


Karstiniai reiškiniai

Žemės nuošliauža

Medžio ar jo dalių užvirtimas

Žaibas

Žemės drebėjimas

RIZIKOS

Ugnies rizikos 
draudimas

Vandens (skysčio) 
rizikos draudimas

Vagystės rizikos
draudimas

Trečiųjų asmenų 
tyčinės veikos 
draudimas

Gamtinių jėgų 
rizikų draudimas

DRAUDIMO SĄLYGOS

IŠPLĖSTINIS

Dūmai ir suodžiai

Gaisras

Sprogimas

Vandens (skysčio) išsiveržimas / išsiliejimas 
patalpoje, prasiskverbimas iš Jums 
nepriklausančių gretimų patalpų

Vandens (skysčio) prasiskverbimas iš lauko per 
išorines pastato konstrukcijas

Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos

Plėšimas

Vandalizmas

Teroristinis aktas

Audra

Potvynis

Liūtis

Kruša

Sniego (ledo) slėgis

Vagystė su įsilaužimu

DRAUDIMO VARIANTAI IR TAIKYTINOS SĄLYGOS

„+“ reiškia, kad draudimo apsauga galioja atitinkamam draudimo variantui iki draudimo sumų.
„%“ reiškia procentus nuo bendros pastato ir / ar jame esančio turto draudimo sumos.
„-“ reiškia, kad ši draudimo apsauga negalioja atitinkamam draudimo variantui.
„suma“ reiškia, kad draudimo apsauga galioja ir tai yra draudimo išmokos limitas šiai draudimo apsaugai eurais.

PASIRINKITE JŪSŲ POREIKIUS ATITINKANČIĄ 
GERIAUSIĄ DRAUDIMO APSAUGĄ

DRAUDIMO VARIANTAI

+

+

+

10 %, 
bet ne 

daugiau
5 000 EUR

3 000 EUR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



DRAUDŽIANT NAMŲ TURTĄ, TAIP PAT APDRAUDŽIAMA

APDRAUSTAS
 TURTAS

DRAUDIMO VARIANTAI

IŠPLĖSTINIS

„+“ – reiškia, kad draudimo apsauga galioja atitinkamam draudimo variantui iki draudimo sumų.
„%“ – reiškia procentus nuo bendros pastate esančio namų turto draudimo sumos.
„-“ – reiškia, kad ši draudimo apsauga negalioja atitinkamam draudimo variantui.
„suma“ – reiškia, kad draudimo apsauga galioja ir tai yra draudimo išmokos limitas šiai draudimo apsaugai eurais

Augalai

Naminiai gyvūnai

Vertybės

Grynieji pinigai

Stacionarūs 
kompiuteriai

Augalai pastatų viduje ir sklypo teritorijoje

Naminiai gyvūnai

Vertybės, teisėtai laikomi ginklai

Laikrodžiai priskirti vertybėms

Grynieji pinigai

Stacionarūs kompiuteriai 
ir kompiuterinė įranga

Sudužimo ir 
skilimo rizikos 
draudimas

Draudimas nuo 
kitų staigių ir 
netikėtų įvykių

Išlaidų po įvykio 
draudimas

Transporto priemonės (įskaitant valdomų 
skraidančiųjų aparatų užkritimą) 
atsitrenkimas

Pastatams

Namų turtui

Telefonų ir išmaniųjų įrenginių 
sudužimas ar skilimas

Televizorių ir stacionarių kompiuterių 
sudužimas ar skilimas

Kiti staigūs ir netikėti įvykiai

Išlaidos už komunalines paslaugas

Išlaidos įvykio vietai sutvarkyti

Būsto nuomos išlaidos

Išorinių durų užrakto pakeitimo išlaidos

Dokumentų ir banko kortelių 
atstatymo išlaidos

+

+

+

+

-

2 000 EUR

3 000 EUR, 
bet ne 

daugiau nei 
500 EUR 
mėnesiui

10%

200 EUR

400 EUR

600 EUR

1 000 EUR

25%, bet ne 
daugiau 

20 000 EUR

500 EUR

1 500 EUR

7 000 EUR

+

Transporto 
priemonės 
atsitrenkimo 
rizikos draudimas

DRAUDIMO SĄLYGOS

IŠLAIDOS PO DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO

DRAUDIMO VIETOJE



Kiemo pastatuose  
esantis namų 
turtas

Apranga

Papuošalai

Kiemo pastatuose / statiniuose 
esantis namų turtas

Drabužiai, avalynė, patalynė, 
rankinės, portfeliai

Papuošalai, aksesuarai ir juvelyriniai dirbiniai, 
nepriskirti vertybėms, kitas namų 
ūkyje naudojamas turtas

