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B�STO KREDIT� DRAUDIMO TAISYKL�S NR. 002 
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Uždaroji akcin� bendrov� „B�sto paskol� draudimas“ (toliau – Draudikas), vadovaudamasi 
šiomis taisykl�mis, sudaro kredit�, skirt� b�stui statyti, pirkti, rekonstruoti arba remontuoti (toliau – 
b�sto kreditas) draudimo sutartis. Draudimo �moka, pagal b�sto kredito draudimo sutart� gali b�ti 
b�sto kredito dalimi. 

*pakeistas: UAB „B�sto paskol� draudimas“ direktoriaus 2005 m. rugs�jo 30 d. �sakymu 
Nr.  031. 
1.2. Draud�ju gali b�ti Lietuvos Respublikos pilietis arba turintis leidim� nuolat gyventi Lietuvos 
Respublikoje asmuo, kuris pagal b�sto kreditavimo sutart� yra kredito gav�jas (toliau – Draud�jas). 
1.3. Draudimo išmokos (naudos) gav�ju gali b�ti Lietuvos Respublikoje registruotas, 
bendradarbiavimo sutart� su Draudiku pasiraš�s, b�sto kreditus teikiantis bankas ar kita �staiga, �mon� 
ar organizacija (toliau vadinama – bankas), Draud�jo nurodyta paraiškoje sudaryti draudimo sutart�. 
1.4. Draudimo sutartis - tai šios taisykl�s, paraiška b�sto kredito draudimo sutar�iai sudaryti ir 
draudimo sutarties sudarym� patvirtinantis draudimo liudijimas (polisas). 
 

2. DRAUDIMO OBJEKTAS 
 
2.1. Draudimo objektas yra Draud�jo prievol� gr�žinti b�sto kredit� j� išdavusiam bankui kreditavimo 
sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Draudikas draudimo sutartimi užtikrina banko 
neatgauto b�sto kredito ar jo dalies gr�žinim� šiose taisykl�se nustatyta tvarka. Konkreti draudimo 
sutartimi užtikrinta banko neatgauto b�sto kredito dalis nurodoma draudimo liudijime (polise). 
2.2. B�sto kreditavimo sutartyje numatytos pal�kanos, o taip pat baudos, netesybos ir sankcijos už 
Draud�jo prievol�s nevykdym� ar netinkam� �vykdym� n�ra draudimo objektas. 
 

3. DRAUDIMINIAI �VYKIAI 
 

3.1. Draudiminis �vykis yra Draud�jo prievol�s gr�žinti bankui b�sto kredit� ar jo dal� ne�vykdymas 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, esant visoms žemiau nurodytoms s�lygoms: 
3.1.1. Draud�jui v�luojant �vykdyti prievol� gr�žinti kredit� ar jo dal� b�sto kreditavimo sutartyje 
nustatyta tvarka, bankas nedelsiant, bet ne v�liau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorini� dien�, raštu 
nustato ne trumpesn� kaip 30 (trisdešimties) kalendorini� dien� termin�, per kur� Draud�jas privalo 
pašalinti b�sto kreditavimo sutarties pažeidimus; 
3.1.2. Draud�jui per banko nustatyt� termin� nepašalinus ši� taisykli� 3.1.1 punkte nurodyt� b�sto 
kreditavimo sutarties pažeidim�, bankas praneša Draudikui apie draudimin� �vyk� raštu, šiose 
taisykl�se nustatyta tvarka. 

 
4. NEDRAUDIMINIAI �VYKIAI 

 
4.1. Nedraudiminiai �vykiai yra Draud�jo b�sto kredito ar jo dalies negr�žinimas bankui: 
4.1.1. jei b�sto kreditas ar jo dalis buvo panaudotas tikslams, nenumatytiems b�sto kreditavimo 
sutartyje; 
4.1.2. karo, ypatingos pad�ties �vedimo, masini� neramum�, maišt� ir revoliucij�, terorizmo, boikot�, 
streik�, lokaut�, branduolin�s energijos poveikio atveju; 
4.1.3. kai Draud�jo ar kito asmens, užtikrinan�io Draud�jo prievol� bankui, nekilnojamasis turtas 
nebuvo �keistas pagal reikalavimus, numatytus ši� taisykli� 8.11 - 8.15, 10.1.2 punktuose, arba buvo 
netinkamai �keistas, t.y. pažeidžiant turto �keitim� reglamentuojan�ius teis�s aktus ar reikalavimus, 
numatytus kreditavimo sutartyje, kituose dokumentuose. 
 

