
Šias draudimo taisykles sudaro trys dalys, kuriose išdėstytos standarti-
nės draudimo sutarties sąlygos:
A. Bendroji dalis
B. Draudimo sąlygos
C. Žalos nustatymo ir draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Pranešimai ir prašymai
Visi prašymai dėl draudimo sutarčių sudarymo ir su draudimo sutar-
čių vykdymu susiję pranešimai turi būti teikiami raštu, išskyrus šiose 
taisyklėse numatytas išimtis, t. y. pirminį pranešimą apie žalą per 24 
val. telefonu. 
Apie atsitikusią žalą draudėjas gali pranešti ir užregistruoti įvykį pa-
skambinęs visą parą veikiančiu nemokamu fiksuoto ryšio telefonu arba 

trumpuoju numeriu nurodytu draudimo liudijime ir per 7 dienas patvir-
tinti pranešimą apie žalą raštu, užpildant draudiko nustatytos formos 
pranešimą.
Draudėjas privalo per 7 dienas raštu informuoti draudiką apie įmonės 
pavadinimo, įmonės kodo ar adreso pasikeitimą, pradedant skaičiuoti 
nuo tos dienos, kai minėti pakeitimai yra įregistruojami juridinių asme-
nų registre. Jeigu draudėjas neinformuoja draudiko apie pasikeitimus, 
tada laikoma, kad draudikas įvykdė pareigą siųsti pranešimus tuo adre-
su, kuris jam buvo nurodytas draudimo sutartyje.

Teisinis pagrindas
Draudimo sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos tei-
sės aktų nuostatos.

A. Bendroji dalis
1. Draudimo sutarties šalys
2. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
3. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos. Pareigų nevykdymo 

pasekmės
4. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo įmoka. Draudimo 

sutarties nutraukimas ir tarpusavio atsiskaitymai
5. Dvigubas draudimas. Nevisiškas draudimas. Draudimas 

didesnėmis sumomis
6. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas
7. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas 

kitam ar kitiems draudikams tvarka
8. Bendrosios nuostatos

1. Draudimo sutarties šalys
1.1 Draudėjas – asmuo, sudaręs su draudiku Verslo nutrūkimo drau-
dimo sutartį pagal šias draudimo taisykles ir privalantis mokėti drau-
dimo įmokas bei turintis teisę, atsitikus draudžiamajam įvykiui, gauti 
draudimo išmoką. Draudėjo sąvoka apima ir juridinio asmens (draudė-
jo) dalyvius, draudėjo valdymo organus, draudėjo darbuotojus bei kitus 
įstatymų nustatyta tvarka draudėjo įgaliotus asmenis, kurie veikia kaip 
draudėjo atstovai. Draudėju gali būti tik asmuo, sudaręs su draudiku 
versle naudojamo turto draudimo sutartį pagal draudiko turto draudi-
mo taisykles.
1.2 Draudikas – ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, Geležinio Vilko g. 
6A, LT- 3507, Vilnius.

2. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
2.1 Draudėjas norėdamas sudaryti draudimo sutartį, pateikia drau-
dikui nustatytos formos prašymą raštu. Draudėjo prašymas turi būti 
pasirašytas įgalioto asmens ir patvirtintas anspaudu.
2.2 Prašymą sudaryti draudimo sutartį draudėjas gali pareikšti ir žo-
džiu, jeigu jis nori ankščiau sudarytą draudimo sutartį pratęsti kitiems 
draudimo metams tomis pačiomis sąlygomis ir draudikas sutinka tai 
padaryti bei savo sutikimą patvirtina išrašydamas draudimo liudijimą.
2.3 Prašymas gali būti pateikiamas per draudėjo įgalioją atstovą. To-
kiu atveju draudikas turi teisę pareikalauti dokumentų, patvirtinančių 
atstovo įgaliojimus.
2.4 Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš būdų:

2.4.1 pasirašant draudimo sutartį (kai draudėjas ir draudikas pasi-
rašo draudimo liudijimą);
2.4.2 draudikui pasirašant draudimo liudijimą, o draudėjui su-
mokėjus draudimo liudijime nustatytą visą draudimo įmoką arba 
visą pirmąją jos dalį draudimo sutartyje nustatytais terminais. 
Sumokėdamas draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį draudėjas par-
tvirtina, kad:
a) susipažino su draudimo sutarties sąlygomis ir sudaro draudimo 

sutartį šių taisyklių pagrindu,
b) gavo šių taisyklių kopiją.

2.5 Draudimo sutartį sudaro: draudimo liudijimas, draudimo taisy-
klės, prašymas sudaryti draudimo sutartį, draudimo pasiūlymas (jei jis 
buvo pateiktas raštu) ir draudimo sutarties priedai (jei tokie buvo suda-
ryti).
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2.6 Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis šiomis standarti-
nėmis Verslo nutrūkimo draudimo taisyklėmis ir/arba individualiomis 
draudimo sąlygomis. Draudėjui ir draudikui susitarus dėl individualių 
draudimo sąlygų, jos turi pirmenybę prieš šias standartines draudimo 
taisykles. Individualios draudimo sąlygos surašomos draudimo liudiji-
me ar draudimo sutarties prieduose.

3. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos. Pareigų 
nevykdymo pasekmės

Iki sudarant draudimo sutartį
3.1 Draudėjas turi teisę susipažinti su šiomis draudimo taisyklėmis ir 
gauti jų kopiją.
3.2 Draudėjas privalo:

3.2.1 pateikti draudikui teisingą informaciją, nurodytą draudiko 
prašyme draudimo sutarčiai sudaryti;
3.2.2 suteikti galimybę draudikui nevaržomai apžiūrėti draudimo 
vietą ir susipažinti su draudėjo įmonės finansinės atskaitomybės do-
kumentais;
3.2.3 raštu pateikti draudikui informaciją apie sudarytas arba keti-
namas sudaryti to paties objekto draudimo sutartis;
3.2.4 suteikti visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias 
turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio 
įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai). Esminėmis aplin-
kybėmis, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką, pripažįs-
tamos aplinkybės nurodytos šiose draudimo taisyklėse, prašyme su-
daryti draudimo sutartį arba kita informacija, kurios draudikas prašė 
suteikti raštu.

