas dujų ar garų išsiveržimas. Laikoma, kad cisterna 
(pvz., katilas, vamzdis) sprogo, jei dėl staigaus slėgio jėgos pasireiškimo cisternos sienelė buvo pažeista 
ir susilygino slėgis cisternos viduje ir išorėje;

Žaibas – tiesioginis žaibo poveikis;

Orlaivio, jo dalių ar krovinio kritimas – tiesioginis pilotuojamo ar nepilotuojamo orlaivio, jo dalių ar 
krovinio kritimas.

� Kilnojamasis turtas, paliktas už pastatų ir patalpų ribų, yra apdraustas, jei tai numato jo naudojimo 
specifika. Trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų dėl tokio kilnojamojo turto rizika yra draudžiama tik 
tuo atveju, jei jis yra aptvertoje ir  saugomoje teritorijoje.

� Nuostoliai dėl vamzdžių ar rezervuarų plyšimo dėl šalčio atlyginami tik vieną kartą per Draudimo 
laikotarpį.

2. Draudimo apsauga

2.1. Ugnis:

�

�

�

�

�

�

�

Audra – vėjas, kurio greitis viršija 17 m/s (7 balai pagal Boforto skalę), įskaitant tokio vėjo sukeltą medžių, 
stulpų, pastatų konstrukcijų ir kitų objektų griūtį;

Kruša – ledo granulių pavidalu atmosferos krituliai;

Sniego poveikis – intensyvus arba nenutrūkstamas snygis;

Žemės drebėjimas – žemės plutos judėjimas, kurio stiprumas ne mažesnis kaip 4 balai pagal Richterio 
skalę;

Potvynis – turto užliejimas vandeniu, kuris išplito už vandens telkinių ar natūralių vandens baseinų ribų;

Žemės nuošliauža, įgriuva – žemės plutos judėjimas horizontalioje arba vertikalioje plokštumoje, 
nesusijęs su seisminiais reiškiniais;

Liūtis – trumpalaikiai gausūs krituliai.

2.2. Stichinės nelaimės:

�

�

�

dėl staigaus ir netikėto vamzdžių sistemų pažeidimo, plyšimo ar užsikimšimo. Taip pat, apdraudžiamos 
dėl Draudžiamojo įvykio sugadintos inžinerinių ryšių sistemų vietos remonto išlaidos, jeigu žala atsirado 
dėl kitos priežasties nei korozija ar nusidėvėjimas;

dėl trečiųjų šalių veiksmų ar aplaidumo;

dėl automatinių gaisro gesinimo sistemų įsijungimo;

2.3. Skysčio ar garų nuotėkis:

� Nuostoliai, atsiradę dėl neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, nesusijusių su gaisru, vagyste ar 
plėšimu;

2.4. Trečiųjų šalių neteisėti veiksmai:

Išmokėsime Draudimo išmoką, jei Nekilnojamajam turtui ar Kilnojamajam turtui buvo padaryta žala 
(įskaitant nuostolius) dėl toliau nurodytų priežasčių, kai tai nurodyta draudimo polise:

www.balcia.lt
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� Jūsų išmoka bus nustatyta iki 10 % nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimo sumos arba 
draudimo išmokos limito vienam draudžiamajam įvykiui, jei tai numatyta draudimo polise.

�

�

�

Vagystė – paslėpta arba atvira vagystė, kurią tretieji asmenys įvykdo patenkant į užrakintas patalpas, 
paliekant akivaizdžius vagystės požymius – išlaužus, mechaniškai apgadinus kliūtis arba išlaužus 
spynas, įrengtas siekiant apriboti neteisėtą patekimą į patalpas;

Plėšimas – Vagystė, susijusi su smurtu ar grasinimu jį panaudoti.

Sausumos transporto priemonės atsitrenkimas – tiesioginis mechaninis poveikis, kurį sukelia 
sausumos transporto priemonės, įskaitant geležinkelio transportą.

