
BLT-2022-1  www.balcia.lt  1 

 

 

 

 

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – City Combo draudimą. 
Jame pateikiama dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Šis dokumentas neatspindi 
konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama 
kituose dokumentuose (pvz., draudimo sutartyje, City Combo draudimo taisyklėse). 

Kokia šio draudimo rūšis? 
 
Savanoriškas transporto priemonių (kurioms netaikoma privaloma registracija, pvz., dviračiai, motoroleriai, 
įskaitant transporto priemones, kurios naudojamos žiemą ) draudimas yra ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka 
pagal šį draudimą mokama apdrausto turto savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį 
kaip naudos gavėją įvardijo turto savininkas. 
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

 Turto sugadinimas ir sunaikinimas dėl: 
 Gaisro 
 Sprogimo 
 Žaibo 
 Pilotuojamo orlaivio,jo dalių ar krovinio nukritimo  
 Audros 
 Krušos 
 Sniego 
 Nuvirtusių medžių, stulpų ar jų dalių 
 Trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, vagystės, apiplėšimo 
 Eismo įvykis 

 
 Nelaimingo atsitikimo sukelta žala asmeniui: 
 Mirtis 
 Neįgalumas 
 Trauma 
 Medicininės išlaidos 

 
 Žala kilusi kaip civilinės atsakomybės pasekmė: 
 Trečiojo asmens gyvybei ar sveikatai 
 Trečiojo asmens turtui 
 Ir su tuo susijusios bylinėjimosi išlaidos 
 Trečiojo asmens gelbėjimo išlaidos 

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

 Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama, jeigu: 

 Turto draudimo atveju: 

 Kilo dėl Jūsų vykdomos ekonominės veiklos 
 Kilo dėl įvykių, atsitikusių ne draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu 
 Tu, Apdraustasis, Artimasis ar Naudos gavėjas tyčia ar dėl didelio neatsargumo sukėlėte 

arba skatinote draudžiamojo įvykio atsiradimą 
 

 Nelaimingų atsitikimų draudimo atveju: 

 dėl lėtinių, įgimtų, degeneracinių ar kitų ligų 
 

 Civilinės atsakomybės draudimo atveju: 
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 Ji kilo dėl Jūsų vykdomos profesionalios ar komercinės veiklos, arba kitos už atlygį 

vykdomos veiklos 
 Apgadintas ar sunaikintas turtas priklauso Jums ar Jūsų artimiesiems 

Kitais draudimo taisyklėse nustatytais atvejais. 
 
 

 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama dėl: 

! taikomų tarptautinių finansinių, ekonominių ar kitų sankcijų bei poveikio priemonių. 
! Žalos, atsiradusios dėl ruošimosi ar dalyvavimo oficialiose ir/ar neoficialiose sportinėse 

varžybose, lenktynėse ar treniruotėse 

 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

  Draudimo apsauga galioja Lietuvoje. Draudimo galiojimo teritorija nurodyta draudimo sutartyje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokios mano pareigos?  

- Suteikti Mums visą Mūsų prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus 
draudimo sutarčiai sudaryti. 

- Transporto priemonės ar jos dalių vagytės ar plėšimo atveju, nedelsiant kreiptis į policiją 
- Nedelsiant informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką 
- Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas 

 

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo įmoka 
laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite 
draudimą, banko sąskaitą. 

 
 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

City COMBO draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui ir įsigalioja draudimo liudijime 
nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra sumokėta. 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo 
atstovą arba el. paštu draudimas@balcia.lt . Sutartis nutraukiama tik gavus užpildytą bei 
pasirašytą nutraukimo prašymą. 
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