3.3 Pasekmės dėl 3.2.4 punkto nuostatų nevykdymo:
3.3.1 jeigu po draudimo sutarties sudarymo paaiškėja, kad draudė-
jas suteikė draudikui melagingą informaciją apie aplinkybes, galin-
čias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei 
ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai draudikas turi teisę pripa-
žinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, 
kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo 
įtakos draudžiamajam įvykiui;
3.3.2 jei po draudimo sutarties sudarymo paaiškėja, kad draudėjas 
dėl neatsargumo nepateikė informacijos apie aplinkybes, galinčias 
turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio 
įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai draudikas ne vėliau kaip per 2 
mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo turi raštu pasiūlyti draudė-
jui pakeisti draudimo sutarties sąlygas. Jeigu draudėjas atsisako tai 
padaryti ir per vieną mėnesį nepriima pateikto pasiūlymo, draudikas 
turi teisę nutraukti draudimo sutartį;
3.3.3 jeigu draudėjas dėl neatsargumo nepateikė informacijos apie 
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio at-
sitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai įvykus 
draudžiamajam įvykiui, draudikas privalo išmokėti draudimo išmo-
kos, kuri būtų išmokama draudėjui įvykdžius savo pareigas, dalį, pro-
porcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų 
nustatyta, žinant nepateiktą informaciją, santykiui.

3.4 Draudikas turi teisę:
3.4.1 reikalauti draudėjo pateikti informaciją, susijusią su draudžia-
mu objektu, draudimo rizika bei ketinama sudaryti draudimo sutarti-
mi;
3.4.2 teikti rekomendacijas arba kelti papildomas sąlygas dėl rizi-
kos mažinimo priemonių įgyvendinimo;
3.4.3 apžiūrėti draudimo vietą, kur vykdoma veikla (gamyba, pre-
kyba ir/ar suteikiamos paslaugos), įvertinti draudžiamą riziką, o jei-
gu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertizę draudiko vertinimu, svar-
bioms aplinkybėms nustatyti;
3.4.4 atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodant priežasčių.

Draudimo sutarties galiojimo metu
3.5 Draudėjas turi teisę įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje numa-
tytais atvejais prašyti draudiko pakeisti draudimo sutarties sąlygas ar 
nutraukti draudimo sutartį.
3.6 Draudėjas privalo:

3.6.1 užtikrinti turto, naudojamo versle, apsaugą, tinkamai laikytis 
draudimo sutartyje numatytų draudimo rizikos mažinimo bei saugu-
mo priemonių, turto gamintojų rekomendacijų ir taisyklių, instrukci-
jų dėl saugaus turto eksploatavimo, priešgaisrinės saugos taisyklėse 
ir kituose priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose norminiuose 
aktuose numatytų reikalavimų, draudiko rekomendacijų (jei tokios 
buvo);
3.6.2 tvarkingai vesti buhalterinę apskaitą. Praėjusių 3 metų in-
ventorizacijos aktai, finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti 
laikomi saugiai, o jų patvirtintos kopijos saugomos atskirai nuo origi-
nalų, kad nebūtų sunaikintos vienu metu;
3.6.3 draudimo sutartyje numatytais terminais mokėti draudimo 
įmokas;
3.6.4 ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sutarties sudarymo dienos 
raštu pateikti draudikui informaciją apie sudarytas verslo nutrūki-
mo draudimo sutartis su kitais draudikais, nurodant kitą draudiką, 
draudimo sumas ir draudžiamuosius įvykius. Pranešti nebūtina, jei 
tas pats draudimo objektas apdraudžiamas nuo kitų draudžiamųjų 
įvykių;
3.6.5 suteikti draudikui galimybę laisvai ir netrukdomai apžiūrėti 
draudimo vietą bei susipažinti su įmonės finansinės apskaitos doku-
mentus;
3.6.6 draudiko prašymu raštu pateikti informaciją apie gautą fak-
tinį veiklos pelną ir patirtas pastovias išlaidas už prašyme nurodytą 
laikotarpį. Dokumentai su šia informacija pasirašomi draudėjo įmo-
nės vadovo ir vyr. finansininko bei patvirtinami įmonės antspaudu;
3.6.7 suteikti draudikui galimybę įvertinti kaip laikomasi draudimo 
sutarties sąlygų ir reikalavimų draudimo rizikai sumažinti;
3.6.8 raštu informuoti draudiką apie aplinkybes, dėl kurių padidėja/
sumažėja ar gali padidėti/sumažėti draudimo rizika ne vėliau kaip 
per 7 dienas nuo tada, kai sužinojo apie šias aplinkybes.

3.7 Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąly-
gas ir perskaičiuoti draudimo įmoką, padidėjus draudimo rizikai;
3.8 Draudikas privalo:

3.8.1 draudėjo prašymu išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar 
kitų draudimo sutartį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3.8.2 saugoti ir neskelbti gautos informacijos apie draudėją ar kitus 
asmenis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui
3.9 Atsitikus draudžiamajam įvykiui draudėjas privalo:

3.9.1 imtis jam prieinamų protingų priemonių verslo nutrūkimo 
nuostoliams mažinti arba jiems išvengti;
3.9.2 per 1 parą po draudžiamojo įvykio arba po to, kai sužinojo 
apie atsitikusį draudžiamąjį įvykį, bet ne vėliau kaip pirmą darbo die-
ną po draudžiamojo įvykio, pranešti apie įvykį draudikui žodžiu (visą 
parą veikia trumpasis numeris 1887), nurodant visas žinomas įvykio 
aplinkybes ir ne vėliau kaip per 7 dienas pranešimą apie žalą patvir-
tinti raštu, užpildant draudiko nustatytos formos pranešimą;
3.9.3 vykdyti gautus draudiko nurodymus dėl galimų priemonių, 
kurių reikėtų imtis, siekiant sumažinti nuostolius arba jų išvengti (jei-
gu yra keli draudikai ir jų nurodymai prieštarauja vieni kitiems, tai 
draudėjas turi elgtis pagal jo prievoles savo nuožiūra);
3.9.4 suteikti draudikui galimybę nevaržomai tirti nuostolių prie-
žastis ir dydį. Pateikti tam reikalingą informaciją, išsamiai ir teisingai 
pranešti apie žalą ir visus faktus, susijusius su draudžiamuoju įvykiu. 
Pateikti draudikui einamųjų ūkinių metų ir praėjusių trejų metų ūki-
nės veiklos detalizuotas pajamų ir išlaidų sąskaitų suvestines, finan-
sinės atskaitomybės dokumentus, kitus su įvykiu susijusius ar drau-
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diko nurodytus dokumentus, kurie draudiko nuomone yra reikšmingi 
tiriant ir vertinant draudžiamąjį įvykį;
3.9.5 padėti draudikui įgyvendinti perduotą reikalavimo teisę (su-
brogacija) – padėti draudikui nustatyti įvykio priežastį ir kaltininką, 
perduoti dokumentus, suteikti visą svarbią informaciją apie žalos 
aplinkybes, kai dėl nuostolių yra atsakingas kitas asmuo.