�

�

�

nedelsiant pašalinti ar sumažinti nuostolius arba imtis gelbėjimo priemonių;

atlikti likučių surinkimo ir valymo darbus, taip pat sugadinto apdrausto objekto sunaikinimo, įrenginių ar 
pastato išmontavimo darbus;

atlikti apdrausto objekto transportavimą ir saugojimą, jeigu dėl draudžiamojo įvykio Nekilnojamasis 
turtas taptų netinkamas naudoti. Dėl šių išlaidų turite susitarti su mumis iš anksto.

�

�

�

dėl ypatingų ar nenumatytų elektros energijos tiekimo sutrikimų;

dėl srovės viršįtampio, įtampos svyravimų, perkrovos ar trumpojo jungimo;

antrinio (netiesioginio) žaibo smūgio ir jo sukeltų elektrinių bei magnetinių reiškinių poveikio.

2.5. Medžių, stulpų ir juos sudarančių dalių griūtis – nevalinga medžių, stulpų ar jų sudedamųjų dalių griūtis.

2.6. Stiklo dūžis – nekilnojamojo turto stiklo skilimas ar dužimas kaip vienintelė žala. 

Papildomai, nurodant tai draudimo sutartyje, galime apdrausti šias rizikas:

2.7. Gelbėjimo ir valymo darbai – įvykus draudžiamajam įvykiui atlyginsime pagrįstas išlaidas, kurios yra 
reikalingos siekiant:

2.8. Projektavimo išlaidos – atlyginsime iki 3 000 EUR išlaidas dėl architekto, projektuotojo, inžinieriaus 
paslaugų pasitelkimo, jei to priežastys yra susijusios su draudžiamojo įvykio Jūsų nekilnojamajame turte 
įvykimu.

2.9. Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas – atlyginsime su draudžiamuoju įvykiu susijusias 
padidėjusias Jūsų nekilnojamojo turto išlaidas (už elektrą, vandenį, šildymą, dujas) iki  3 000 EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui.

2.10. Lietus ar tirpstantis sniegas – remonto išlaidas patirtas dėl staigaus ir netikėto lietaus ar tirpstančio 
sniego poveikio Nekilnojamam turtui, neviršijant 3 000  EUR per visą draudimo laikotarpį, išskyrus atvejus, 
kai apie analogiškus nuostolius jau buvo pranešta praėjusiais metais .

2.11. Žala priimtam valdyti, naudoti ar saugoti kilnojamajam turtui - apie kurio savininką nėra įrašo 
draudimo polise. Draudimo išmokos limitas dėl šios žalos yra 7 000 EUR. Tokiu atveju Apdraustasis asmuo 
laikomas Kilnojamojo turto savininku. Ši žala atlyginama tik tuo atveju, jei draudimo polise nurodytas 
draudimo objektas yra draudimo polise nurodytame Pastate ar Patalpose.

2.12. Žala jūsų darbuotojų turimiems, naudojamiems, laikomiems ar saugomiems asmeniniams daiktams 
- jeigu jie yra Draudimo polise nurodytame Pastate arba Patalpose. Draudimo išmokos limitas dėl šios žalos 
yra 7 000 EUR. Ši žala atlyginama tik tuo atveju, jei Kilnojamasis turtas yra apdraustas pagal šią draudimo 
sutartį.

Papildomai, nurodant tai draudimo polise, galime apdrausti šias rizikas:

2.13. Elektros rizika – atlyginsime Jūsų nuostolius, padarytus Nekilnojamajame turte esančiai Įrangai ar 
inžinerinei ir techninei įrangai:

2.14. Išorinių inžinerinių ir techninių komunikacijų avarija – atlyginsime nuostolius ar žalą Jūsų turtui dėl 
viešojo vandens, šildymo ar nuotekų magistralinio vamzdyno avarijos.

2.15. Nuomininkų padaryti nuostoliai – atlyginsime Jūsų nuostolius, padarytus Nekilnojamam turtui ar 
Kilnojamajam turtui dėl  neteisėtų nuomininkų veiksmų.

