
Šis dokumentas neatspindi konkrečių būsto draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Visa 
išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• AB „Lietuvos draudimas“ Elektrum draudimo sąlygose fiziniams asmenims;
• Draudimo sertifikate.

KoKia šio draudimo rūšis?
Elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizikos draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šis draudimas apsaugo apdraustojo turtą (elektrinius 
prietaisus naudojamus draudimo vietoje) nuo sugadinimo ar sunaikinimo, atsiradusio dėl elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių. 

ELEKTRUM DRAUDIMAS

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizikos draudimas 

Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo įmonė, kurios veiklą 
reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Kam taiKoma draudimo apsauga?

 Draudimo objektas:
 Įranga ar įrengimai, kurie yra draudimo vietoje, priklauso 

Apdraustajam ar yra teisėtai Apdraustojo valdomi ir ku-
rių eksploatacijai naudojama elektros energija.

 draudžiamieji įvykiai:
 Elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizika – 

turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl elektros įtampos 
svyravimų ar viršįtampių – draudimo vietoje naudojamų 
elektrinių prietaisų bei pastato viduje esančių elektrinių 
šildymo, vandentiekio, pastato elektros instaliacijos, vėdi-
nimo ir oro kondicionavimo, turto ir priešgaisrinės apsau-
gos stacionarių įrenginių sugadinimas ar sunaikinimas dėl 
staigių ir netikėtų tiekiamos elektros įtampos aukštutinės 
ir žemutinės ribos pasikeitimų, dėl nuo Apdraustojo ne-
priklausančio elektros srovės dingimo poveikio arba dėl 
staigaus ir netikėto padidintos įtampos perdavimo į ap-
draustą turtą. 

Kam netaiKoma draudimo apsauga?

draudimo išmoka nemokama, jeigu žala atsirado dėl:
 Bet kurios rūšies elektros saugiklių, taip pat kitų įrenginių, 

kurių tikslas – apsaugoti nuo elektros įtampos pokyčių.
 Programinių įrangų, bet kurių duomenų ir duomenų bazių.
 Sausumos, vandens ir oro transporto priemonių.
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ar yra KoKių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

 Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sertifikate nu-
rodytos draudimo sumos.

 Draudžiamiesiems įvykiams gali būti taikoma besąlygi-
nė išskaita. Informacija apie jos dydį ir taikymą nurodyta 
draudimo sertifikate.

nuostoliai neatlyginami, atsiradę dėl: 
 draudimo objekto netinkamo eksploatavimo arba ilga-

laikio eksploatavimo pasekmių (nusidėvėjimo, sutrūkinėji-
mo, korozijos ir kt.);

 gaisro, sprogimo, vagystės, apiplėšimo ir turto tyčinio su-
gadinimo, jei tai yra draudžiamos rizikos pasekmė.

Išsami informacija apie visus apribojimus nurodyta draudimo 
sąlygose ir sertifikate.

Kur man taiKoma DrauDimo 
apsauga?

 Draudimo vieta – pastatas, pastato dalis ar teritorija, kuri 
yra nurodoma kaip objektas draudimo sertifikate. 



KoKios mano pareigos?

• Apdraustasis per 2 (dvi) darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio atsiradimo momento arba kiek įmanoma greičiau telefonu ar raštu turi 
pranešti draudikui apie draudžiamąjį įvykį ar bet kurį įvykį, kuris gali būti laikomas draudžiamuoju.

• Pateikti objektyvų ir teisingą situacijos aprašymą, nurodant apdraustojo identifikacinius duomenis ir adresą.
• Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis privalo suteikti draudiko atstovui arba jo paskirtam ekspertui galimybę apžiūrėti draudimo 

vietą ir apgadintą apdraustąjį objektą, taip pat suteikti draudikui galimybę ištirti bet kokią žalos atsiradimo priežastį ir nustatyti jos dydį.
• Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kol draudikas nėra atlikęs apgadinto arba sunaikinto objekto apžiūros, negali būti pašalinti jokie pažeidi-

mai arba perkeltas, sutvarkytas, atnaujintas apdraustas objektas arba jo dalys be raštiško draudiko sutikimo.  Leidžiama tik imtis skubių 
priemonių, norint išvengti didesnės žalos ir susijusių nelaimingų atsitikimų.

Kada ir Kaip moKu?

Draudimo įmoka, ir terminai nurodomi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje tarp Apdraustojo ir „Elektrum Lietuva” UAB.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis nurodomas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje tarp Apdraustojo ir „Elektrum 
Lietuva” UAB. 

Kaip galiu nutrauKti sutartį?

Norėdami nutraukti sutartį kreipkitės į „Elektrum Lietuva“ UAB atstovą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytais kontaktais.


