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Siūlome Jums šį draudimą, siekdami suteikti Jums profesionalią pagalbą ir finansinį saugumą, 
jei Jūsų nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas staiga ir netikėtai būtų sugadintas ir tai paveiktų 
Jūsų verslą.

Likite saugūs!
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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:

VERSLO 
NUTRŪKIMO 
DRAUDIMO 
TAISYKLĖS

Jūsų Balcia



Verslo nutrūkimo arba VN – Draudimo polise nurodytos verslo veiklos nutrūkimas arba priverstinė prastova, 
kurią tiesiogiai ir neišvengiamai nulėmė Turto draudžiamasis įvykis. Draudimo polise gali būti numatytos 
konkrečios sąlygos ir išimtys dėl VN priežasties.

Turtas – Draudimo polise nurodytas turtas, kurį Jūs naudojate verslo tikslais.

Turto draudžiamasis įvykis – draudžiamasis įvykis (Turto sugadinimas ar praradimas), įvykęs dėl rizikos, 
nurodytos mūsų ir Jūsų pasirašytame Turto draudimo polise, padarinių.

Lyginamasis laikotarpis – Draudėjo pateikta informacija už tam tikrą laikotarpį iki draudžiamojo įvykio, 
kuriame pateikiami faktiniai draudžiamos verslo veiklos finansiniai rodikliai ir yra pagrindas Draudimo sumai 
apskaičiuoti.

VN draudimo išmokos laikotarpis – Draudimo liudijime nurodytas maksimalus laikotarpis, už kurį mokėsime 
draudimo išmoką.

Išskaita – draudimo polise nurodyta nuostolių dalis, išreikšta pinigine, laiko ar procentine išraiška, kurią, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, padengsite Jūs.

Jei tai aiškiai nurodyta draudimo liudijime, draudimo apsauga apima:

Grynąjį pelną, kurį Jūs būtumėte uždirbę iš draudimo liudijime nurodytos verslo veiklos, jei verslo veikla nebūtų 
sustabdyta ar neigiamai paveikta VN.

Fiksuotas išlaidas, kurias Jūs patiriate nepriklausomai nuo to, ar verslo veikla vykdoma, visiškai ar iš dalies 
sustabdoma (išlaidos, nepriklausančios nuo pagamintų ar parduodamų produktų ar paslaugų kiekio).

Nuomos pajamas, kurias Jūs planavote gauti dėl draudimo polise nurodytos verslo veiklos.

Papildomas išlaidas, reikalingas verslo veiklai atnaujinti ir tęsti ir dėl kurių mes ir Jūs iš anksto susitarėme 
draudimo sutartyje (pavyzdžiui, išorės paslaugos, viešųjų ryšių paslaugos, viršvalandžių kompensavimas, 
papildomos darbo jėgos samdymas, papildomos kelionės ar transporto išlaidos).

Jei nurodyta draudimo polise, draudimo apsauga taip pat gali apimti šiuos draudimo apsaugos išplėtimus:

Dėl komunalinių paslaugų tiekėjo – bet koks staigus ir netikėtas komunalinių paslaugų (dujų, elektros, 
vandens, šilumos, telekomunikacijų tiekimo) tiekėjų, sudariusių su Jumis sutartis, turto sugadinimas ar 
praradimas taip pat bus laikomas VN priežastimi.

Dėl prieigos sutrikimų – bet kokia staigi ir netikėta žala arba praradimas turtui, kuris Jums nepriklauso, bet yra 
arti arba yra prijungtas prie Turto, taip pat bus laikomas VN priežastimi.

Dėl tiekėjo ar kliento – bet kokia staigi ir netikėta tiekėjų ir klientų, sudarančių sutartis su Jumis, turto žala 
arba praradimas taip pat bus laikoma VN priežastimi.
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Dėl grynojo pelno ir fiksuotųjų sąnaudų draudimo, Jūsų apdraustos verslo veiklos apyvarta 
pasiekė sumą, lygią prieš pat Turto draudžiamąjį įvykį buvusią sumą arba sumą, kuri būtų 
pasiekta, jei Turto draudžiamasis įvykis nebūtų įvykęs;

Nuomos pajamų padengimo atveju, sugadintas ar prarastas turtas buvo atstatytas;

Baigėsi draudimo liudijime nurodytas VN draudimo išmokos laikotarpis.