2.16. Darbuotojų padaryti nuostoliai – atlyginsime Jūsų darbuotojo padarytus nuostolius.

2.17. Kilnojamas turtas už ribų – atlyginsime Jūsų kilnojamajam turtui padarytus nuostolius dėl apdraustos 
rizikos, kai kilnojamasis turtas buvo už Draudimo teritorijos ribų bet kurioje Europos valstybėje.

www.balcia.lt

Draudimo apsauga taip pat apima:
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� Avarinės būklės nekilnojamuoju turtu laikomas turtas, kurio nusidėvėjimas viršija 70 procentų arba 
kuris kompetentingos valstybės ar savivaldybės institucijos yra pripažintas avarinės būklės objektu, 
aplinkai grėsmę keliančiu, sugriuvusiu ar žmonių saugumui grėsmę keliančiu objektu;

� Nekilnojamasis turtas, kuriame nevykdoma veikla ir  Jūsų darbuotojai ar asmenys, kuriems turtas 
buvo perduotas valdyti, naudoti ar saugoti, ten nebūna ilgiau nei trisdešimt (30) dienų iš eilės, 
laikomas nuolat neprižiūrimu. Nekilnojamasis turtas nelaikomas nuolat neprižiūrimu, jeigu, laikantis 
šiose taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, jame buvo įrengta apsauginės signalizacijos sistema.

3. Ko nedraudžiame

Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių : 

�

�

�

�

�

dėl Elektros rizikos; 

dėl Darbuotojo klaidos;

dėl pašalinių objektų trukdžių; 

dėl išcentrinės jėgos;

dėl medžiagų ar gamybos defektų ir gedimų, įskaitant surinkimo metu.

�

�

šaldymo įrangos sugadinimo dėl Elektros rizikos;

elektros tiekimo šaldymo įrangai sutrikimo, įvykusio dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių, kuris nebuvo 
iš anksto suplanuotas ir, kuris truko ne trumpiau kaip 2 valandas.

3.1. laikinam, savavališkai pastatytam pastatui ir jame esančiam kilnojamajam turtui;

3.2. statybos ar rekonstravimo stadijoje esančiam nekilnojamajam turtui ir jame esančiam kilnojamajam turtui;

3.3. avarinės būklės nekilnojamajam turtui ir jame esančiam kilnojamajam turtui;

3.5. keliams, gatvėms, šaligatviams, tiltams, paaukštintiems greitkeliams, prieplaukoms, užtvankoms, tuneliams;

3.6. ginklams, šaudmenims, sprogmenims, pirotechnikai;

3.7. registruotoms transporto priemonėms;

3.8. augalams, gyvūnams, žemei;

3.9. vertybiniams popieriams, dokumentams, aktams, planams, brėžiniams, maketams, prototipams, archyvo 
atsargoms;

3.10. antikvariniams ir unikaliems, vienetiniams daiktams;

3.11. dėl aplinkos užteršimo, šiukšlinimo, apnuodijimo;

3.12. gaminiams, jei nuostoliai atsirado dėl gamybos proceso ar sandėliavimo režimo nutraukimo ar sutrikimo, 
išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl Atsargų sugadinimo ir tokia rizika yra įtraukta į Jūsų draudimo apsaugą;

3.13. statybos metu atliktiems darbams ir medžiagoms iki statybos darbų užbaigimo ir pridavimo;

3.14. atsiradusių dėl draudimo polise nurodytame apdraustame objekte, jo adrese ar teritorijoje atliktų testavimo, 
surinkimo ar išmontavimo darbų;

3.15. dėl klaidingo projektavimo, statybos darbų ar netinkamų medžiagų naudojimo;

3.16. dėl gamintojo dokumentacijoje ar Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytų naudojimo 
instrukcijų nesilaikymo (įskaitant Nekilnojamojo daikto ar Kilnojamojo daikto naudojimą draudžiamais tikslais 
ir/ar būdu);

3.17. atsiradusių dėl kompiuterinių rinkmenų ar programinės įrangos sugadinimo arba praradimo;

3.18. atsiradusių dėl Nekilnojamojo turto nuomininkų ar nuomininkų tyčinių neteisėtų veiksmų, išskyrus atvejus, 
kai tai įvyko dėl Nuomininkų padarytų nuostolių ir tokia rizika yra įtraukta į Jūsų draudimo apsaugą;

3.4. nuolat neprižiūrimam nekilnojamajam turtui ir jame esančiam kilnojamajam turtui;

