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Kam taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimas galioja draudimo sertifikate nurodytu adresu esančio 

būsto viduje esantiems elektros įrenginiams, pvz., televizoriams, kom-

piuteriams, garso ir video aparatūrai, buitinei technikai, priešgaisrinės 

ir apsaugos signalizacijos įrangai, šildymo ir vėdinimo įrangai, lai-

dams, jungtims, įrangai elektros paskirstymo dėžutėse ir kt. 

Nuo kokių įvykių draudžiama? 

 Draudžiame nuo žaibo. 

 Draudžiame nuo staigaus ir netikėto viršįtampio ar įtampos sumažė-

jimo, įtampos perkrovos ar trumpojo jungimo įvykusio kitame elektros 

įrenginyje. 

Kaip kompensuojama žala? 

 Jeigu įrenginys remontuojamas, išmoka apskaičiuojama pagal re-

monto išlaidas, įskaitant būtinas ir pagrįstas transportavimo išlaidas. 

 Jeigu įrenginys neremontuojamas, išmoka apskaičiuojama pagal pa-

našaus naujo įrenginio faktinę įsigijimo kainą, įskaitant būtinas ir pag-

rįstas transportavimo išlaidas. Jeigu įvykio dieną apdraustas įrenginys 

senesnis kaip 2 metai, apskaičiuoti nuostoliai mažinami 50%. 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Draudimo apsauga netaikoma: 

 programinei įrangai, licencijoms, instrukcijoms ir dokumentams; 

 įrenginiams ne pastatų (patalpų) viduje (pvz., gręžinių siurbliams, sodo 

šviestuvams, vartų automatikai ir kt.); 

 senesniems kaip 10 metų šildymo sistemos įrenginiams (pvz., katilams, 

siurbliams, vandens šildytuvams ir kt.); 

 įrenginiams, kurie neveikė arba buvo nebenaudojamas iki įvykio; 

 kitam nedraudžiamam turtui, išvardintam draudimo sąlygose. 

Neatlyginami nuostoliai ir išlaidos, kurie įvyko dėl šių įvykių: 

 Jūsų, Jūsų šeimos narių arba teisėtų valdytojų tyčinės veiklos; 

 neteisingos eksploatacijos ar įrengimo 

 natūralaus nusidėvėjimo; 

 savaiminio gedimo; 

 defektų turinčių ar standartų neatitinkančių saugiklių naudojimo arba 

jokių saugiklių nenaudojimo ten, kur jie turėtų būti naudojami; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie išvardinti draudimo sąlygose. 

   

 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Nuostoliai atlyginami iki 2.000 eur sumos. 

 Nuostoliai elektros instaliacijai ir išlaidos elektrikui įvykio priežasčiai 

nustatyti atlyginami iki 200 eur. 

 Kvalifikuoti elektriko paslaugomis rūpinasi pats apdraustasis. 

 Draudimo išmoka gali būti nemokama arba sumažinta, jei nesilaikysite 

draudimo sąlygose nurodytų reikalavimų. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga galioja draudimo sertifikate nurodytu adresu esančio būsto viduje esantiems elektros įrenginiams. 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Draudėjo ( UAB „Enefit“) pareigos: susipažinti ir laikytis elektros įrenginių draudimo sąlygų, išduoti draudimo sertifikatus apdraustiesiems, paskelbti draudimo sąlygas 

ir šį draudimo produkto informacinį dokumentą savo interneto svetainėje. 

Jūsų (Apdraustojo) pareigos: susipažinti ir laikytis elektros įrenginių draudimo sąlygų ir apie atsitikusį įvykį nedelsiant informuoti „If“ trumpuoju telefonu numeriu 1620.   

     

 
Kada ir kaip moku? 

Elektros įrenginių draudimo sertifikate numatyto dydžio mėnesinius draudimo mokesčius mokate UAB „Enefit“ pagal jų pateiktas sąskaitas. 

     

„ENEFIT“ ELEKTROS ĮRENGINIŲ draudimas 
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS 

Bendrovė:  Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,  Lietuvoje veikianti 

per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas: „Enefit“ elektros įrenginių draudimas 

 

 

 

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie elektros įrenginių draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas 

ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotose „Enefit“ elektros įrenginių draudimo sąlygose, jas 

rasite interneto svetainėje www.enefit.lt 

Kokia šio draudimo rūšis 

Elektros įrenginių draudimas – ne gyvybės draudimo turto draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus dėl žalos, kuri padaroma būste esantiems elektros 

įrenginiams dėl viršįtampio ar nepakankamos įtampos. 

http://www.enefit.lt/
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Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo apsaugos laikotarpis numatytas elektros įrenginių draudimo sertifikate, kurį išduoda UAB „Enefit“ Jums (Apdraustajam) pasirinkus elektros energijos tiekimą 

su elektros įrenginių draudimu. Draudimo apsauga gali būti bet kuriuo momentu sustabdyta informavus UAB „Enefit“, draudimo apsauga nustos galioti nuo sekančio 

mėnesio pirmosios dienos. Nepaisant sertifikate nurodyto draudimo laikotarpio, draudimo apsauga nutraukiama, jei nutraukiama su UAB „ENEFIT“ sudaryta elektros 

energijos pardavimo sutartis. 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Draudimo sutartis tarp UAB „Enefit“ ir „If“gali būti nutraukta tik UAB „Enefit“ arba „If“ iniciatyva. Pasibaigus, nutraukus arba pasikeitus draudimo sutarčiai, UAB „Ene-

fit“ apie tai informuos apdraustuosius prieš 2 mėnesius. 
 