5. DRAUDIMO SUMA 
 
5.1. Draudimo suma – draudimo liudijime (polise) nustatyta suma, kuria draudžiamas b�sto kreditas. 
Draudimo suma gali b�ti lygi visai b�sto kredito sumai ar jo daliai. 
5.2. Draudimo suma yra nustatoma Draudiko ir Draud�jo susitarimu, atsižvelgiant � banko keliamus 
reikalavimus. Draudimo suma negali b�ti didesn� nei Draud�jo �sipareigojimai pagal b�sto 
kreditavimo sutart�, ne�skaitant pagal b�sto kreditavimo sutart� nustatyt� pal�kan�, baud�, netesyb� ir 
sankcij�. 
5.3. Konkreti draudimo suma nurodoma draudimo liudijime (polise). 

 
6. DRAUDŽIAMAS B�STO KREDITAS 

 
6.1. Draudžiamas b�sto kreditas, išskyrus ši� taisykli� 6.2 punkte nurodyt� atvej�, negali b�ti didesnis 
nei 95 (devyniasdešimt penki) procentai b�sto vert�s arba bendros b�sto ir žem�s sklypo vert�s, kai už 
b�sto kredito l�šas perkamas, statomas, rekonstruojamas arba remontuojamas b�stas su žem�s sklypu. 

*pakeistas: UAB „B�sto paskol� draudimas“ direktoriaus 2005 m. rugs�jo 30 d. �sakymu 
Nr.  031. 
6.2. Kai b�sto kredito draudimo �moka pagal b�sto kredito draudimo sutart� yra b�sto kredito dalis, 
draudžiamas b�sto kreditas negali b�ti didesnis nei 100 (vienas šimtas) procent� b�sto vert�s arba 

bendros b�sto ir žem�s sklypo vert�s, kai už b�sto kredito l�šas perkamas, statomas, rekonstruojamas 
arba remontuojamas b�stas su žem�s sklypu. 

*pakeistas: UAB „B�sto paskol� draudimas“ direktoriaus 2005 m. rugs�jo 30 d. �sakymu 
Nr.  031. 

 
7. DRAUDIMO �MOKA 

 
7.1. Draudimo �moka – tai draudimo sutartyje nustatyta suma, kuri� Draud�jas turi sumok�ti 
Draudikui už jo prisiimt� draudimin� apsaug�. 
7.2. Draudimo �moka yra apskai�iuojama pagal tarifus, nurodytus ši� taisykli� 1 priede (pridedama 
prie ši� taisykli�). 
7.3. Draudimo �moka yra mokama visa iš karto, išskyrus 7.5 punkte numatyt� atvej�. Draudimo �moka 
mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis, arba grynais pinigais. 
7.4. Draudimo �moka mokama litais. Jeigu kredito suma ir draudimo suma nustatomos užsienio 
valiuta, nustatant draudimo �mokos dyd� vadovaujamasi oficialiu Lietuvos Banko nustatytu kursu 
draudimo sutarties sudarymo dien�. 
7.5. Kai Lietuvos Respublikos finans� ministerijos nustatyta tvarka iš Specialiosios valstyb�s paramos 
gyvenamiesiems namams, butams �sigyti finansavimo programai �gyvendinti skirt� l�š� už Draud�j� 
yra apmokama draudimo �mokos dalis, likusi� draudimo �mokos dal� sumoka Draud�jas. 
 