2.18. Įrangos gedimas – atlyginsime Jūsų nuostolius, padarytus Įrangai, išskyrus dažnai keičiamoms jos 
dalims (pvz., ašmenis, peilius, pjaustytuvus, liejimo formas, juosteles, transportavimo diržus, įrangos 
darbinius skysčius ir kt.), jei tai įvyko:

2.19. Atsargų sugadinimas – atlyginsime Jūsų nuostolius, susijusius su šaldymo įrangoje esančių atsargų 
pablogėjimu dėl sandėliavimo temperatūros padidėjimo, jeigu tai įvyko dėl:

www.balcia.lt
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4. Jūsų ir Draudėjo įsipareigojimai:

4.1. Laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, statybos standartų, techninės eksploatacijos 
taisyklių, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

4.2. Jeigu apdraustajam objektui yra teikiama apsauga, tokia apsauga bus laikomi arba saugos bendrovės, 
su kuria sudaryta sutartis dėl saugos paslaugų teikimo, darbuotojai arba Darbuotojai, kurių pareigos apima 
apsaugos darbų atlikimą pagal jų darbo sutartis.

4.3. Užtikrinti apsaugą ne rečiau kaip kartą per dvi valandas, atliekant pastato ir teritorijos apžiūra, išskyrus:

�

�

�

�

�

�

�

patalpoms, kuriose įrengta apsauginė signalizacija, arba jos visiškai prižiūrimos vaizdo stebėjimo

kamerų ir jei pavojaus signalą gauna vietinis apsaugos darbuotojas. Atliktos apžiūros turi būti 
registruojamos;

jeigu apdraustame objekte yra įrengta apsaugos signalizacija, kuri yra prijungta prie saugos įmonės išorės 
buveinės, su šia įmone turi būti sudaroma apsaugos paslaugų teikimo sutartis, numatant apsaugos 
darbuotojo apsilankymą įvykio vietoje, jei būtų gautas pavojaus signalas;

ne darbo valandomis visi įėjimai ir langai turi būti uždaryti, kad į juos nepatektų pašaliniai asmenys. Ši 
nuostata netaikoma 24 valandas per parą naudojamoms bendro naudojimo patalpoms;

jeigu Kilnojamasis turtas – Atsargos – yra apdraustos nuo skysčio ar garų prasiskverbimo rizikos, jos turi 
būti dedamos ne mažiau kaip 10 cm aukštyje nuo grindų;

užtikrinti sniego pašalinimą nuo stogo per 48 valandas po nepertraukiamo snigimo pabaigos. Į 48 valandų 
laikotarpį neįskaitomos poilsio dienos ir oficialių valstybinių švenčių dienos;

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu mus informuoti:

�

�

jeigu apdraustas Nekilnojamasis turtas tampa nuolat neprižiūrimas; 

apdraustas Nekilnojamas turtas yra išnuomojamas.

www.balcia.lt

3.19. veikiant asbestui ir jo junginiams;

3.20. kurių atlyginimas yra gamintojo ar tiekėjo pareiga pagal norminius teisės aktus ar sutartį (pvz., gamintojo 
garantija);

3.21. atsiradusių dėl įprastinės priežiūros, remonto, valymo, įprastinės , ar ypatingos priežiūros, įskaitant dalis 
ir susidėvėjusių dalių keitimo darbų;

3.22. atsiradusių dėl perkaitimo, lydymosi, aprūkimo, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl gaisro;

3.23. atsiradusių dėl pirotechnikos, sprogstamųjų medžiagų ar sprogstamųjų medžiagų sprogimo, išskyrus 
atvejus, kai tai įvyko dėl nuostolių, atsiradusių dėl Trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ar neveikimo;

3.24. atsiradusių dėl Kilnojamojo turto, kuris nėra skirtas laikyti lauke, palikimo po atviru dangumi;

3.25. atsiradusių dėl numatomo potvynio. Potvynis, įvykęs apdrausto objekto vietoje daugiau nei vieną kartą 
per pastaruosius 5 metus, laikomas numatomu potvyniu;

3.26. atsiradusių dėl elektros įrenginių pažeidimų, atsiradusių dėl elektros tiekimo ar elektros kontakto 
sutrikimo, įskaitant žalą, atsiradusią dėl antrinių viršįtampių, perkrovos, blogo kontakto, trumpojo jungimo ar 
žaibo padarinių bei elektromagnetinių svyravimų, išskyrus jeigu tai įvyko dėl Elektros rizikos atsiradimo ir tokia 
rizika yra įtraukta į Jūsų draudimo apsaugą;

