
Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Nuo nuostolių dėl visų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių:
• ugnies
• įrengimų ir statybinių medžiagų vagystės
• trečiųjų asmenų neteisėtos veikos
• stichinių nelaimių

Papildomai nurodžius – draudimo apsauga taikoma dėl civilinės 
atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims: 
• statybvietėje esantiems statybiniams įrengimams
• statybinėms mašinoms ir įrengimams
• liekanų pašalinimo išlaidoms po draudžiamojo įvykio ir kt.

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Statybos ir montavimo 
darbų draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Produktas: Statybos ir montavimo darbų draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Statybos ir montavimo darbų draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios statybos 
ir montavimo darbų draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami statybos ir montavimo darbų draudimo iksutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi 
informacija pateikiama kituose dokumentuose:  ADB „Compensa Vienna Insurance Group" draudimo rūšies taisyklėse (Statybos ir montavimo draudimo taisyklės 
patvirtintos 2016-06-09 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2016-06-10), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?
Statybos ir montavimo darbų draudimas atlygina nuostolius dėl statomo, montuojamo, instaliuojamo turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo

Kam taikoma draudimo apsauga?
Jau pradėtiems statybos darbams ir atliktiems darbams, kai jie 
sudaro daugiau kaip 40% statinio sąmatinės vertės

Nuostoliams ar žalai, kilusiai dėl projektavimo klaidų

Nekokybiškam statybos produktui (defektų turinčio ar padarius 
apdraustų darbų klaidų, sukurto nekokybiško apdrausto turto 
keitimui, remontui ar šalinimui, netinkamai atliktų darbų taisymui)

Objektams, kurie statomi neturint statybą leidžiančių dokumentų, 
darbams, atliekamiems neturint reikiamų licencijų ir pan.

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Neatlyginami nuostoliai dėl vagystės be įsibrovimo 
ar plėšimo požymių

Tam, kad galiotų vagystės rizika, statybvietei 
keliami šie reikalavimai:
• teritorija turi būti visiškai aptverta (iš visų pusių) 
• teritorija turi būti apšvieta (tamsiu paros metu)
• patekimas į teritoriją turi būti kontroliuojamas
• turi būti aiškūs įsilaužimo požymiai

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:

�    Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą objektą bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos rizikos vertinimui

�    Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią informaciją

�    Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais

�    Imtis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių

�    Per 3 darbo dienas informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą

�    Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį

�    Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis

Draudimo apsauga galioja konkrečioje statybvietėje, kurios tikslus adresas nurodomas draudimo liudijime

Sutartyje numatyta išskaita (jos dydžiu), išskyrus taisyklėse 
numatytas išimtis

Atsisakoma arba vengiama bendradarbiauti su draudimo bendrove, 
nesuteikiant išsamios ir teisingos informacijos apie įvykį, trukdoma 
tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes, priežastis, nuostolių dydį

Nesiimama protingų ir prieinamų priemonių žalai išvengti ar 
galimam nuostoliui sumažinti

Nesilaikoma draudimo sutarties sąlygų ar nevykdoma joje ir (ar) 
draudimo taisyklėse numatytų pareigų

Visos išmokos mažinimo aplinkybės pateikiamos draudimo taisyklėse

Nuo ko apdraudžiama?

Visos rizikos padidėjimo aplinkybės pateikiamos draudimo taisyklėse

Visais atvejais, draudimo apsauga taikoma:

Visiems statomiems, rekonstruojamiems, remontuojamiems, 
atnaujinamiems, modernizuojamiems pastatams ir statiniams, 
kuriems netaikomas privalomasis statybų draudimas, taip pat 
įvairiai įrangai bei gamybinėms linijoms jų montavimo, instaliavimo 
ir testavimo metu



Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galima sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo datos nustatomos draudimo liudijime. Draudimo apsauga prasideda iš karto prasidėjus darbams arba statybos aikštelėje 
iškrovus draudimo liudijime išvardintus daiktus, tačiau bet kokiu atveju ne ankščiau draudimo sutarties įsigaliojimo pradžios

Draudimo apsauga pasibaigia apdraustų statybos darbų dalims, kurios yra priimtos užsakovo, pradėtos eksploatuoti arba draudimo liudijime
nurodytą draudimo sutarties pabaigos datą, priklausomai nuo to kuri data yra ankstesnė

Civilinės atsakomybės draudimo atveju draudimo apsauga galioja dėl darbų, atliekamų ar atliktų draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir šiems 
darbams pasibaigus bei pridavus darbų rezultatą – šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis kaip dveji metai nuo darbų rezultato 
 atidavimo naudoti dienos

Jei pirmoji įmoka nesumokama laiku, draudimo apsauga įsigalioja vėliau – kitą dieną po to, kai draudimo įmoka įrašoma į draudimo bendrovės sąskaitą. 
Jei pirmoji įmoka nesumokama visai, draudimo sutartis neįsigalioja

Kaip galiu nutraukti sutarti?
Sutartį galima nutraukti bet kada apie tai pranešant draudimo bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos (atvykus į privačių 
klientų aptarnavimo padalinį, elektroniniu paštu info@compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas apdraustojo 
arba jo įgalioto asmens. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties 
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas

Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

�    Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį

�    Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policijai, gaisrinei)

�    Žalos kitiems asmenims atveju – neprisiimti atsakomybės už žalą kitiems asmenims be draudimo bendrovės sutikimo

�    Pranešti apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklapyje www.compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111


