IŠLYGA 001

Visų rizikų draudimas prie Įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 057

Draudimo sutarties šalių teis÷s ir pareigos reglamentuojamos draudimo sutarties
draudimo taisykl÷mis bei sutarties papildymais ir/ar išlygomis. Jeigu draudimo
sutarties papildymai ir išlygos skiriasi nuo draudimo taisyklių, tai pirmenybę turi
sutarties papildymuose ir išlygose surašytos sąlygos.
Vadovaujantis Išlyga 001 taikomas visų rizikų draudimas. Draudžiamasis įvykis yra
apdrausto turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas d÷l bet kokių atsitikimų,
staiga ir netik÷tai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus žemiau
išvardintus nedraudžiamuosius įvykius d÷l:
a) turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstyb÷s valdžios institucijų
nurodymu;
b) branduolinio ginklo medžiagos; jonizuojančio spinduliavimo ar radioaktyvaus
užteršimo, sukelto bet kokio branduolinio kuro ar degant branduoliniam kurui
atsiradusių radioaktyvių atliekų. Degimas reiškia bet kokį savaiminį atomo
branduolio dalijimosi procesą;
c) korozijos, rūdijimo, ribinių temperatūrų, dr÷gnumo ar sausumo arba jų
pokyčių, dr÷gnųjų ar sausųjų puvinių, grybelių, pel÷sio, nuodžiūvio, garavimo,
šalčio, svorio netekimo, užteršimo, užkr÷timo, spalvos, skonio, sandaros
pokyčių, šviesos poveikio, parazitų ar vabzdžių padarytos žalos;
d) bet kokių kompiuterių, kompiuterinių sistemų, kompiuterin÷s programin÷s
įrangos, kompiuterinių virusų, procesų ar bet kurios kitos elektronin÷s sistemos
naudojimo ar eksploatavimo žalos suk÷limo tikslams;
e) vibracijos, normalaus statinio dalių s÷dimo ar pl÷timosi;
f) grunto nus÷dimo, iškilimo ar nuošliaužų;
g) žem÷s dreb÷jimo, ugnikalnio išsiveržimo;
h) pakrančių, upių ar vandens telkinių erozijos;
i) požeminio vandens lygio pasikeitimo;
j) projektavimo, statybos, montavimo, grunto tyrimo klaidų ar žinomai brokuotų,
nekokybiškų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo, prastos darbo
kokyb÷s, laipsniško gedimo, nusid÷v÷jimo, deformacijos ar susid÷v÷jimo;
k) pagrindinių statinio konstrukcijų suirimo ar sugriuvimo, pamatų poslinkio,
sienų skilimo, išskyrus kai tai yra tiesiogin÷ neįvardinto įvykio kaip
nedraudžiamasis įvykis pasekm÷;
l) klaidų, trūkumų ar įvykių, d÷l kurių patirtus nuostolius pagal suteiktą garantiją
privalo atlyginti rangovas, tiek÷jas ar paslaugų tiek÷jas;
m) turto sugadinimo tuo metu, kai jis buvo perdirbamas, apdorojamas, taisomas,
bandomas, montuojamas, jam atliekama technin÷ priežiūra;
n) gaisro, kilusio d÷l šildymo proceso arba bet kokio proceso, kurio metu
pasitelkiamas karštis;
o) sprogimo panaudojant įtaisą gamybos proceso metu (atliekant statybos,
kasybos ir panašius darbus);
p) vagyst÷s, išskyrus vagystę su įsilaužimu, vandalizmą po įsilaužimo ir
apipl÷šimą (žr. žemiau);
r) apgaul÷s ir nesąžiningumo;
s) nepaaiškinamo turto dingimo ar stygiaus, klaidingos apskaitos ar pamestos
informacijos, atsargų trūkumo, nepakankamo medžiagų tiekimo arba trūkumo;

t) v÷jo, lietaus, krušos, šalčio, sniego, potvynio, sm÷lio ar dulkių poveikio
kilnojamam turtui po atviru dangumi ar pastatuose su atviromis sienomis,
įskaitant žalą tvoroms bei vartams;
u) darbo nutraukimo, v÷lavimo arba rinkos praradimo ir panašaus pobūdžio
nuostolių;
v) gedimų vandentiekyje, dujų tiekime, elektros ar kuro tiekimo sistemose arba
nutekamųjų vandenų šalinimo sistemose, ateinančiose į ar išeinančiose iš
pastato;
z) išlydytos medžiagos sustingimo ataušus ar jos netyčinio išsiliejimo.
Aukščiau pamin÷tame c) punkte nurodytiems įvykiams galioja išimtis tokiomis
aplinkyb÷mis, kai draudimo išmoka nemokama už turtą, kuris sunaikintas, sugadintas
ar prarastas tiesiogiai d÷l šių procesų, tačiau atlyginama pas÷kmin÷ žala, t.y.
nuostoliai, atsiradę išvardintų priežasčių pas÷koje.
Išlygos d÷l politinių įvykių
Draud÷jui taip pat neatlyginami nuostoliai d÷l politinių įvykių, jeigu draud÷jas ir
draudikas nesusitaria kitaip ir nenurodo draudimo liudijime. Šia draudimo sutartimi
neatlyginama bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos, kurios susijusios arba kurias
tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygojo šie įvykiai:
a) karas, agresija, priešiški užsienio j÷gų veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo
paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, riauš÷s, sukilimas,
vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, karin÷s arba neteis÷tos j÷gos naudojimo mastą;
b) bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai.
Neatsižvelgiama netgi į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ar jų dydžiui
gal÷jo tur÷ti įtakos ir kitos priežastys ir aplinkyb÷s.
Šiose taisykl÷se terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar
sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams suk÷limą naudojant arba grasinant
naudoti j÷gą (pvz. sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines
ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.) d÷l
politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip pat ir turint tikslą paveikti ar
įbauginti valstybę, visuomenę ar jos dalį. Pagal šią sąlygą taip pat neatlyginama žala,
nuostoliai ir išlaidos, sukeltos arba susijusios su reagavimu, kelio užkirtimu a) ir b)
punktuose nurodytiems veiksmams ir įvykiams ar jų nuslopinimui.

Draudimo apsauga negalioja turtui, kai nuostolis ar žala padaryta:
- greitai besid÷vinčioms dalims, kurios eksploatacijos metu dažnai keičiamos, pvz.:
matricos, formos, štampai, sietai, rifliuoti velenai, žarnos, filtrų audeklai, gumos,
tekstil÷s bei dirbtinių medžiagų dangos, taip pat apsaugin÷ danga, guoliai,
krumpliaračiai, trupintuvų kūjai ir priekalai, purkštukai, apmušimai, apmušalai,
kabeliai, grandin÷s, lynai, diržai, juostos, šepečiai, padangos, saugikliai, šviesos
šaltiniai, tarpinio vaizdo laikmenos ir elementai;
- darbo priemon÷ms, pagalbin÷ms ir gamybin÷ms medžiagoms, pvz.: kuras,
chemikalai, filtrų mas÷, katalizatoriai, aušinimo, valymo ir tepimo priemon÷s, tepalai,
ryškinimo ir kitokie skysčiai, reagentai ir jų rezervuarai, spalvinimo ir gesinimo
medžiagos, spausdinimo mašinų juostos, fotojuostos, vaizdo ir garso laikmenos,
pl÷vel÷s, pipet÷s ir kitos medžiagos.

Vagyst÷ su įsilaužimu, vandalizmas po įsilaužimo, apipl÷šimas
Vagyst÷ su įsilaužimu yra tuomet, kai:
a) įsilaužiama ar naudojama padirbtus raktus ar kitokius įrankius, neteis÷tai patenkama į
užrakintą apdrausto turto laikymo patalpą arba pilnai aptvertą ir saugomą teritoriją,
Įsilaužimu laikomas fizinis atitvarinių konstrukcijų (durų, langų, sienos, stogo, tvoros, vartų ar
pan.), ribojančių patekimą į apdrausto turto laikymo vietą, pažeidimas panaudojus įrankius.
Padirbtu laikomas toks raktas, kurį pasigamina tokios teis÷s neturintis asmuo (apdrausto turto
dingimo faktas n÷ra pakankamas įrodymas, kad buvo panaudotas padirbtas raktas).
b) pastato viduje neteis÷tai įsilaužiama į rakinamą talpą arba jai atidaryti panaudojama
padirbtus raktus ar kitą įrankį,
c) iš užrakintos pastato patalpos, prieš tai į ją neteis÷tai patekus arba ten pasisl÷pus,
pagrobiama daiktus ir yra aiškiai matyti laužimosi iš pastato žym÷s,
d) į pastato patalpas neteis÷tai patenkama pasinaudojus tikru raktu arba ten atidaroma kokią
nors talpą tikru raktu, įsigytu vagyst÷s su įsilaužimu ar apipl÷šimo metu draudimo vietoje
arba už draudimo vietos ribų,
Vandalizmas po įsilaužimo – tai, kai vienu iš Vagyst÷ su įsilaužimu punkte nurodytų būdų
įsilaužiama į draudimo vietą ir tyčia sunaikinama ar sugadinama apdraustą turtą,
Apipl÷šimas - tai, kai
a) draud÷jui ar su draud÷ju susijusiems asmenims priešinantis, kad nebūtų atimti apdrausti
daiktai, prieš jį panaudojama prievarta,
b) draud÷jas ar su draud÷ju susiję asmenys apdraustus daiktus atiduoda ar leidžia atimti, nes
draudimo vietoje jiems grasinama fizin÷s prievartos veiksmais,
c) atimami apdrausti daiktai iš draud÷jo ar su draud÷ju susijusių asmenų, esančių bej÷giškoje
būkl÷je d÷l šio įvykio ar d÷l kitos, ne d÷l draud÷jo kalt÷s atsiradusios priežasties ir jam
negalint priešintis prieš apdrausto turto at÷mimą, asmenų, esančių bej÷giškoje būkl÷je d÷l šio
įvykio ar d÷l kitos, ne d÷l draud÷jo kalt÷s atsiradusios priežasties ir jam negalint priešintis
prieš apdrausto turto at÷mimą, išskyrus atvejus, kai draud÷jas ar su juo susiję asmenys
yra apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų,
d) pastato patalpose sulaikomas vagis, kuris nor÷damas išlaikyti pavogtą turtą, draud÷jo ar su
juo susijusių asmenų atžvilgiu panaudoja ar grasina panaudoti fizin÷s prievartos veiksmus;
Apipl÷šimo faktas turi būti patvirtintas policijos pažyma.