3.10 Draudikas turi teisę:
3.10.1 gavus pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
atvykti apžiūrėti įvykio vietą arba raštu pateikti instrukcijas draudė-
jui dėl tolimesnių veiksmų tiriant įvykį;
3.10.2 apžiūrėti įvykio vietą, tirti įvykio aplinkybes, remtis liudytojų 
parodymais, valstybės tarnybų išvadomis, ekspertizėmis ir kitais įro-
dymais; reikalauti iš draudėjo visų su įvykiu susijusių dokumentų;
3.10.3 atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, remiantis 
šių taisyklių nuostatomis. 

3.11 Draudiko pareiga - šiose taisyklėse nustatyta tvarka bei termi-
nais išmokėti draudimo išmoką, atlyginti kitas pagrįstas ir draudimo 
sutartyje numatytas išlaidas.

4. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo 
įmoka. Draudimo sutarties nutraukimas ir 
tarpusavio atsiskaitymai

Draudimo sutarties įsigaliojimas
4.1 Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir 
draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui. 
4.2 Draudimo sutartis jos galiojimo metu gali būti raštu pakeista ar 
papildyta. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo juose nurodytos da-
tos ir turi būti pasirašyti draudėjo ir draudiko.
4.3 Draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos 
draudimo įmokos sumokėjimu, jeigu draudimo liudijime numatytas 
draudimo įmokos mokėjimas dalimis. Tai yra draudimo sutartis įsiga-
lioja tik po to, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką į 
draudimo liudijime nurodytą draudiko sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, ar 
draudimo liudijime numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka pri-
valo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar draudimo liudijime 
yra numatytas vėlesnis visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimo 
terminas.
4.4 Pasibaigus eiliniams draudimo metams ar pasikeitus aplinky-
bėms, draudimo sutarties šalys gali tartis dėl kitų draudimo sąlygų. 
Draudikas turi teisę iš naujo įvertinti riziką ir tuo pagrindu perskaičiuoti 
draudimo įmoką ar teikti kitas draudimo sutarties sąlygas.
4.5 Laikina draudimo apsauga. Draudikas, turėdamas draudėjo 
pritarimą sudaryti draudimo sutartį, atskiru raštu gali suteikti laikiną 
draudimo apsaugą iki kol bus baigtas rizikos vertinimas ir galutinai 
susitarta dėl draudimo sumos, draudimo sąlygų bei draudimo įmo-
kos dydžio. Laikina draudimo apsauga suteikiama ne ilgesniam nei 1 
mėnesio laikotarpiui ir pasibaigia draudimo sutarties pasirašymu. At-
sitikus draudžiamajam įvykiui laikinos draudimo apsaugos metu, drau-
dimo išmoka apskaičiuojama remiantis šiomis draudimo taisyklėmis, 
o nesumokėta metinė įmoka yra išskaičiuojama iš draudimo išmokos. 
Nepasirašius draudimo sutarties, draudikas neatsako už laikinos drau-
dimo apsaugos galiojimo metu atsitikusias žalas.

Draudimo įmoka
4.6 Draudimo įmoka – tai draudimo sutartyje numatytas privalo-
mas mokėjimas už draudimo apsaugą. Draudimo įmokos dydį nustato 
draudikas, įvertinęs visą draudėjo pateiktą informaciją apie draudimo 
objektą ir paskaičiuojama nuo draudimo sumos. Pasikeitus draudimo 
sumai, draudimo įmoka yra perskaičiuojama.
4.7 Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi 
draudimo liudijime.

4.8 Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos mokėjimo būdą – 
mokėti metinę draudimo įmoką iš karto arba dalimis. Jeigu draudimo 
liudijime nėra numatyta kitaip, draudimo įmoka ar jos dalis laikoma 
sumokėta, kai ji pervedama į draudiko sąskaitą, nurodytą draudimo 
liudijime.
4.9 Pasirašęs draudimo sutartį, draudėjas privalo sumokėti visą me-
tinę draudimo įmoką arba visą pirmą jos dalį iki sutartyje numatyto 
draudimo įmokos mokėjimo termino.
4.10 Kai sutariama mokėti metinę draudimo įmoką dalimis, po pir-
mosios draudimo įmokos dalies visos kitos įmokos yra laikomos ati-
dėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas atidedamas iki 
draudimo liudijime numatyto mokėjimo termino.
4.11 Draudimo įmoka, draudimo suma ir draudimo išmoka draudimo 
sutartyje nurodyta ir mokama nacionaline valiuta mokėjimo dienos 
oficialiu valiutos kursu, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
įstatymams. Jeigu nurodoma kita valiuta (ne nacionaline valiuta), tai 
perskaičiavimas į nacionalinę valiutą vykdomas draudimo sutarties su-
darymo dienos oficialiu valiutos kursu.
4.12 Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudi-
mo įmoka privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną ir 
draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t. y. nuro-
dytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), 
draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotar-
pio pradžios dienos ir valandos, o draudimo apsauga yra taikoma tik 
po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvy-
kiams.
4.13 Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudi-
mo įmoka privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudary-
mo dieną ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką 
(t. y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudi-
mo įmoką), draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokė-
jimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma ir draudžiamiesiems 
įvykiams, įvykusiems nuo sutartyje nurodytos draudimo laikotarpio 
pradžios dienos ir valandos iki sutarties įsigaliojimo momento.
4.14 Kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, praleidęs 
draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą, tačiau ne 
daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo 
įmoka privalėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje 
buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis 
įsigalioja tik nuo trečios kalendorinės dienos, einančios po draudimo 
įmokos sumokėjimo, 00 valandų, o draudimo apsauga yra taikoma tik 
po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvy-
kiams.
4.15 Draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmės:

4.15.1 draudimo sutartyje arba šių draudimo taisyklių 4.14 punkte 
numatytu laiku nesumokėjus visos metinės draudimo įmokos arba 
visos pirmosios jos dalies, kai draudimo liudijime yra numatytas įmo-
kos mokėjimas dalimis, draudimo sutartis laikoma neįsigaliojusia 
nuo jos pasirašymo dienos;
4.15.2 draudėjui draudimo sutartyje numatytu terminu nesumokė-
jus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies, draudikas raštu pra-
neša draudėjui, kad po 15 dienų nuo pranešimo apie nesumokėtą 
draudimo įmoką išsiuntimo draudimo apsauga bus sustabdyta, o po 
30 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo - draudimo sutartis pasibaigs;
4.15.3 jeigu draudėjas sumoka draudimo įmoką laikotarpiu nuo 
draudimo apsaugos sustabdymo iki jos pasibaigimo, nurodyto šių 
taisyklių 4.15.2. punkte, draudimo apsauga atnaujinama tik nuo 3 
(trečios) dienos, einančios po įmokos sumokėjimo, 00 val.