Namų 
apyvokos
daiktai

Automobilio 
įranga

Statybinės 
medžiagos

Grynųjų pinigų 
draudimas

Vertybių 
draudimas

Namų turto 
draudimas už 
draudimo vietos 
ribų

Dviračių, paspirtukų, 
vežimėlių draudimas 
už draudimo vietos 
ribų

Namų turto 
vagystė
iš automobilio
bagažinės/
daiktadėžės 
draudimas

Baldai, sporto ir laisvalaikio inventorius, 
namų apyvokos daiktai

Automobilio papildoma įranga, 
neįmontuota į automobilį

Statybinės medžiagos ir jų gaminiai

Grynieji pinigai

Su savimi pasiimtas Jums 
priklausantis namų turtas

Dviratis, paspirtukas, riedis, 
vaiko vežimėlis, neįgaliojo 
vežimėlis

Namų turto vagystė iš automobilio 
bagažinės / daiktadėžės

Su savimi pasiimtos Jums 
priklausančios vertybės

Buitinė technika Buitinė technika, elektronika

DRAUDIMO APSAUGA LAIKINAI NAMŲ TURTUI ESANT UŽ 
DRAUDIMO VIETOS RIBŲ

LIETUVOS
 RESPUBLIKOJE

EUROPOS 
SĄJUNGOJE

VISAME 
PASAULYJE

3 000 EUR

15%

2%

+

+

1 500 EUR

500 EUR

1000 EUR

3 500 EUR

3 500 EUR

1 500 EUR

2 000 EUR

Vaizdo ir garso
aparatūra

Telefonai ir
išmanieji 
įrenginiai

Patikėtas turtas

Vaizdo, garso aparatūra, foto 
aparatūra, muzikos instrumentai

Mobilieji telefonai, planšetiniai
kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai,
išmaniosios apyrankės, laikrodžiai 
bei kiti išmanieji įrenginiai

Jums patikėtas turtas, svečių daiktai

1 000 EUR

3 000 EUR

+



DRAUDIMO 
SĄLYGA DRAUDIMO SĄLYGOS

DRAUDIMO VARIANTAI

PASIRENKAMOS DRAUDIMO SĄLYGOS

IŠPLĖSTINIS

Namų technikos 
ir įrenginių 
draudimas nuo 
gedimų

Apdraudžiama draudimo vietoje esanti 
namų technika ir įrenginiai, pavyzdžiui, 
televizoriai, garso, vaizdo aparatūra, 
fotoaparatūra, buitinė technika, skalbimo 
mašinos, indaplovės, gartraukiai, 
viryklės – nuo vidinių gedimų ir elektros
įtampos svyravimų.

7 000 EUR

SPECIALIOS SALYGOS, VYKDANT STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR KAPITALINIO 
REMONTO  DARBUS, LAIKOTARPIU

Draudimo apsauga šiems objektams taikoma tik šių rizikų atvejais: ugnies ar žaibo

Jeigu yra pastatytos pastato pagrindinės konstrukcijos, visiškai įrengtas ir uždengtas
stogas, tinkamai uždengtos visos angos išorinėse sienose, draudimo 
apsauga galioja ir dėl gamtinių jėgų

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), vykdomas pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, 
nėra laikomas nei rekonstrukcija, nei kapitaliniu remontu ir šiame skyriuje nustatyti apribojimai netaikomi.

Detaliau aprašyta Gyventojų turto draudimo taisyklių aktualioje redakcijoje (https://www.compensa.lt/turtas//#dokumentai)

Kiekvieno draudžiamojo įvykio 
atveju taikoma 300 EUR išskaita



,,PAGALBOS NAMUOSE’’ PASLAUGA

Apdraustuose draudimo vietoje esančiuose pastatuose paslauga teikiama 24 valandas
per parą, 7 dienas per savaitę.