�

�

jeigu Jūsų �nansinė apskaita ir buhalterinė apskaita buvo vedama nesilaikant teisės aktų reikalavimų; 

jei jie nėra tiesiogiai ir priežastiniu ryšiu susiję su VN apdraustu Turtu;

1. Ką apdraudžiame

Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių ir išlaidų:

2. Ko nedraudžiame

VERSLO NUTRŪKIMO DRAUDIMAS 

� VN draudimo išmokos laikotarpis prasideda tą dieną, kai įvyksta Turto draudžiamasis įvykis, ir baigiasi, kai 
tik įvyksta bet kuri iš šių sąlygų:

� Šiose Draudimo taisyklėse vartojamoms sąvokoms ir paaiškinimams yra taikomos Komercinio turto 
draudimo taisyklėse pateiktos sąvokos ir sutrumpinimai, nebent jie yra kitaip apibrėžti šiose Taisyklėse.
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atsiradusių dėl ypatingų išorinių aplinkybių, nesusijusių su Turto žala, išskyrus atvejus, kai draudimo apsauga 
apima išplėtimą dėl komunalinių paslaugų teikėjo, išplėtimą dėl Prieigos sutrikimų arba išplėtimą dėl Tiekėjo ir 
kliento;

atsiradusių dėl rekonstrukcijos arba valstybės ar savivaldybių institucijų nustatytų verslo apribojimų;

atsiradusių dėl sankcijų (įskaitant baudas, delspinigius), licencijų praradimo;

atsisakius išmokėti draudimo išmoką dėl Turto draudžiamojo įvykio, sukėlusio VN;

jeigu Jūs negalėjote arba  nesiėmėte visų priemonių, kurių galėjo prireikti siekiant atnaujinti ar atkurti draudimo 
sutartyje nurodytą verslo veiklą ar Turtą;

�ksuotų sąnaudų dydžiu, kurių buvo galima išvengti VN draudimo išmokos laikotarpiu, nepažeidžiant galimybės 
kuo greičiau atkurti įmonės verslo veiklą ir apyvartą;

atsiradusių dėl pagamintos ir gatavos produkcijos sugadinimo ar praradimo bei termino, reikalingo jai atkurti.

3.1. 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.

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

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

3.4. Sutarties galiojimo metu nedelsiant Mus informuok 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.

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

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

3.7. VN draudimo sutartis pasirašoma kartu su Turto draudimo sutartimi, o draudimo laikotarpis pagal VN 
draudimo sutartį negali būti ilgesnis nei nurodytasis Turto draudimo sutartyje. Jeigu Turto draudimo sutartis 
nutraukiama be papildomo įspėjimo, kartu nutraukiama ir VN draudimo sutartis.

3. Sutarties sudarymas

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

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

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

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

4. Sutarties nutraukimas

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

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

5.3. 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.

5.4. 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.

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

5. Jūsų, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės ir pareigos

DRAUDIMO SUTARTIS
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6.1. 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.

6.2. Mes turime teisę įvertinti Draudėjo draudimo riziką.

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

6. Mūsų teisės ir pareigos

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

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

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

7. Draudimo įmoka

8.1. Imkitės priemonių nuostoliams pašalinti ir sumažinti, užtikrinkite, kad įvykio aplinkybės ir dėl įvykio 
apgadinti objektai būtų užfiksuoti nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per penkias 
(5) darbo dienas, susisiekite su mumis. 

8.2. Patarsime Jums, kokių veiksmų imtis ir susitarsime dėl tolesnių veiksmų. Jūsų įsipareigojimai po 
draudžiamojo įvykio:

8. Jeigu atsitiko draudžiamasis įvykis

9.1. Draudimo išmoka apskaičiuojama pagal lyginamojo laikotarpio apdraustos verslo veiklos finansinius 
rodiklius, kurie nustatomi vadovaujantis draudimo polise nurodytu VN draudimo išmokos laikotarpiu.