4.16 Visais šiose taisyklėse numatytais atvejais draudimo apsauga 
pradedama taikyti ne anksčiau nei draudimo liudijime nurodyta nu-
matomo draudimo laikotarpio pradžia.
4.17 Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo 
metu arba tuo metu, kai draudimo sutartis nebuvo įsigaliojusi, draudi-
kas nemoka draudimo išmokos.
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Draudimo sutarties pasibaigimas, nutraukimas ir tarpusavio atsis-
kaitymai
4.18 Draudimo sutarties galiojimas pasibaigia:

4.18.1 pasibaigus draudimo liudijime nurodytam draudimo sutar-
ties galiojimo laikotarpiui;
4.18.2 kai pradedamas draudėjo įmonės likvidavimo procesas. 
Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga 
draudimo sutarties galiojimo terminui;
4.18.3 kai nutraukiama ar baigia galioti pagal draudiko turto drau-
dimo taisykles apdrausto turto draudimo sutartis, kuria apdraustas 
turtas naudojamas draudėjo versle ir gali įtakoti draudėjo verslo nu-
trūkimą. Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra propor-
cinga draudimo sutarties galiojimo terminui.

4.19 Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabai-
gą:

4.19.1 draudiko ar draudėjo iniciatyva, raštu pranešant kitai sutar-
ties šaliai prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu po draudimo sutarties 
įsigaliojimo išnyko galimybė įvykti draudžiamajam įvykiui, taip pat 
jei draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžia-
muoju įvykiu. Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra 
proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui;
4.19.2 draudėjo iniciatyva, raštu prieš 30 kalendorinių dienų pra-
nešus draudikui. Tokiu atveju draudėjui grąžinama draudimo įmoka 
už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo 
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas iki 10 % nuo metinės draudi-
mo įmokos bei pagal draudimo sutartį draudiko išmokėtas sumas ir 
draudėjo nesumokėtas draudimo įmokas;
4.19.3 abipusiu draudiko ir draudėjo rašytiniu susitarimu, numatant 
jame nutraukimo pasekmes;
4.19.4 kai pradedamas draudėjo įmonės bankroto procesas. 
Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga 
draudimo sutarties galiojimo terminui;
4.19.5 kai draudėjas nesutinka su draudiko ketinimu perleisti teises 
ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams. 
Draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga 
draudimo sutarties galiojimo terminui iki jos nutraukimo.

4.20 Draudikas turi teisę nutraukti arba reikalauti pakeisti draudimo 
sutartį prieš terminą:

4.20.1 kai draudėjas nepraneša apie aplinkybes, dėl kurių padidėjo 
draudimo rizika. Tokiu atveju draudikas turi teisę į draudimo įmokos 
dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui;
4.20.2 kai draudėjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar 
mokėti didesnę draudimo įmoką, o draudikas reikalauja tai atlikti dėl 
padidėjusios draudimo rizikos.

4.21 Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nu-
traukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jeigu sumažė-
ja draudimo rizika, o draudikas nesutinka pakeisti draudimo sutarties 
sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką.

5. Dvigubas draudimas. Nevisiškas draudimas. 
Draudimas didesnėmis sumomis

5.1 Jeigu draudėjas sudarė kitą draudimo sutartį ir dar kartą apdrau-
dė nuostolius dėl verslo nutrūkimo nuo vienos ar kelių jau apdraustų 
rizikų, tai atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmoką kiekvienas 
draudikas moka proporcingai sudarytų draudimo sutarčių draudimo 
sumoms, tačiau visi draudikai bendrai ne daugiau nei draudimo vertė.
5.2 Draudėjui neįvykdžius 3.6.4 punkte numatytos pareigos, o drau-
dikui jau išmokėjus draudimo išmoką, draudikas turi teisę teismine 
tvarka iš draudėjo susigrąžinti permokėtą draudimo išmokos sumą.
5.3 Jeigu draudėjo verslo nutrūkimo nuostoliai yra apdrausti ne pil-
na draudimo verte ar draudimo rizika, draudėjas turi teisę papildomai 
juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu 

ar kitu draudiku. Tačiau visais atvejais bendra draudimo suma pagal 
visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vertės.
5.4 Jeigu draudžiamojo įvykio, sukėlusio verslo nutrūkimo finansi-
nius nuostolius, atsiradimo metu bus nustatyta, kad verslo nutrūkimo 
draudimo suma yra mažesnė nei draudimo vertė, tai draudikas privalės 
atlyginti tik tą dalį patirtų finansinių nuostolių, kuri proporcinga draudi-
mo sumos ir draudimo vertės santykiui.
Jeigu draudimo sutartyje kiekvienai nuostolių grupei buvo nustatyta 
atskira draudimo suma, tai šio punkto nuostatos galioja kiekvienai 
nuostolių grupei atskirai.
5.5 Jeigu draudimo suma viršija draudimo vertę verslo nutrūkimo 
finansinių nuostolių atsiradimo metu, tai draudimo sutartis negalioja 
dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę.
5.6 Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo apgaulės, 
draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį pripažinti negaliojančia 
ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudi-
mo įmoka.

6. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas
6.1 Rizikos padidėjimu laikomi tokie atvejai, kai esamos aplinkybės 
pasikeičia taip, jog išauga draudžiamojo įvykio tikimybė, padidėja gali-
mos žalos dydis ar atsiranda kita rizika. Tai:

a) vykdomos veiklos ir/ar gamybos technologijų pasikeitimas, at-
naujinimas ar išplėtimas,

b) degių, sprogstamųjų medžiagų naudojimas veikloje ar sandėlia-
vimas, apie kurias draudikas nežinojo sudarydamas draudimo 
sutartį,

c) pastato, patalpų ar draudimo teritorijoje esančiu statinių staty-
bos, remonto ar rekonstrukcijos darbų vykdymas, kuriems rei-
kalingi valstybės institucijų leidimai arba kurių metu atliekami 
karštieji darbai: suvirinimas, pjovimas autogenu, smalavimas 
naudojant atvirą liepsną, metalo pjovimas ir kiti darbai, kurių 
metu temperatūra pakyla virš 100 laipsniu (C),

d) apsaugos ar priešgaisrinės saugos sistemų panaikinimas ar bū-
klės pablogėjimas draudimo vietoje, nepriklausomai ar tai įvyko 
draudėjo valia ar ne,

e) elektros energijos, vandens, šildymo, dujų ir kitų resursų tiekimo 
draudėjui nutraukimas,

f) pagrindinių žaliavų, prekių ir pan. medžiagų tiekėjų draudėjui ar 
draudėjo klientų likvidavimas, jų įmonių veiklos nutraukimas ar 
bankroto proceso pradėjimas, galintys įtakoti draudėjo verslo 
nutrūkimą,

g) prašyme draudimo sutarčiai sudaryti pateiktos informacijos pa-
sikeitimas.