8. IKISUTARTIN�S ŠALI� PAREIGOS IR DRAUDIMO  
SUTARTIES SUDARYMAS 

 
8.1. Draud�jas, tiksliai nurodydamas reikalaujamus duomenis, užpildo Draudiko nustatytos formos 
paraišk� b�sto kredito draudimo sutar�iai sudaryti (2 priedas) (toliau – paraiška). Už paraiškoje 
pateikt� duomen� teisingum� atsako Draud�jas. 
8.2. Pateikdamas paraišk� Draud�jas privalo pateikti Draudikui paraiškoje nurodytus, sutarties 
sudarymui reikalingus, dokumentus, išskyrus atvejus, kai pagal bendradarbiavimo sutart�, pasirašyt� 
su banku, suteikian�iu b�sto kredit�, šiuos dokumentus Draud�jas privalo pateikti tik bankui. 
8.3. Draudikas turi teis� tikrinti Draud�jo pateikt� dokument� ir duomen� teisingum�. 
8.4. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draud�jas suteik� Draudikui žinomai 
melaging� informacij� apie aplinkybes, galin�ias tur�ti esmin�s �takos draudimo rizikai �vertinti, tai 
Draudikas, gav�s banko – naudos gav�jo raštišk� sutikim�, turi teis� reikalauti pripažinti draudimo 
sutart� negaliojan�ia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb�s, kurias Draud�jas nusl�p�, išnyko iki 
draudiminio �vykio ar netur�jo �takos draudiminiam �vykiui. 
8.5. Draudikas, ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) kalendorini� dien� nuo 8.1, 8.2 punktuose nurodyt� 
dokument� gavimo dienos pateikia Draud�jui ir bankui išankstin� savo sutikim� sudaryti draudimo 
sutart�, prireikus nustatydamas papildomas s�lygas, arba atsisakym� j� sudaryti, nurodant atsisakymo 
priežastis. Bendradarbiavimo sutartyje, pasirašytoje su banku, suteikian�iu b�sto kredit�, nustatytais 
atvejais Draudiko išankstinis sutikimas sudaryti b�sto kredito draudimo sutart� n�ra reikalingas. 
8.6. Jei Draudikas nustato Draud�jui papildomas s�lygas, tai draudimo sutartis sudaroma tik 
Draud�jui �vykdžius tas s�lygas. 
8.7. Draudikas privalo supažindinti Draud�j� su šiomis taisykl�mis ir išduoti jas Draud�jui. 
8.8. Draudimo liudijimas (polisas) išduodamas, remiantis b�sto kreditavimo sutarties kopija arba, 
bendradarbiavimo sutartyje, pasirašytoje su banku, suteikian�iu b�sto kredit�, nustatytais atvejais – 
banko pateikta informacija apie sudaryt� b�sto kreditavimo sutart�. 
8.9 Draudimo liudijimas (polisas) išrašomas trimis egzemplioriais, kuri� vienas atiduodamas 
Draud�jui, antras – b�sto kredit� suteikusiam bankui, o tre�ias lieka Draudikui. 
8.10. Draud�jui ir Draudikui susitarus gali b�ti sudaryta individuali draudimo sutartis su 
papildomomis s�lygomis. 
8.11. Draud�jas privalo �keisti bankui �statym� nustatyta tvarka leidžiam� �keisti viešame registre 
�registruot� nekilnojam�j� daikt�, nupirkt�, statom�, rekonstruojam� arba remontuojam� už b�sto 
kredito l�šas. 

*pakeistas: UAB „B�sto paskol� draudimas“ direktoriaus 2005 m. rugs�jo 30 d. �sakymu 
Nr.  031. 
8.12. Jeigu Draud�jas negali �vykdyti reikalavimo, numatyto ši� taisykli� 8.11 punkte, laikotarpiui iki 
bus �keistas nekilnojamasis daiktas, �sigytas už b�sto kredito l�šas: 
8.12.1. Draud�jas privalo �keisti žem�s sklyp� ar nekilnojam�j� daikt�, �sigyt� ne už b�sto kredito 
l�šas (toliau – kitas nekilnojamasis daiktas). 
8.12.2. Draud�jo prievol� bankui gr�žinti b�sto kredit� gali b�ti užtikrinta kitam asmeniui nuosavyb�s 
teise priklausan�io nekilnojamojo daikto �keitimu, Lietuvos Respublikos teis�s akt� nustatyta tvarka. 
8.12.3. Draud�jo prievol� bankui gr�žinti b�sto kredit� gali b�ti užtikrinta kitomis Draudikui 
priimtinomis priemon�mis (laidavimu, garantija, pinigini� l�š� �keitimu ir kt.). 
8.13. Draud�jas, ar kitas užtikrinantis bankui Draud�jo prievol� asmuo, privalo �keisti priva�ia 
nuosavyb�s teise priklausant� žem�s sklyp�, kai ant jo yra statomas ar jau pastatytas �kei�iamas 
statinys ar jo dalis. 
8.14. Draudikui pareikalavus, turi b�ti �kei�iamas kitas, ne už b�sto kredito l�šas �sigytas 
nekilnojamasis daiktas. 
8.15. Draud�jo ar kito asmens, užtikrinan�io Draud�jo prievol� bankui gr�žinti b�sto kredit�, 
nekilnojamasis turtas turi b�ti �keistas pagal reikalavimus, numatytus ši� taisykli� 8.11 - 8.14 ir 
užtikrinant banko eil�s pirmum� prieš kit� (-us) hipotekos kreditori� (-us) patenkinti reikalavim� 
gr�žinti apdraust� b�sto kredit�. 