9.2. Draudimo išmoka apskaičiuojama kaip Draudimo sumos dalis, atsižvelgiant į Jūsų pajamų sumažėjimą 
VN draudimo išmokos laikotarpiu, palyginti su nurodytaisiais Lyginamuoju laikotarpiu.

9.3. Jei Lyginamuoju laikotarpiu pelnas neuždirbamas, galime daryti prielaidą, kad VN draudimo išmokos 
laikotarpiu pelnas taip pat nebus uždirbamas, todėl nuostolių atlyginimas nėra mokamas, nebent Jūs galite 
įrodyti priešingai.

9.4. Fiksuotos išlaidos atlyginamos, jeigu jos yra ekonomiškai pagrįstos ir po VN atsiradimo.

9.5. Prarastos nuomos pajamos turi būti ekonomiškai pagrįstos. Turėsite pateikti galiojančias patalpų nuomos 
sutartis, iš kurių galima bus matyti, kad būtumėte uždirbę pajamų, jei VN nebūtų įvykęs.

9.6. Jei Jūsų darbo sąnaudos per VN draudimo išmokos laikotarpį išaugs (virš tų, kurios buvo nurodytos 
lyginamuoju laikotarpiu), siekiant išlaikyti įmonės pajamas planuotame lygyje, mes padengsime tokias 
papildomas išlaidas iki sumos, kuri būtų sumokėta, jei tokios išlaidos pajamoms išlaikyti nebūtų patirtos.

9.7. Jei draudimo polise yra numatytas papildomų išlaidų padengimas, atitinkamos išlaidos turi būti 
atlyginamos papildomai prie tų, kurios turi būti padengtos pagal 9.6. punkte nurodytas sąlygas. Papildomos 
išlaidos atlyginamos tik tiek, kiek būtina VN sukeliamiems nuostoliams pašalinti arba sumažinti.

9. Draudimo išmokos apskaičiavimas

Turime teisę sumažinti  draudimo išmoką, jei:

10. Draudimo išmokos sumažinimas

DRAUDIMO IŠMOKA

�

�

pateikti mums visą reikalingą informaciją, kad turėtume prieigą prie apskaitos ir kitų dokumentų, susijusių su 
įvykusiu draudžiamuoju įvykiu;

raštu pranešti mums apie kitas galiojančias draudimo sutartis, pasirašytas dėl draudimo objekto.

� Jei draudimo suma yra bent 20 % mažesnė už faktinę objektų, įtrauktų į draudimo apsaugą, sumą (grynąjį 
pelną, fiksuotas išlaidas ar nuomos pajamas) VN draudimo išmokos laikotarpiui, draudimo išmoka 
mažinama proporcingai Draudimo sumai ir faktiniams VN laikotarpio rodikliams.
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10.1.Jums, Jūsų darbuotojui arba Naudos gavėjui nuostolius visiškai arba iš dalies atlygino už nuostolių 
sukėlimą atsakingas asmuo arba gavote išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos transporto 
priemonių savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas;

10.2. 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.

Mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu:

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

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

11.3. 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;

11.4. 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;

11.5. nuostoliai patirti dėl karinės veiklos ar ginkluoto politinio konflikto, terorizmo, sukilimo, riaušių, streiko, 
karantino, tarptautinių sankcijų taikymo ar turto perėmimo;

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

11.7. draudžiamojo įvykio atsiradimo metu Nekilnojamajame turte buvo vykdoma veikla, kuri neturėjo 
išankstinio Mūsų sutikimo;

11.8. 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.

11. Išimtys

Sprendimas dėl draudimo išmokos mokėjimo priimamas ir Jums perduodamas ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai pateikiami visi dokumentai, reikalingi draudžiamojo įvykio priežastims, 
aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokos dydžiui apskaičiuoti.

12. Sprendimas

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

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

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

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

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

13.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.

GINČŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

KITOS SĄLYGOS