3.27. Įrangai dėl perkrovos, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl Įrangos gedimo ir tokia rizika yra įtraukta į Jūsų 
draudimo apsaugą;

3.28. jeigu gamybos įranga ir mechanizmai nebuvo pradėti eksploatuoti;

3.29. atsiradusių dėl techninių skysčių, esančių Įrangoje praradimo, nebent tai yra draudžiamojo įvykio 
pasekmė.



7

Jei papildomai pasirinkta ir nurodyta draudimo sutartyje, kompensuosime išlaidas už šias, mūsų partnerių 
suteiktas, paslaugas netaikydami Išskaitos :

5.1. Konsultacijos telefonu – informacijos apie valstybės, savivaldybių avarines tarnybas ir tinkamiausius 
veiksmus, kurių turite imtis, teikimas .

5.2. Spynų remontas  – Nekilnojamojo daikto durų ar vartų spynų atidarymas, remontas ar keitimas tais 
atvejais, kai sugadinta(-os) ar pamesta spyna(-os) ir dėl sugadinimo Nekilnojamojo turto ar jo sklypo negalima 
atrakinti ar apsaugoti.

5.3. Santechnikos paslaugos — staigaus skysčių ar garų nutekėjimo stabdymas Nekilnojamam turte, įrengiant 
laikinus sprendimus pažeistų inžinerinių ir ryšių sistemų funkcionalumui atkurti.

5.4. Staliaus paslaugos – Nekilnojamojo turto ar jo sklypą juosiančios tvoros sugadinimų pašalinimas arba 
laikino sprendimo įrengimas, jei apdraustasis objektas buvo sugadintas, pvz., išdaužtas lango stiklas, 
sugadinta stogo danga, pažeista tvora ar stogo danga dėl nuvirtusio medžio ir t. t.

5.5. Apsaugos tarnyba – fizinės apsaugos paslaugos, jei po įvykio Nekilnojamo turto negalima užrakinti, kad į 
jį negalėtų patekti tretieji asmenys, ir jei Apdraustasis ar įgaliotasis naudotojas objektyviai negali užtikrinti 
turto saugumo.

5.6. Gelbėjimo ir valymo paslaugos – vandens ar nuotėkų surinkimas trūkus vamzdžiui.

5.7. Elektriko paslaugos  – apdrausto Nekilnojamojo turto pažeidimų remontas, jei buvo pažeisti jo elektros 
elementai (kibirkštys elektros lizde, sugedęs saugiklis).

5.8. Priešgaisrinės signalizacijos ir apsaugos signalizacijos sistemų remonto paslaugos – Nekilnojamame  
turte įrengtos priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos remontas.

5.9. Nuvirtusių medžių surinkimas – medžių surinkimas Nekilnojamojo turto sklypui sutvarkyti (kirtimas, 
medienos pjovimas, supjaustymas, medienos likučių pašalinimas).

5. Ką draudžiame

Pagalbos draudimo paslauga nėra suteikiama, jeigu ji yra skirta bendram turtui padarytiems nuostoliams 
pašalinti, jei dėl draudžiamojo įvykio nebuvo padaryta žalos pačiam Nekilnojamajam turtui. 

6. Ko nedraudžiame

PAGALBOS DRAUDIMAS

7.1. Sutartį sudarysime, nustatę Jūsų poreikius ir įvertinę draudimo riziką, todėl Jūs ir Draudėjas patvirtinate 
Mums pateikiamos informacijos teisingumą, o, esant Mūsų nurodymui, pateiksite rašytinį prašymą.

7.2. Draudimo sutartis ir draudimo apsauga įsigalios, pilnai apmokėjus draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, 
nebent draudimo polise numatyta kitaip.

7.3. Sutartį galime papildyti ar pakeisti dėl to susitarę raštu.

7.4. Sutarties galiojimo metu nedelsiant Mus informuokite apie bet kokios Mums pateiktos informacijos 
pasikeitimą.

Draudžiamojo įvykio atveju, nežinoję apie rizikos pasikeitimą, Mes turėsime teisę pasiūlyti pakeisti draudimo 
sąlygas, nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti.

