
Gyventojų turto draudimas
UAB „Bitė Lietuva“ klientams
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Gyventojų turto draudimo liudijimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – gyventojų turto draudimą pagal specialiąsias sąlygas, taikomas UAB „Bitė Lietuva“ 
klientams. Šis dokumentas neatspindi konkrečios gyventojų turto draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami gyventojų turto draudimo ikisutartinė ir su 
draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“ draudimo rūšies taisyklėse (Gyventojų turto draudimo taisyklėse Nr. 060, 
patvirtintose 2017-03-15 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2017-03-21), Draudimo specialiųjų sąlygų apraše, draudimo apsaugos patvirtinimo dokumente.

Kokia šio draudimo rūšis?

Turto draudimas ir pagalbos namuose draudimas (draudimo variantas Būsto draudimas nuo vagystės rizikos)

Kam taikoma draudimo apsauga?

Apdraudžiamas namų turtas (t. y. namų apstatymui, 
buitiniam naudojimui ir vartojimui skirti kilnojamieji namų 
apyvokos daiktai) nuo vagystės su įsilaužimu, plėšimo ir 
plėšimo už draudimo vietos ribų (pvz., gatvėje, troleibuse, 
prekybos centre, kelionėje Europos teritorijoje ir pan.). Išsamios 
sąlygos nurodytos draudimo taisyklėse

Suteikiama pagalba namuose sugedus elektros instaliacijai, 
įvykus šildymo, vandentiekio ar kanalizacijos avarijai, išdužus 
išoriniams stiklams ir panašiais atvejais (išsamios sąlygos 
nurodytos draudimo taisyklėse) 

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 Visų rūšių sausumos, oro, vandens ir elektrinėms transporto 
priemonėms

 Vertybėms (grynieji pinigai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji 
metalai, monetos, laikrodžiai − daugiau kaip 1 000 Eur vertės, 
antikvariniai daiktai, kailiai ir oda, meno kūriniai, dokumentai, 
muzikos instrumentai – daugiau kaip 5 000 Eur vertės)

 Dronams, riedžiams, neregistruotiems ginklams 
 Augalams (�orai), gyvūnams (faunai)
 Daiktams, esantiems bendro naudojimo patalpose (pvz., 

dviratis laiptinėje)
 Daiktams, naudojamiems komercinėje veikloje (pvz., 

fotografavimas, �lmavimas, statybiniai įrankiai) 
 Žalai, kurią Jūs ar su Jumis susiję asmenys padarė tyčia
 Žalai už dingusius, pamestus ar paliktus daiktus
 Žalai, kai turtas dingsta arba yra apgadintas be įsilaužimo 

žymių
 Maisto produktams, vaistams, alkoholiniams gėrimams
 Žalai, sukeltai gaisro, vandens, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų 

veikos, vidinių gedimų, elektros įtampos svyravimų, stiklo 
dužimo ar skilimo

 Kitiems įvykiams ir objektams kurie numatyti Draudimo 
taisyklių Nr. 060 76-ame punkte 

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

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

! Namų turto plėšimo už draudimo vietos ribų atveju taikomas 
draudimo išmokos iki 600 Eur apribojimas vienam įvykiui ir per 
visą draudimo galiojimo laikotarpį (vienus metus), o 
mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, 
išmaniesiems laikrodžiams ir išmaniosioms apyrankėms 
maksimali išmokos suma yra 300 Eur vienam įvykiui per visą 
draudimo galiojimo laikotarpį (vienus metus)

! Besąlyginė 150 Eur išskaita taikoma kiekvienam draudžiamajam 
įvykiui, išskyrus pagalbos draudimą

! Pagalbos draudimas galioja, tik kai pastatai yra pastoviai 
gyvenami 8 mėnesius per metus ir nepaliekami be priežiūros 
ilgiau kaip 28 dienas  

Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei:

! Draudžiamasis įvykis įvyksta dėl draudėjo, apdraustojo ar 
naudos gavėjo tyčios

! Tyčia mums pateikiate neteisingus duomenis
! Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo 

išmokos mokėjimo atvejus

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:

! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų 

pareigų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes, 

nuostolių dydį ir priežastis



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

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Suteikiama draudimo apsauga galioja nurodytu draudimo vietos adresu, jeigu sutartyje nėra susitarta kitaip. Namų turto plėšimo už draudimo 
vietos ribų galiojimo teritorija yra geogra�nė Europa

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi Jūsų sutartyje su UAB „Bitė Lietuva“

• Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policija, 
gaisrinė)

• Pranešti mums apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklalapyje 
www.gjensidige.lt arba informuoti bendruoju telefonu 1626 ar 
elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

• Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Kitos sąlygos numatytos Gyventojų turto draudimo taisyklėse ir 

Specialiųjų sąlygų apraše

Kokios mano pareigos?

Jūsų būsto draudimo apsauga įsigalioja nuo trečios darbo dienos po draudimo apsaugos patvirtinimo išdavimo

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei arba UAB „Bitė Lietuva“. Draudimo apsauga baigia galioti nuo kito mėn. 
pirmos dienos. Nepanaudotas draudimo įmokos likutis už einamąjį mėnesį negrąžinamas

Kaip galiu nutraukti sutartį?