6.2 Rizikos sumažėjimu laikomi tokie atvejai, kai esamos aplinkybės 
pasikeičia taip, jog sumažėja draudžiamojo įvykio tikimybė.

7. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį 
perleidimo kitam ar kitiems draudikams tvarka

7.1 Draudikas, ketinantis perleisti savo teises ir pareigas pagal drau-
dimo sutartis kitam ar kitiems draudikams, privalo apie šį ketinimą 
paskelbti dviejuose dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Res-
publikoje. Po paskelbimo dienraščiuose draudikas apie savo ketinimą 
prieš 2 mėnesius asmeniškai raštu privalo informuoti kiekvieną drau-
dėją. Dienraščių ir rašytinės informacijos skelbimuose draudikas priva-
lo draudėjui nurodyti laikotarpį (ne trumpesnį kaip 2 mėnesiai), per kurį 
draudėjas turi teisę raštu pareikšti draudikui savo prieštaravimą dėl 
ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
7.2 Pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo laikotarpiui, draudikas privalo 
kreiptis į Priežiūros komisiją dėl leidimo perleisti teises ir pareigas pagal 
draudimo sutartis išdavimo.
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7.3 Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudi-
mo sutartį kitam ar kitiems draudikams tik gavęs priežiūros komisijos 
leidimą. Priežiūros komisijos valdybos leidimas perleisti teises ir parei-
gas pagal draudimo sutartis skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „In-
formaciniai pranešimai“.
7.4 Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo su-
tartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį per vieną mėnesį 
nuo teisių ir pareigų perleidimo. Apie draudimo sutarties nutraukimą 
draudėjas turi pranešti draudikui raštu. Draudimo sutartis nutraukia-
ma po 30 dienų nuo pranešimo apie draudimo sutarties nutraukimą 
dienos.
Nutraukus draudimo sutartį draudikas turi teisę į dalį draudimo įmo-
kos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui.

8. Bendrosios nuostatos
8.1 Sudarius draudimo sutartį, visa informacija, kurią draudimo 
sutarties šalys teikia viena kitai, privalo būti teikiama raštu, išskyrus 
pirmąjį draudėjo pranešimą apie įvykį ir draudiko nurodymus įvykus 
draudžiamajam įvykiui.

8.2 Informacija turi būti siunčiama raštu draudėjo ir draudiko adre-
sais, nurodytais draudimo liudijime arba informaciniame pranešime 
apie adreso pasikeitimą, vienu iš šių būdų:

8.2.1 informuojant raštu;
8.2.2 naudojantis kurjerio paslaugomis. Pranešimo gavimo data 
yra diena, kurią draudėjui ar draudikui yra įteikiamas pranešimas;
8.2.3 elektroninių paštu, faksimiliniu ryšiu. Pranešimo gavimo data 
yra kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos; 
Draudimo tarpininkai nėra įgalioti priimti šiuos pranešimus.

8.3 Draudimo sutarties šalys privalo informuoti raštu viena kitą apie 
adreso, telefono ar fakso numerių pasikeitimus.
8.4 Jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudimo sutarčiai 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.5 Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu. 
Jei draudimo sutarties šalys nesusitaria, ginčas sprendžiamas teisme 
pagal draudiko buveinės adresą, nurodytą juridinių asmenų registre, 
remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

B. Draudimo sąlygos
9. Draudimo objektas
10. Būtinos išlaidos
11. Draudimo vieta.
12. Draudimo vertė. Atskaitomybės laikotarpis
13. Draudimo suma
14. Išskaita (laukimo periodas)

9. Draudimo objektas
9.1 Draudimo objektas yra draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę 
dėl to, kad draudėjo įmonė yra priversta nutraukti verslą draudimo vie-
toje dėl turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo, įvykus draudžia-
majam įvykiui pagal turto draudimo sutartį, sudarytą pagal draudiko 
turto draudimo taisykles.
9.2 Gali būti apdraudžiami šie draudėjo finansiniai nuostoliai:

9.2.1 negautas įmonės veiklos pelnas iš pagamintų gaminių, par-
duotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų.
Jis apskaičiuojamas iš draudėjo pajamų iš apdraustos veiklos (ga-
mybos, prekybos, pasaugų suteikimo) atimant kintamas išlaidas ir 
apdraustas pastovias išlaidas. 
9.2.2 pastovios išlaidos. Tai tokios išlaidos, kurių dydis nepriklau-
so arba tik dalinai priklauso nuo draudėjo įmonės vykdomos veiklos 
(gamybos, prekybos, pasaugų suteikimo) apimčių kitimo;
9.2.3 papildomos išlaidos. Tai yra ekonomiškai pagrįstos išlaidos, 
įmonės gyvybingumui palaikyti, didesniems verslo pertraukimo 
nuostoliams išvengti ar sumažinti. Šioms išlaidoms priskiriama: lai-
kinų patalpų, įrengimų, įrangos nuomos išlaidos, turto pervežimo į 
saugias patalpas išlaidos, elektroninių duomenų atstatymo išlaidos, 
papildomai samdomų darbuotojų apmokėjimo išlaidos, telefono ir 
komunikacijų išlaidos.
Šioms išlaidoms yra taikomi draudimo išmokų limitai, kurie draudėjo 
ir draudiko susitarimu nurodomi draudimo liudijime.

9.3 Draudėjas gali rinktis apdrausti visus 9.2 punkte išvardintus fi-
nansinius nuostolius ar tik atskiras jo dalis. 
9.4 Atskiru draudėjo ir draudiko susitarimu gali būti apdraudžiama ir 
kiti draudėjo finansiniai nuostoliai: 

9.4.1 atsiradę dėl turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo, 
su draudėju turtiniais interesais (kapitalu) nesusijusiose Lietuvos 
Respublikos teritorijoje veiklą vykdančiose įmonėse, kurios yra drau-

dėjo pagrindinių žaliavų, prekių ar pan. medžiagų tiekėjai ar klientai, 
dėl įvykių, kurie draudėjo turto draudimo sutartyje yra numatyti kaip 
draudžiamieji įvykiai;
9.4.2 kurių priežastis yra elektros energijos, vandens, šildymo, te-
lekomunikacijų tiekimo sustabdymas dėl šias paslaugas teikiančių 
įmonių turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl įvykių, kurie 
draudėjo turto draudimo sutartyje yra numatyti kaip draudžiamieji 
įvykiai;
9.4.3 minimalios neišvengiamos išlaidos už energiją įmonės gyvy-
bingumui palaikyti;
9.4.4 dėl kurių draudėjas ir draudikas sutaria individualiai ir kurias 
nurodo draudimo liudijime.