7.5. Artėjant draudimo sutarties galiojimo pabaigai, Mes, turėdami aiškų sutikimą, parengsime ir pateiksime 
naują draudimo pasiūlymą.

Naujo pasiūlymo apmokėjimas, laikantis jame nustatytos tvarkos, patvirtins naujos draudimo sutarties 
įsigaliojimą. 

7. Sutarties sudarymas

DRAUDIMO SUTARTIS

� Minėtas sutikimas galės būti bet kada atšauktas, apie tai mus informavus iš anksto.

www.balcia.lt



8

9.1. Kiekvienas galite gauti informaciją apie draudimo sutartį ir draudžiamojo įvykio eigą.

9.2. Draudėjas turi supažindinti Jus ir (jeigu reikia) Naudos gavėją apie Jūsų naudai sudarytą draudimo sutartį 
ir jums kylančias teises ir pareigas.

9.3. Draudėjas gali prieštarauti mūsų teisių ir pareigų pagal Draudimo sutartį perleidimui kitai draudimo 
bendrovei. Tokiu atveju Draudėjas turi teisę per vieną mėnesį nuo Mūsų teisių ir pareigų pagal Draudimo 
sutartį perleidimo nutraukti draudimo sutartį. Jei Draudėjas nutraukia draudimo sutartį, mes grąžinsime 
nepanaudotą įmokos dalį.

9.4. Jūs ar Draudėjas privalote pateikti visus dokumentus ir žinomą informaciją apie draudžiamojo įvykio 
aplinkybes ir pasekmes, užtikrinti, kad Mes ar Mūsų atstovai galėtų patekti į apdraustą objektą ir teritoriją, 
įsileisti juos, bendradarbiauti su jais.

9.5. Naudos gavėjui raštu sutikus, Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką.

9. Jūsų, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės ir pareigos

8.1. Sutartį Draudėjas gali nutraukti bet kuriuo metu, įspėjęs Mus iš anksto.

8.2. Nepriklausomai nuo Sutarties pasibaigimo pagrindo, Draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmoką už 
draudimo apsaugos laikotarpį iki sutarties pasibaigimo dienos išlieka.

8.3. Nutraukus Draudimo Sutartį Mes grąžinsime Jums nepanaudotą draudimo įmokos dalį.

8.4. Sutartį Mes galime nutraukti dėl esminio jos pažeidimo, pvz., laiku nesumokėjus draudimo įmokos ar 
nepranešus apie padidėjusią draudimo riziką.

8. Sutarties nutraukimas

10.1. Teisės aktų nustatyta tvarka Mes galime perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Draudimo sutarties 
kitai draudimo bendrovei, apie tai pranešant prieš 2 (du) mėn. bent dviejuose nacionaliniuose laikraščiuose.

10.2. Mes turime teisę įvertinti Draudėjo draudimo riziką.

10.3. Teisės aktų ir šių Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais privalome išmokėti draudimo išmoką.

10. Mūsų teisės ir pareigos

11.1. Už teikiamą draudimo apsaugą turėsite mokėti Mūsų nustatyto dydžio draudimo įmoką, draudimo 
sutartyje nurodytais terminais. Būtina sumokėti visą įmoką ar visą jos dalį.

11.2. Draudimo įmoka gali būti keičiama, pasikeitus draudimo rizikai.

11.3. Jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo Mūsų raginimo išsiuntimo dienos nebus sumokėta draudimo įmoka, 
Mes sutartį nutrauksime. Skolos išieškojimo išlaidas kompensuoti turės Draudėjas.