 
9. DRAUDIMO SUTARTIES �SIGALIOJIMO, PAKEITIMO IR PASIBAIGIMO TVARKA 

 
9.1. Draudimo sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) met� laikotarpiui. Draudimo 
sutarties terminas negali b�ti ilgesnis nei draudžiamo b�sto kredito galiojimo terminas. 
9.2. Draudimo sutartis �sigalioja nuo to momento, kai Draudikas gavo vis� draudimo �mok�, bet ne 
anks�iau nei Draudikas išduoda draudimo liudijim� (polis�) ir ne anks�iau nei  bankas išduoda b�sto 

kredit� pagal kreditavimo sutart�.  
9.3. Draudimo sutarties galiojimo pradžia ir pabaiga nurodoma draudimo liudijime (polise). 
9.4. Draudimo sutartis pasibaigia: 
9.4.1. pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam galiojimo laikotarpiui; 
9.4.2. Draud�jui gr�žinus b�sto kredit� bankui; 
9.4.3. Draudikui išmok�jus draudimo išmok�; 
9.4.4. ši� taisykli� 11.10, 11.11 punktuose nurodytais atvejais; 
9.4.5. jeigu yra kiti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyti prievoli� pasibaigimo pagrindai. 
9.5. Draudimo sutarties nutraukimas prieš termin�: 
9.5.1. Draudikas turi teis� nutraukti draudimo sutart�, jei Draud�jas nevykdo ar netinkamai vykdo 
draudimo sutart� ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Sutart� nutraukus pagal š� punkt�, Draud�jui 
jo sumok�ta �moka negr�žinama; 
9.5.2. Draud�jas turi teis� vienašališkai nutraukti draudimo sutart�. Sutar�iai pasibaigus pagal š� 
punkt�, Draudikas gr�žina Draud�jui jo sumok�t� �mokos dal� už likus� draudimo sutarties galiojimo 
laik� pagal gr�žinam� �mok� lentel�, nurodyt� ši� taisykli� 3 priede (pridedama prie ši� taisykli�), 
išskai�iav�s pagal t� draudimo sutart� išmok�tas sumas; 
9.5.3. Draud�jas po to, kai jam tapo žinoma, kad Draudikas pažeid� draudimo sutarties s�lygas 
(nusta�ius jo kalt�), turi teis� nutraukti draudimo sutart�. Sutar�iai pasibaigus pagal š� punkt�, 
Draud�jui gr�žinama jo sumok�ta draudimo �moka; 
9.5.4. Ši� taisykli� 12.3 punkte nustatytais atvejais ir tvarka. 
9.6. Ši� taisykli� 9.5 punkte numatytais atvejais draudimo sutartis gali b�ti nutraukta, tik tada, kai 
bankas – naudos gav�jas d�l to raštu sutinka ir gr�žina Draudikui jo išduot� draudimo liudijim� 
(polis�). 
9.7. Draudimo sutartis gali b�ti kei�iama abiej� šali� raštišku susitarimu. Kei�iant draudimo sutart�, 
turi b�ti gautas banko –  draudimo išmokos gav�jo raštiškas sutikimas. Banko atstovo pasirašytas ir 
antspaudu patvirtintas susitarimas d�l draudimo sutarties pakeitimo laikomas raštišku banko sutikimu 
pakeisti draudimo sutart�.  Senosios draudimo sutarties (ar atitinkam� jos s�lyg�)  pasibaigimo ir 
naujosios draudimo sutarties galiojimo pradžia ir pabaiga nurodoma susitarime d�l draudimo sutarties 
pakeitimo. Tais atvejais, kai pakeitus draudimo sutart�, Draud�jui nustatomas �sipareigojimas 
sumok�ti papildom� draudimo �mok� naujoji draudimo sutartis �sigalioja ne anks�iau nei nuo šios 
�mokos sumok�jimo momento.  
 