9.5 Draudėjo ir draudiko susitarimas, kurie finansiniai nuostoliai yra 
apdrausti, nurodomas draudimo liudijime.
9.6 Šiomis draudimo taisyklėmis nėra apdrausta:

9.6.1 išlaidos žaliavoms, gamybinėms medžiagoms ar prekėms įsi-
gyti;
9.6.2 apyvartos mokesčiai, eksporto/importo, licencijų ir kiti nuo 
apyvartos priklausantys mokesčiai;
9.6.3 pašto išlaidos, prekių pervežimo (išvežimo) mokesčiai ir išlai-
dos;
9.6.4 nuo apyvartos priklausančios įmokos už draudimo paslaugas;
9.6.5 pelnas ir išlaidos, nesusiję su apdraudžiama veikla (gamyba, 
prekyba ar paslaugų suteikimu), o atsiradę iš investicinės veiklos, 
turto sandorių ir kitais veiklos pagrindais;
9.6.6 nuostoliai, kuriuos sąlygojo valstybės institucijų veiksmai.

10. Būtinos išlaidos
10.1 Draudikas atlygina būtinas pagrįstas išlaidas, draudėjo patirtas 
siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti. 
Nepagrįstos išlaidos – tai išlaidos, kurioms draudikas nepritaria.
10.2 Būtinos išlaidos atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir 
draudimo vertės santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su 
žalos dydžiu viršija draudimo sumą.
10.3 Jeigu verslo nutrūkimo draudimo suma mažesnė už draudimo 
vertę, tai ir išlaidos, apmokamos tokiu pat santykiu kaip ir nuostoliai 
(nevisiškas draudimas).
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10.4 Draudikas neatlygina patirtų išlaidų, jeigu jų dėka draudėjas ne-
pagrįstai siekia ar/ir gauna naudos sau.

11. Draudimo vieta
11.1 Draudimo vieta yra draudėjo ir/ar jo padalinių adresai, kuriuose 
draudėjas vykdo veiklą ir kuriuose yra turto draudimo sutartimi, suda-
ryta pagal draudiko turto draudimo taisykles, apdraustas turtas, jeigu 
draudėjas ir draudikas nesusitaria kitaip ir nenumato tokio susitarimo 
draudimo liudijime.

12. Draudimo vertė. Atsakomybės laikotarpis.
12.1 Draudimo vertė – tai draudėjo faktinė apdrausto veiklos pelno ir 
apdraustų išlaidų suma, kurią draudėjas uždirbtų bei patirtų per atsa-
komybės laikotarpį, jei nebūtų nutrauktas draudėjo verslas apdrausto-
je įmonėje.
12.2 Atsakomybės laikotarpis – tai draudimo liudijime nurodytas lai-
kotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo draudžiamojo įvykio atsiti-
kimo momento iki įmonės veiklos atstatymo momento, kai jau nebe-
skaičiuojami finansiniai nuostoliai dėl verslo nutrūkimo, tačiau visais 
atvejais ne vėliau nei šio laikotarpio pabaigos, nurodytos draudimo 
liudijime.
12.3 Draudikas atlygina verslo nutrūkimo finansinius nuostolius, su-
sidariusius per 12 mėnesių atsakomybės laikotarpį. Draudikui ir drau-
dėjui sutarus individualiai ir numačius tai draudimo liudijime, gali būti 
nustatytas ir kitas atsakomybės laikotarpis ar skirtingi atsakomybės 
laikotarpiai veiklos pelnui, pastovioms išlaidoms, darbo užmokesčiui ir 
pan.
12.4 Draudimo vertei nustatyti lemiamą reikšmę turi tai, kokį veiklos 
pelną būtų uždirbęs ir kokias išlaidas patyręs draudėjas per įvertinimo 
periodą, jeigu nebūtų nutrauktas verslas. Įvertinimo periodas yra lygus 

12 mėnesių, jis baigiamas skaičiuoti tada, kai nebeatsiranda finansinių 
nuostolių dėl draudėjo verslo nutrūkimo, tačiau ne vėliau nei atsako-
mybės laikotarpio pabaiga.

13. Draudimo suma
13.1 Draudimo suma yra draudimo liudijime nurodyta didžiausia pi-
nigų suma, kurią draudikas gali išmokėti draudžiamojo įvykio atveju. 
Draudimo suma nurodoma kiekvienai finansinių nuostolių grupei ats-
kirai arba draudikui sutikus bendra visiems finansiniams nuostoliams.
Draudimo suma turi būti lygi draudimo vertei arba, nevisiško draudimo 
atveju - daliai draudimo vertės. Draudėjas yra atsakingas už teisingos 
draudimo vertės pateikimą draudikui ir prisiima riziką dėl nevisiško 
draudimo. 
Draudimo suma perskaičiuojama ir patikslinama, jei draudimo vertė 
deklaruota draudimo sutarties sudarymo metu skiriasi nuo faktinės 
vertės draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. 
13.2 Draudimo liudijime gali būti numatyta dėl atskirų finansinių 
nuostolio dalių draudimo su jų metinių draudimo išmokų limitu. Kai 
yra nustatomas metinis draudimo išmokų limitas, kiekviena žala, ne-
priklausomai nuo draudimo sumos ir draudimo vertės santykio, yra 
padengiama iki draudimo liudijime nurodytos sumos.
13.3 Draudimo išmoka nesumažina draudimo sumos, numatytos 
draudimo liudijime, jeigu draudėjas atkuria dėl draudžiamojo įvykio 
nutrauktą verslą.

14. Išskaita (laukimo periodas)
14.1 Išskaita – tai laikotarpis, kurio metu patirtus finansinius nuos-
tolius kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju apmoka pats draudėjas. 
Ji nustatoma draudėjo ir draudiko susitarimu ir nurodoma draudimo 
liudijime. 