11. Draudimo įmoka

Komercinio turto draudimas

13.1. Atlyginsime visas Jūsų išlaidas, atkuriant turto būklę, buvusią iki draudžiamojo įvykio. 

13. Draudimo išmokos apskaičiavimas

www.balcia.lt

12.1. Nedelsiant kreipkitės į kompetentingą instituciją ir praneškite apie įvykį (nelaimingo atsitikimo atveju 
kreipkitės į gydymo įstaigą, Vagystės, Plėšimo ar eismo įvykio atveju – į policiją; kilus gaisrui - į Priešgaisrinę 
gelbėjimo tarnybą, įvykus sprogimui ir pan. - į avarinę tarnybą), imkitės priemonių nuostoliams pašalinti ir 
sumažinti, užtikrinkite, kad įvykio aplinkybės ir dėl įvykio apgadintas turtas būtų užfiksuotas nuotraukose ar 
vaizdo įrašuose, ir nedelsiant susisiekite su mumis kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per penkias (5) darbo dienas. 

Mes patarsime Jums dėl tolimesnių veiksmų.

12. Jeigu atsitiko draudžiamasis įvykis

DRAUDIMO IŠMOKA

� Nuostoliams atsiradus dėl Nuomininkų veiksmų, Jūs turite pateikti mums rašytinę nuomos sutartį ir 
apie tai informuoti policiją.
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�

�

�

jeigu Nekilnojamasis turtas buvo pastatytas ar kapitalinis remontas buvo atliktas per pastaruosius 30 
metų, į nusidėvėjimą neatsižvelgsime;

jeigu Nekilnojamasis turtas pastatytas ar kapitalinis remontas buvo atliktas daugiau nei prieš 30 metų, 
išmokant išmoką dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo, atkūrimo išlaidos bus sumažintos 50 %. Šis 
nusidėvėjimas gali būti nustatytas ir kitaip, jeigu dėl to susitarsime draudimo polise.

su statybomis dėl draudžiamojo įvykio susijusios išlaidos bus įtrauktos (įskaitant statybos darbams 
taikomus mokesčius), jei gausime tokių išlaidų padengimą pagrindžiančius dokumentus.

� Jeigu Draudimo suma yra bent 20 % mažesnė už draudimo objekto vertę, taikoma Nevisiško draudimo sąlyga.

Mes turime teisę sumažinti draudimo išmoką, jei:

14.1. Jums, Jūsų darbuotojui arba Naudos gavėjui nuostolius visiškai arba iš dalies atlygino už nuostolių 
sukėlimą atsakingas asmuo arba gavote išlaidų kompensaciją pagal LR TPVCAPDĮ nuostatas.

14.2.  Jums ar Naudos gavėjui draudimo išmoka dėl tos pačios draudimo rizikos priklauso pagal kitas 
draudimo sutartis - Mes turime teisę išmokėti draudimo išmoką proporcingai šios draudimo sutarties 
draudimo sumos arba limito santykiui su draudimo suma, nustatyta kitose draudimo sutartyse.

14.3. Jeigu Draudėjas arba Jūs nevykdėte pareigų, nustatytų šių taisyklių 4 skyriuje „Jūsų ir Draudėjo 
įsipareigojimai“, ir žala atsirado dėl tiesioginio, priežastinio ryšio su šių įsipareigojimų nesilaikymu.

14. Draudimo išmokos sumažinimas

Mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu:

15.1.  Jūs arba Jūsų darbuotojas mums laiku nepranešė apie draudžiamąjį įvykį, todėl negalėjome nustatyti 
tikslios patirtų išlaidų ar nuostolių sumos;

15.2.  draudžiamasis įvykis įvyko ne Draudimo laikotarpiu arba ne Draudimo teritorijoje;

15.3. Jūs, Jūsų darbuotojas, Draudėjas arba Naudos gavėjas tyčia sukėlė arba prisidėjo prie draudžiamojo 
įvykio atsitikimo, taip pat ir dėl piktybinių ketinimų ar didelio neatsargumo, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl 
Darbuotojų padarytų nuostolių rizikos ir tokia rizika yra įtraukta į Jūsų draudimo apsaugą;

15.4. nuostoliai atsirado dėl to, kad Jūs ar Jūsų darbuotojas buvote apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, 
psichotropinių ar kitų neblaivumą, apsvaigimą sukeliančių medžiagų ir tai yra priežastiniu ryšiu susiję su 
įvykusiu draudžiamuoju įvykiu, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl Darbuotojų padarytų nuostolių rizikos ir tokia 
rizika yra įtraukta į Jūsų draudimo apsaugą;

15. Išimtys

www.balcia.lt

13.2. Mokant draudimo išmoką už nekilnojamąjį turtą, atsižvelgsime į šias aplinkybes: 

�

�

�

�

ne senesnei kaip 10 metų Įrangai (gamybinei įrangai ir mechanizmams) įsigijimo ir remonto išlaidos bus 
skaičiuojamos neatsižvelgiant į jos susidėvėjimą, o senesnės nei 10 metų įrangos ir mechanizmų įsigijimo 
ir remonto išlaidos bus skaičiuojamos atėmus nusidėvėjimą;

jeigu Jūsų sugadinto Kilnojamojo turto remontas yra ekonomiškai pagrįstas, mes atlyginsime jo remonto 
išlaidas;

jei Kilnojamasis turtas negali būti atkurtas arba Jūs nenorite jo atkurti, žalos atlyginimo dydį nustatysime 
pagal jo rinkos vertę;

Atsargoms Draudimo išmoka nustatoma pagal jų savikainą.

�

�

�

Išskaitos netaikome, kai atsakomybė atsiranda pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (toliau – LR TPVCAPDĮ);

jei dėl vieno draudžiamojo įvykio buvo padaryta žala keliems apdraustiems objektams, taikysime 
didžiausią Draudimo sutartyje nurodytą Išskaitą;

Išskaitos už stiklo pažeidimus netaikysime.

13.3. Mokant draudimo išmoką už kilnojamąjį turtą, atsižvelgsime į šias aplinkybes: 

13.4. Pagalbos draudimo apsauga:

Mes atlyginsime Jūsų išlaidas konkrečios rizikos dydžiu, neviršydami Draudimo sumos dydžio.

13.5. Išskaitos taikymo sąlygos:
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17. Visi ginčai, kylantys ar galintys kilti tarp mūsų ir Draudėjo arba Jūsų ir naudos Gavėjo, sprendžiami 
derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, Jūs, siekdami apsaugoti savo interesus, turite teisę 
ginti savo interesus, kreipiantis į Mūsų Priežiūros instituciją Lietuvos Banką (www.lb.lt), pagal taikomų teisės 
aktų reikalavimus. Informacija apie skundų administravimo tvarką, galima rasti Mūsų interneto svetainėje 
www.balcia.lt.

18.Informacija apie Mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymą, aprašyta Mūsų Privatumo politikoje, kurią 
galima rasti Mūsų interneto svetainėje www.balcia.lt.

19.Draudimo sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

20.Esant neatitikimų tarp draudimo poliso ir šių Draudimo taisyklių, pirmenybė teikiama draudimo polise 
nustatytoms individualioms sąlygoms. 

21. Mūsų veiklą Lietuvos Respublikoje prižiūrinti institucija yra Lietuvos bankas (www.lb.lt).

22.Informaciją, susijusią su draudimo sutarties vykdymu, vieni kitiems perduosime bet kuriuo patogiu būdu 
– elektroniniu ar paprastu paštu, telefonu ar naudojantis Mūsų interneto svetaine.

GINČŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

KITOS SĄLYGOS

www.balcia.lt

15.5. nuostoliai patirti dėl karinių veiksmų ar ginkluoto politinio konflikto, terorizmo, sukilimo, riaušių, streiko, 
karantino, tarptautinių sankcijų taikymo ar turto perėmimo;

15.6. nuostoliai atsirado dėl branduolinio ginklo, branduolinio kuro, branduolinės energijos, radioaktyviųjų 
medžiagų ar kitų radiacijos šaltinių, branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų sprogimo;

15.7. draudžiamojo įvykio atsiradimo momentu Nekilnojamajame turte buvo vykdoma ūkinė veikla, kuri 
neturėjo išankstinio Mūsų sutikimo;

15.8. žala atsirado dėl institucijų įsakymo ar nutarimo (konfiskavimas, areštas, sunaikinimas, nusavinimas, 
sulaikymas ir kt.) arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos norminiuose teisės 
aktuose.

Gavę pranešimą, ištirsime visas įvykio aplinkybes, jeigu reikės, kreipsimės dėl informacijos į trečiuosius 
asmenis, ir draudimo išmoką išmokėsime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo visų 
draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

16. Sprendimas