Paslauga teikiama turto draudimo liudijime nurodytu draudžiamojo objekto adresu ir tik 
Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paslaugai išskaita netaikoma.

Per vienerius metus (arba draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, jei šis yra trumpesnis) 
bendra ,,Pagalbos namuose’’ suma negali viršyti 500 EUR suteikiamoms paslaugoms, 50 
EUR - remontui reikalingoms detalėms ar medžiagoms. Įvykių skaičius nėra ribojamas.

Atsitikus įvykiui praneškite telefonu 



,,PAGALBOS NAMUOSE’’ PASLAUGA

EIL. 
NR. PASLAUGA APRAŠYMAS

SUTEIKIAMA PASLAUGA STAIGIAI IR NETIKĖTAI ĮVYKUS ĮVYKIUI

Vandentiekio vidaus tinklų remontas
Atlyginsime nuostolius už vandentiekio vidaus tinklų remontą, drau-
dimo vietos sutvarkymą, išvalymą

Nuotekų tinklų remontas
Atlyginsime nuostolius už užsikimšusios nuotekų sistemos išvalymą 
bei avarijos pašalinimą, draudimo vietos sutvarkymą, išvalymą

Elektros vidaus tinklų remontas
Atlyginsime nuostolius už saugiklių, elektros lizdų, jungiklių pa-
keitimą, elektros laidų remontą, taip pat prijungimą prie elektros 
skaitliuko

Šildymo sistemos remontas

Atlyginsime nuostolius už šildymo sistemos avarijos pašalinimą, 
remontą, pirminius šildymo katilo remonto darbus bei alternatyvių 
šildymo šaltinių pristatymą ir paėmimą, kol bus suremontuotas / 
pakeistas šildymo šaltinis

Priešgaisrinės ir turto apsaugos 
signalizacijų remontas

Atlyginsime nuostolius už priešgaisrinių ir turto apsaugos signalizaci-
jų sistemų remontą

Kiemo vartų remontas
Atlyginsime nuostolius už kiemo vartų sistemos gedimo pašalinimą, 
remontą

Išorinio stiklo dūžis
Atlyginsime nuostolius už  laikiną lango uždengimą, stiklo ir (ar) stiklo 
paketo pakeitimo darbus, šukių išvalymą, fizinės apsaugos paslaugas

Ertmių sandarinimas
Atlyginsime nuostolius už laikiną pažeistų konstrukcijų užtaisymą 
drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis

Išorinių durų spynos remontas
Atlyginsime nuostolius už durų spynos remontą, pakeitimą, avarinį 
atidarymą, fizinės apsaugos paslaugas

Kondicionavimo sistemos remontas
Atlyginsime nuostolius už kondicionavimo sistemos gedimo pašali-
nimą, remontą

Medžio užvirtimas

Atlyginsime nuostolius už medžio supjaustymą, pašalinimą nuo pas-
tato; draudimo vietos sutvarkymą (medžio nuolaužų išvežimą); laiki-
ną pažeistų konstrukcijų (stogo dangos pažeidimų, išdaužytų langų) 
užtaisymą drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis

Apdrausto turto pervežimas
Atlyginsime nuostolius už apdrausto turto perkraustymą į laikinąją 
gyvenamąją vietą po įvykio, kai apdraustu būstu nėra galimybės 
naudotis

Apgyvendinimas
Atlyginsime nuostolius už laikinosios gyvenamosios vietos paiešką 
ir (ar) apgyvendinimą po įvykio, kai apdraustu turtu nėra galimybės 
naudotis

PASLAUGA, KURIAI NEBŪTINA AUKŠČIAU NURODYTŲ ĮVYKIŲ PASIREIŠKIMAS: 

Skalbimo mašinos, džiovyklės, in-
daplovės prijungimas 

Prijungsime Jums skalbimo mašiną, džiovyklę, indaplovę prie van-
dentiekio ir nuotekų tinklų

Po skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės prijungimo paslaugų suteikimo, panaudotos buitinės technikos 
išvežimas

Draudžiamo pastato elektros skyde-
lio patikra 

Atliksime prevencinę elektros skydelio įrengimo ir veikimo patikrą 
siekiant užtikrinti saugų patalpų eksploatavimą

Mano atstovas:

Vardas, Pavardė, el.paštas, tel. nr.