C. Žalos nustatymo ir draudimo išmokų mokėjimo tvarka
15. Draudžiamieji įvykiai
16. Nedraudžiamieji įvykiai
17. Išlygos dėl politinių įvykių
18. Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka
19. Ekspertų dalyvavimas nustatant žalą
20. Draudimo išmokos mokėjimas
21. Draudimo išmokos sumažinimas ir jos nemokėjimo pagrindai

15. Draudžiamieji įvykiai
15.1 Draudimo išmoka mokama už draudėjo patirtus finansinius 
nuostolius, atsiradusius jam priverstinai nutraukus vykdomą verslą 
draudimo vietoje dėl turto draudimo sutartimi apdrausto turto sunai-
kinimo, sugadinimo ar praradimo dėl draudžiamųjų įvykių, nurodytų 
turto draudimo liudijime, jo prieduose ar papildymuose (jeigu tokie 
yra), sudarytuose pagal draudiko turto draudimo taisykles.

16. Nedraudžiamieji įvykiai
16.1 Draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką neatsiranda, jei ap-
drausti finansiniai nuostoliai atsiranda dėl:

16.1.1 draudėjo turto, apdrausto turto draudimo sutartimi pagal 
draudiko turto draudimo taisykles ir esančio turto draudimo sutar-
tyje nurodytoje vietoje, sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl 
įvykių, kurie turto draudimo sutartyje nurodyti kaip nedraudžiamieji 
įvykiai arba nenurodyti kaip draudžiamieji įvykiai;

16.1.2 grynųjų pinigų, vertybinių popierių, dokumentų, planų, brė-
žinių, perfokortų, magnetinių juostų ar kitų duomenų laikmenų, bu-
halterinių knygų ir visų rūšių dokumentų sunaikinimo, sugadinimo ar 
praradimo;
16.1.3 elektros srovės poveikio elektros įrenginiams su ugnies pasi-
reiškimu ar be jo (pvz. perkrovų, viršįtampių, izoliacijos pažeidimų, 
trumpo jungimosi, vijų sujungimo, sujungimo su korpusu ar žeme, 
nepakankamo kontakto sujungimo, matavimo, reguliavimo ar ap-
sauginių prietaisų sugedimo), išskyrus atvejus, kai šie nuostoliai 
atsirado dėl gaisro ar sprogimo; žaibo padaryti nuostoliai elektros 
įrenginiams tik tuomet laikomi turtiniais nuostoliais, jei jie atsira-
do dėl tiesioginio žaibo poveikio; nuostoliai dėl viršįtampių po žaibo 
iškrovos nelaikomi turtiniais nuostoliais, išskyrus atvejus, kai dėl to 
kilo gaisras ar sprogimas;
16.1.4 turto sunaikinimo ar sugadinimo dėl krintančio lėktuvo sukel-
tos smūgio bangos;
16.1.5 turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės insti-
tucijų nurodymu.

17. Išlygos dėl politinių įvykių
17.1 Jeigu draudėjas ir draudikas nesusitaria kitaip ir nenurodo drau-
dimo liudijime, pagal šias taisykles neatlyginami bet kokie finansiniai 
nuostoliai, kurie susiję arba kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygojo 
šie įvykiai:

17.1.1 karas, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai (nepriklauso-
mai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, 
revoliucija, riaušės, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, 
karinės arba neteisėtos jėgos naudojimo mastą;
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17.1.2 bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai.
17.2 Neatsižvelgiama į tai, kad nuostolių atsiradimui ar jų dydžiui ga-
lėjo turėti įtakos ir kitos priežastys ir aplinkybės.
17.3 Šiose taisyklėse terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio 
žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams 
sukėlimą naudojant arba grasinant naudoti jėgą (pvz. sprogdinant, 
padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines 
kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.) dėl 
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 susiju-
sios su reagavimu, kelio užkirtimu 17.1 punktuose nurodytiems veiks-
mams ir įvykiams ar jų nuslopinimui.

18. Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka
18.1 Draudimo išmoka, tai pinigų suma, kurią, įvykus draudžiamajam 
įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui.
18.2 Draudimo išmokos dydis lygus apdraustiems ir draudėjo patir-
tiems finansiniams nuostoliams per atsakomybės laikotarpį. Tai yra:

18.2.1 įmonės negautam veiklos pelnui, kurio per atsakomybės lai-
kotarpį draudėjas neteko verslo nutrūkimo pasėkoje;
18.2.2 patirtoms pastovioms išlaidoms, kurios yra neišvengiamos, 
esant įmonės verslo nutrūkimui;
18.2.3 patirtoms papildomoms, ekonomiškai pagrįstoms ir būti-
noms (pagal 10.1 punktą) išlaidoms;
18.2.4 kitiems apdraustiems ir draudžiamojo įvykio pasėkoje patir-
tiems finansiniams nuostoliams, nurodytiems draudimo liudijime.

18.3 Pastatų, mašinų ir įrenginių amortizaciniai atskaitymai (nusidė-
vėjimas) padengiami tik tiek, kiek yra susiję su turtinių nuostolių nepa-
liestomis apdraustos įmonės dalimis.
18.4 Draudimo išmokai gauti draudėjas privalo draudikui pateikti 
visus turimus dokumentus bei informaciją apie draudžiamojo įvykio 
aplinkybes ir pasekmes, būtinus draudimo išmokos dydžiui nustatyti, 
finansinės atskaitomybės dokumentus, verslo planus ateinantiems 
metams, sąskaitas ir sąmatas, pagrindžiančias būtinas papildomas iš-
laidas, kitus dokumentus, kurių draudikas prašo raštu ir kuriais remian-
tis draudikas apskaičiuoja draudėjo patirtus finansinius nuostolius dėl 
verslo nutrūkimo.
18.5 Draudimas negali sudaryti sąlygų praturtėti, todėl apskaičiuo-
jant įmonės verslo nutrūkimo nuostolius, įvertinamos visos aplinkybės, 
kurios tiek teigiamai, tiek neigiamai būtų veikusios įmonės veiklos plė-
trą ir jos rezultatus per atsakomybės laikotarpį, jei nebūtų nutrauktas 
draudėjo verslas.
18.6 Į draudimo išmokos sumą neįtraukiami nuostoliai:

18.6.1 susidarę dėl draudėjo veiklos po draudžiamojo įvykio tobulini-
mo, keitimo, plėtimo lyginant su buvusia padėtimi iki įvykio;
18.6.2 draudėjo patirti dėl to, kad jis neturi pakankamai lėšų su-
naikintam, sugadintam ar prarastam turtui atstatyti, kuris nebuvo 
draustas, draustas nepilnai, draustas ne nuo tų draudžiamųjų įvykių, 
kurie sąlygojo verslo nutrūkimą ar draustas pas kitą draudiką.