10. ŠALI� PAREIGOS IR TEIS�S DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO METU 
 
10.1. Draud�jas privalo: 
10.1.1. draudimo sutarties galiojimo metu suteikti Draudikui jo prašom� informacij� ir dokumentus, 
susijusius su suteiktu draudimu; 
10.1.2. laikantis šiose taisykl�se 8.15 punkte nustatyt� reikalavim�, �keisti bankui �statym� nustatyta 
tvarka leidžiam� �keisti viešame registre �registruot� nekilnojam�j� daikt�, nupirkt�, statom� 
(pastatyt�), rekonstruojam� arba remontuojam� už b�sto kredito l�šas; 

*pakeistas: UAB „B�sto paskol� draudimas“ direktoriaus 2005 m. rugs�jo 30 d. �sakymu 
Nr.  031. 
10.1.3. draudžiam� b�sto kredit� naudoti pagal paskirt�, nurodyt� b�sto kreditavimo sutartyje bei 
laikytis kit� �sipareigojim�, numatyt� b�sto kreditavimo sutartyje; 
10.1.4. pranešti Draudikui apie jau sudarytas ar ketinamas sudaryti kitose draudimo �mon�se 
Draudiko apdrausto b�sto kredito draudimo sutartis; 
10.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Draudikui apie banko pareikšt� reikalavim� pašalinti 
b�sto kreditavimo sutarties pažeidimus; 
10.1.6. nedelsiant, bet ne v�liau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pranešti Draudikui apie draudimo 
sutartimi užtikrintos prievol�s ar jos dalies �vykdym� anks�iau b�sto kreditavimo sutartyje nurodyto 
termino; 
10.1.7. nedelsiant, bet ne v�liau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pranešti Draudikui apie banko 
reikalavimo, nurodyto ši� taisykli� 3.1.1 punkte, pašalinti b�sto kreditavimo sutarties pažeidimus 
pagal b�sto kreditavimo sutart�, �vykdym�. 
10.2. �vykus draudiminiam �vykiui, Draud�jas privalo: 
10.2.1. nedelsiant, bet ne v�liau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie draudimin� �vyk� ir su juo 
susijusius veiksmus pranešti Draudikui; 
10.2.2. imtis vis� galim� priemoni� žalai sumažinti bei jai išvengti ir pašalinti priežastis, galin�ias 
padidinti nuostolius; 
10.2.3. pateikti Draudikui vis� su draudiminiu �vykiu susijusi� informacij�, nelaikant jos komercine 
paslaptimi. 
10.3. Ši� taisykli� 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytus veiksmus gali atlikti Draud�jo �galiotas asmuo.  
10.4. Visi pranešimai ar paaiškinimai Draudikui pateikiami raštu. 
10.5. Draud�jas turi teis�: 
10.5.1. gauti draudimo liudijimo (poliso) dublikat�, paraiškos b�sto kredito draudimo sutar�iai 
sudaryti nuoraš� šiose taisykl�se nustatyta tvarka; 
10.5.2. nutraukti draudimo sutart� šiose taisykl�se nustatyta tvarka. 
10.6. Draudikas privalo: 
10.6.1. Draud�jui pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo (poliso), paraiškos b�sto kredito draudimo 
sutar�iai sudaryti ir kit� draudimo sutarties sudarym� patvirtinan�i� dokument� nuorašus; 
10.6.2. �vykus draudiminiam �vykiui, ši� taisykli� nustatyta tvarka ir terminais, išmok�ti draudimo 
išmok� bankui – naudos gav�jui. 
10.7. Draudikas turi teis�: 
10.7.1. susipažinti su Draud�jo dokumentais, susijusiais su draudimo sutartimi; 
10.7.2. gauti iš Draud�jo ir banko informacij� bei dokumentus, susijusius su apdraustu b�sto kreditu ir 
draudiminiu �vykiu; 
10.7.3. savarankiškai tirti draudiminio �vykio aplinkybes; 
10.7.4. jei d�l draudiminio �vykio iškelta baudžiamoji byla, sustabdyti draudimo išmokos mok�jim� 
iki šios bylos užbaigimo. 
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10.8. Draudikas neturi teis�s atskleisti informacijos, gautos jam vykdant draudimo sutart� apie 
Draud�j�, jo šeimos narius, j� turtin� pad�t� bei kitos konfidencialios informacijos, išskyrus �statym� 
nustatytas išimtis.  
 

