
 

BLT-2021-1  www.balcia.lt  1 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – 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. Išmoka pagal šį draudimą mokama apdrausto turto 
savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį kaip naudos gavėją įvardijo turto savininkas  
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

 Turto sugadinimo ir sunaikinimo atveju: 

• Visų rizikų apsauga 
Arba 
Išvardintų rizikų apsauga nuo: 

• Ugnies rizikos (Gaisro, Sprogimo, Žaibo, Žmogaus pilotuojamo orlaivio arba jo dalių ar krovinio nukritimo)  
• Gamtinių jėgų rizikos (Audros, Krušos, Sniego, Žemės drebėjimo, Potvynio Žemės nuošliaužos, Grunto 

suslūgimo, Liūties) 

• Vandens ar garų pratekėjimo ir prasiskverbimo 

• Medžio ar stulpo užvirtimo 

• Stiklo dūžio 

• Nelegalio trečiųjų asmenų veikos (Tyčinio turto apgadinimo, vagystės, apiplėšimos su įsibrovimu, transport 
priemonės atsitrenkimo) 
 

Papildoma apsauga ir paslaugos: 

• Elektros įtampos svyravymų rizika 

• Laikino būsto nuomos išlaidos 

• Nuomininkų padaryta žala 

• Kilnojamo turto draudimas už draudimo vietos ribų 

• Antkapių draudimas 

• Pagalbos namuose paslauga 

 

 Žala kilusi kaip civilinės atsakomybės pasekmė: 

• Trečiojo asmens gyvybei ar sveikatai 

• Trečiojo asmens turtui 

• Ir su tuo susijusios bylinėjimosi išlaidos 

• Trečiojo asmens gelbėjimo išlaidos 

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

    Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama, jeigu: 

 Turto draudimo atveju: 

• Kilo dėl Jūsų vykdomos ekonominės bei komercinės veiklos 

• Kilo dėl įvykių, atsitikusių ne draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu 

• Kilo dėl Jūsų, Apdraustojo ar Naudos gavėjo piktavališkų ar tyčinių veiksmų 
 

 Bendrosios Civilinės atsakomybės atveju: 

• Kilo turtui, kuris buvo laikinai patikėtas jums ar jūsų šeimos nariams; 

• Kilo dėl jūsų ar jūsų artimųjų tyčinių ar neteisėtų veiksmų; 

• Kilo apdraustojo pasirengimo ir (arba) dalyvavimo profesionaliose sporto treniruotėse ir varžybose metu, 

užsiimant ekstremaliu sportu ar didelės rizikos pramogomis; 

Kitais draudimo taisyklėse nustatytais atvejais. 
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Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama dėl: 

!   taikomų tarptautinių finansinių, ekonominių ar kitų sankcijų bei poveikio priemonių ; 

!   radioaktyvaus spinduliavimo, dėl karo  veiksmų, maišto, streiko, masinių neramumų, teroro aktų, turto konfiskavimo, 
nacionalizavimo, sukilimo ar revoliucijos; 

! Kilo dėl įvykių, atsitikusių ne draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, arba ne draudimo vietoje arba draudimo 
apsaugos sustabdymo laikotarpiu arba kai draudimo apsauga nebuvo taikoma 

 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

    Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytu adresu, 

Jeigu pasirinkta papildoma Kilnojamo turto apsauga už draudimo vietos ribų - tuomet apsauga galioja visame 
Pasaulyje.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokios mano pareigos?  

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

Raštu pranešti apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį per 7 dienas (užpildant pranešimo formą Mūsų tinklalapyje, pranešant 
elektroniniu paštu ar kitu būdu) 
 

• Civilinės atsakomybės draudimas 
Raštu pranešti apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį, dėl kurio gali kilti Apdraustojo civilinė atsakomybė, ne vėliau kaip per 
3 dienas (užpildant pranešimo formą Mūsų tinklalapyje, pranešant elektroniniu paštu ar kitu būdu). 
 

• Namų asistavimas 
Jei jums reikia Namų asistavimo paslaugos, nedelsdami praneškite apie apdrausto objekto praradimą, sunaikinimą ar 
sugadinimą ar kitą avarinę situaciją įvykusią draudimo vietoje. 
 

• Nedelsiant informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką 
• Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas 

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius 

pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą. 

 

 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Gventojų turto draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu 

iki tos dienos draudimo įmoka yra sumokėta. 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą arba el. paštu 
draudimas@balcia.lt . Sutartis nutraukiama tik gavus užpildytą bei pasirašytą nutraukimo prašymą. 
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