19. Ekspertų dalyvavimas nustatant žalą:
19.1 Tiek draudikas, tiek draudėjas gali samdyti nepriklausomus eks-
pertus ir remtis jų išvadomis, nustatant įvykio priežastis ir nuostolio 
dydį. Ekspertais gali būti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos Audi-
to, apskaitos ir turto vertinimo instituto ir Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos pateiktuose ekspertų sąrašuose.
Nepriklausomais ekspertais negali būti asmenys, kurie yra draudėjo ar 
draudiko konkurentai ar turi su jais verslo ryšių, taip pat asmenys, ku-
rie dirba pas konkurentus arba verslo partnerius, arba susiję panašiais 
ryšiais su jais.
19.2 Nepriklausomų ekspertų išvados yra privalomos abiems draudi-
mo sutarties šalims, jeigu neįrodoma, kad jos yra neteisingos.

19.3 Nepriklausomų ekspertų išvadas apmoka ta šalis, kuri į juos krei-
pėsi, išskyrus kai šalys raštu susitaria kitaip.

20. Draudimo išmokos mokėjimas
20.1 Draudimo išmoka mokama į draudėjo nurodytą sąskaitą banke.
20.2 Draudimo išmoka turi būti išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo tos dienos, kai draudikas gauna visą reikiamą dokumentais pagrįs-
tą informaciją, svarbią ir būtiną nustatyti draudžiamojo įvykio faktui, 
aplinkybėms, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui.
20.3 Jeigu, praėjus mėnesiui nuo įmonės verslo nutrūkimo pradžios ir 
vėliau kiekvieną mėnesį yra įmanoma nustatyti sumą, kurią draudikas 
turi sumokėti už kiekvieną praėjusį įmonės verslo nutrūkimo laikotarpį, 
tai draudėjas ir draudikas gali sutarti išmokėti draudimo išmokos sumą 
avansu, priskaičiuojant ją prie paskaičiuotos bendros draudimo išmo-
kos sumos.
20.4 Jei draudimo išmoka nėra apskaičiuota ir pradėta mokėti per 30 
dienų, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją apie drau-
džiamojo įvykio tyrimo eigą.
20.5 Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mokėjimą, jeigu 
yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ar teismo procesas dėl įvykio, kuris 
gali būti pripažintas draudžiamuoju įvykiu arba įtariama tyčinis turto 
sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas ir nuostolių atsiradimas.
20.6 Jeigu nustatyta, kad įvykis yra draudžiamasis, o draudėjas ir 
draudikas nesutaria dėl išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudi-
kas privalo išmokėti sumą, lygią draudimo sutarties šalių neginčijamai 
draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau 
kaip 3 mėnesius.
20.7 Jeigu atsakingas už padarytą žalą asmuo ar kitas trečiasis as-
muo atlygina nuostolį ar jo dalį, tai draudimo išmoka mokama atskai-
čiavus sumą, kurią draudėjas gavo iš atsakingo už padarytą žalą as-
mens ar kito trečiojo asmens.
20.8 Jeigu draudėjui visus nuostolius ar dalį jų atlygino atsakingas 
už padarytą žalą asmuo ar kitas trečiasis asmuo po to, kai draudikas 
jau išmokėjęs draudimo išmoką, draudėjas privalo nedelsiant grąžinti 
draudikui draudimo išmoką arba jos dalį. 
20.9 Draudikui, išmokėjus draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti 
išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.
20.10 Draudikas neturi teisės:

20.10.1 išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsiti-
kinęs draudžiamojo įvykio buvimu;
20.10.2 atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam 
prieinamos informacijos.

21. Draudimo išmokos sumažinimo ir jos 
nemokėjimo pagrindai

21.1 Draudikas draudimo išmokos nemoka, kai įvykis atsitiko draudi-
mo apsaugos sustabdymo dėl dalinės draudimo įmokos nesumokėjimo 
metu.
21.2 Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jeigu:

21.2.1 draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo tyčios, išskyrus atve-
jus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji 
gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir pan.);
21.2.2 draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo didelio neatsargumo. 
Didelis neatsargumas - toks draudėjo neatsargumas, kai draudėjas 
nesiima paprasčiausių priemonių, kad išvengtų nuostolių arba nu-
matomų neigiamų pasekmių, kurių galimybė akivaizdi (pvz. netu-
rėjimas teisės dirbti su atitinkamais mechanizmais ir kitos teismų 
praktikoje pripažįstamos aplinkybės, patvirtinančios asmens didelį 
neatsargumą);
21.2.3 draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo girtumo, apsvaigimo 
nuo narkotinių ar kitokių svaiginančių medžiagų;
21.2.4 draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio;
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21.2.5 įvykio tyrimo metu draudėjas pateikia suklastotus dokumen-
tus arba bando suklaidinti draudiką klastodamas faktus, kurie turi 
įtakos draudimo išmokos pagrindui ir dydžiui nustatyti.

21.3 Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti 
jeigu:

21.3.1 draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo didelio neatsargumo, 
atsižvelgiant į neatsargumo laipsnį;
21.3.2 draudėjas tyčia pateikė draudikui neteisingą informaciją 
draudimo sutarčiai sudaryti ir rizikai įvertinti;
21.3.3 draudėjas šiose taisyklėse numatytais terminais nepranešė 
draudikui apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad 
apie draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku, ir kai nepraneši-
mas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti 
draudimo išmoką;
21.3.4 draudėjas laiku nepranešė apie įvykį kompetentingoms insti-
tucijoms, ir nėra jų patvirtinimo apie įvykį (valstybinės priešgaisrinės 
tarnybos, policijos ir kitų tarnybų);
21.3.5 draudėjas nepranešė draudikui apie rizikos padidėjimą, ir toks 
padidėjimas sąlygojo draudžiamąjį įvykį;
21.3.6 draudėjas atsisakė ar apribojo savo reikalavimo teisės arba 
draudikui ją įgyvendinti tapo negalima dėl draudėjo kaltės. Tokiu 
atveju draudikas turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą draudimo 
išmoką;
21.3.7 žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam 
prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti;

21.3.8 draudėjas gavo visą arba dalį žalos atlyginimą iš atsakingo už 
žalą asmens ar kito trečiojo asmens;
21.3.9 draudėjas nevykdo pareigų, numatytų 3 skyriuje;
21.3.10 kitais šiose taisyklėse, draudimo sutartyje ir Lietuvos 
Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

21.4 Draudikas, atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją mažin-
damas, privalo atsižvelgti į draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų 
pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu bei ža-
los, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.
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