11. ŽALOS NUSTATYMAS IR DRAUDIMO IŠMOK� MOK�JIMAS 
 

11.1. Žala yra laikoma bankui pagal draudimo sutart� išmok�tina suma.  
11.2. Draudimo išmoka yra lygi padarytai žalai. 
11.3. Jeigu buvo apdraustas visas b�sto kreditas, draudimo išmoka yra lygi visam negr�žintam b�sto 
kreditui. 
11.4. Jeigu buvo apdrausta dalis b�sto kredito, draudimo išmoka yra lygi tai daliai negr�žinto b�sto 
kredito, kuriai jis buvo apdraustas. 
11.5. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos, nurodytos draudimo liudijime (polise). 
11.6. Apie atsitikus� draudimin� �vyk� Draud�jas privalo pranešti Draudikui per 3 (tris) darbo dienas. 
11.7 Draudikas, gav�s informacij� apie atsitikus� draudimin� �vyk�, atlieka jo tyrim�. 
11.8. Apie atsitikus� draudimin� �vyk� bankas nedelsiant, bet ne v�liau kaip per 3 (tris) darbo dienas, 
privalo pranešti Draudikui. 
11.9. Draudiko reikalavimu draud�jas ir bankas - naudos gav�jas privalo pateikti turim� informacij� 
apie draudiminio �vykio bei �vykio, kuris gali b�ti pripažintas draudiminiu, aplinkybes ir pasekmes. 
Jei draudiminio �vykio ar �vykio, kuris gali b�ti pripažintas draudiminiu, aplinkybes tiria valstyb�s 
institucijos, šios institucijos Draudiko prašymu privalo pateikti rašytin� informacij� apie tyrimo metu 
nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus. 
11.10. Bankas, nusprend�s kreiptis d�l draudimo išmokos mok�jimo, per 30 (trisdešimt) kalendorini� 
dien� nuo ši� taisykli� 11.8 punkte numatyto pranešimo išsiuntimo, nutraukia b�sto kreditavimo 
sutart� ir pateikia Draudikui paraišk� draudimo išmokai gauti (4 priedas) bei kitus joje numatytus 
dokumentus. 
11.11. Bankas, nusprend�s išsiieškoti negr�žint� b�sto kredit� iš Draud�jo ir nereikšti pretenzij� d�l 
draudimo išmokos Draudikui, per 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� nuo ši� taisykli� 11.8 punkte 
numatyto pranešimo išsiuntimo, apie tai raštu informuoja Draudik�. 
11.12. Jeigu bankas per 60 (šešiasdešimt) kalendorini� dien� nuo ši� taisykli� 11.8 punkte numatyto 
pranešimo išsiuntimo nepraneša Draudikui apie savo apsisprendim�, yra laikoma, kad bankas 
nusprend� nesikreipti d�l draudimo išmokos mok�jimo. 
11.13. Sprendimas d�l draudimo išmokos mok�jimo bankui turi b�ti priimtas ir draudiminio �vykio 
aktas turi b�ti surašytas per 15 dien� nuo paraiškos d�l draudimo išmokos mok�jimo gavimo. Apie 
priimt� sprendim� Draudikas informuoja Draud�j� ir bank� raštu. Draudimo išmoka turi b�ti 
sumok�ta per 15 dien� nuo tos dienos, kai gauta visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio 
�vykio fakt�, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dyd�.  
11.14. Draudikas neturi teis�s: 
11.14.1. išmok�ti draudimo išmok� ar atsisakyti j� mok�ti, ne�sitikin�s draudiminio �vykio buvimu; 
11.14.2. atsisakyti išmok�ti draudimo išmok�, nepatikrin�s visos jam prieinamos informacijos. 
11.15. Jei Draud�jo b�sto kreditas, draudžiamas pagal šias taisykles, lygiagre�iai yra apdraustas kitoje 
draudimo �mon�je, Draudikas atlygina žal� proporcingai, neviršydamas bendro žalos dydžio. 
11.16. Draudikui išmok�jus draudimo išmok� bankui – naudos gav�jui, