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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – mobiliosios technikos draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo 
sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Mobiliosios technikos 
draudimo taisyklių Nr. 043 I dalyje „Bendrosios draudimo sąlygos“ (patvirtintos 2018-04-30 Valdybos posėdyje, galioja nuo 2018-05-08); II dalyje „Mobiliosios technikos 
draudimo sąlygos“ ir III dalyje „Papildomos mobiliosios technikos draudimo sąlygos“ (II ir III dalys patvirtintos 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galioja nuo 2016-03-01),
draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Mobiliosios technikos draudimas – žemės ūkio, miško, statybinės technikos ir įrenginių arba kitos savaeigės ar 
mobiliosios technikos draudimas nuo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma statybinėms mašinoms ir jų 
įrenginiams, žemės ūkio technikai, miško bei specialios 
paskirties arba kitiems darbams naudojamai mobiliajai 
technikai (pvz., sandėlių technikai); duomenų laikmenoms ir 
duomenims (mašinų priimamai informacijai), jei jie būtini 
pagrindinei apdraustojo daikto funkcijai vykdyti; 
draudžiamojo įvykio sutvarkymo išlaidoms. Tikslus draudimo 
objektas nurodomas draudimo liudijime. Pagrindinės rizikos, 
nuo kurių draudžiamas turtas:

MINIMALUS draudimo variantas:

 Ugnies rizika: gaisras, tiesioginė žaibo iškrova į apdraustąjį 
turtą, sprogimas

 Vagystė  ar plėšimas
 Gamtinės jėgos: audra, kruša, potvynis, liūtis, sniego slėgis ar 

grunto suslūgimas

STANDARTINIS draudimo variantas – apimantis MINIMALŲ ir 
papildytas:
 
 Vandens rizika: netikėtas skysčių išsiliejimas iš vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo ir pan. sistemų
 Piktavališka trečiųjų asmenų veikla
 Avarija – apdrausto turto sunaikinimas ar sugadinimas kita 

Jums nepriklausančia transporto priemone 

VISŲ RIZIKŲ draudimo variantas: 

 Turtas apdraudžiamas nuo bet kokių draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpiu atsitikusių staigių ir nenumatytų įvykių, 
išskyrus nedraudžiamuosius įvykius

Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai 
prie bet kurio iš variantų gali būti apdraudžiama:

 Dėl draudžiamojo įvykio atsiradusios papildomos krovinio 
pakrovimo ir pervežimo išlaidos

 Po draudžiamojo įvykio atsiradusios papildomos grunto 
išvalymo, judėjimo ir apsaugos išlaidos

 Vidiniai gedimai
 Kiti įvykiai, dėl kurių susitarta papildomai

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje

Technika gali būti draudžiama rinkos verte arba nauja verte

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, nedraudžiama nuo 
šių rizikų:

 Netiesioginio žaibo poveikio, elektros įtampos svyravimo, 
trumpo jungimo apdraustame turte

 Subatmosferinio slėgio, sprogimo vidaus degimo varikliuose, 
garo katiluose, talpyklose, vamzdžiuose; šilumos poveikio 
lydant, suvirinant, džiovinant, lyginant ir pan.

 Sprogimo, kai talpyklose, vamzdžiuose ar įrenginiuose susidarė 
vakuumas ar sumažėjo slėgis

 Vandens išsiliejimo iš vamzdynų, kurie buvo pažeisti juose 
užšalus vandeniui dėl netinkamo šildymo, arba žalos 
pastatams, kurie nėra eksploatuojami; skysčio išsiliejimo iš 
sprinklerinės sistemos, jeigu tai įvyksta ją įrengiant

 Gruntinio ar drenažo sistemos vandens poveikio
 Jei į pastatą, patalpą ar saugomą aptvertą teritoriją 

patenkama panaudojus pavogtą raktą, apie kurio vagystės 
faktą per 24 val. nuo sužinojimo nebuvo pranešta policijai ir 
draudikui

 Technikos praradimo dėl sukčiavimo
 Potvynio vietovėse, kur, o�cialiais duomenimis, potvynis būna 

ne rečiau nei vieną kartą per 7 metus
 Paviršiaus apipaišymų ir apibraižymų
 Žalos dėl mobiliosios technikos įvažiavimo į duobę, griovį, 

nuokelę, padangų sugadinimo
 Žalos dėl apdrausto turto naudojimo ne pagal tiesioginę 

paskirtį
 Jei techniką valdė apsvaigęs ar neturintis teisių tai daryti 

asmuo
 Nuostolių, atsiradusių dėl techniškai netvarkingos technikos 

eksploatavimo
 Turto eksploatavimo hidrotechninėse statybose, vandeningose 

vietovėse (pelkėse, raistuose, durpynuose, potvynio zonose, 
upių deltoje) ar ant plaukiojančių aikštelių

 Kai kyla ugnies rizika, jei technika senesnė nei 10 metų
 Nuostoliai neatlyginami, jei sugadinamos ar sunaikinamos tik 

padangos neapgadinant kitų apdrausto objekto dalių
 Karo veiksmų, terorizmo, masinių neramumų
 Branduolinių reakcijų
 Valdžios institucijų nurodymų
 Radiacijos ir radioaktyviojo spinduliavimo
 Klaidų naudojant programinę įrangą ir duomenis, virusų atakų
 Žemės drebėjimo
 Ilgalaikių natūralių procesų
 Augalų ar gyvūnų sukeltos žalos
 Sprogmenų naudojimo veikloje
 Grunto tyrimų, projektavimo ir statybos klaidų
 Garantinio laikotarpio atsakomybės
 Technikos dingimo ar pametimo
 Defektų ar trūkumų turinčios technikos naudojimo
 Sąmoningo projektinės apkrovos viršijimo
 Natūralaus technikos sėdimo, plėtimosi, skilimo
 Technikai veikti reikalingų elementų tiekimo nutraukimo
 Vidinių mechaninių ar elektros gedimų
 Kritulių poveikio technikai, nepritaikytai naudoti lauke
 Skysčių prasiskverbimo pro nesandarias angas
 Vagystės ar vandalizmo be įsibrovimo požymių
 Taikomo gamybinio proceso sukelto karščio poveikio technikai
 Einamosios priežiūros išlaidų
 Draudimo vertę viršijančios draudimo sumos dalies
 Draudžiamųjų įvykių, kilusių dėl draudėjo, apdraustojo ar 

naudos gavėjo tyčios

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir (arba) liudijime bei jo prieduose



Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo arba 
išmoka gali būti mažinama, jei:

! Nesuteikiate informacijos apie esmines aplinkybes
! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote rizikos sumažinimo reikalavimų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir 

priežastis
! Nesuteikiate informacijos apie įvykio kaltininką
! Žalos nepatvirtina atitinkamos tarnybos
! Žala padaryta padangoms, kai nėra kitų sugadinimų
! Gamtinės jėgos nepasiekia parametrų
! Apsaugos sistemos neveikia ar jų nėra
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų 

pareigų
! Kitais įstatymuose numatytais atvejais

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja tik draudimo sutartyje nurodytoje draudimo vietoje. Kaip draudimo vieta gali būti nurodyti adresai, žemės sklypai, 
teritorijos

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir (arba) liudijime bei jo prieduose

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmokas galima sumokėti pavedimu, per elektroninę 
bankininkystę arba grynaisiais pinigais, naudojantis draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo įmokas grynaisiais pinigais arba 
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose draudiko ar draudiko partnerių padaliniuose. Draudimo įmoka laikoma sumokėta įskaičius 
pavedimą į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą arba gauta grynaisiais pinigais

• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pateikti visus prašomus su draudimo objektu susijusius dokumentus 
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią 

informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus 

draudiko reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą
• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį 

ir jos sąlygas
• Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį

• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Prieš sudarant draudimo sutartį pateikti technikos vertę
• Sudaryti galimybes apžiūrėti draudžiamą techniką
• Rūpintis tinkama technikos eksploatacija ir priežiūra
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Pranešti apie įvykius atitinkamoms institucijoms
• Apie įvykį pranešti draudimo bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt 

arba informuoti draudiką bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu 
paštu info@gjensidige.lt

• Saugoti sugadintą techniką ar jos liekanas iki mūsų atstovo apžiūros
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Derinti technikos atstatymo sąmatas

Kokios mano pareigos?

• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime 
nurodytam terminui

• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 
00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra nurodytas kitas laikas ir 
jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios 
laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos draudimo taisyklėse

• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra 
nurodytas kitas laikas. Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš 
terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet 
neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas išmokas, nustatytas 
draudimo sutartyje, bei atvejus, kai pasikeičia apdraustojo turto 
savininkas

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei 
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos 
raštu (paštu, elektroniniu paštu arba naudodamasis kurjerio 
paslaugomis). Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti 
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

• Jeigu sudarėte draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite 
teisę jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties 
sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?


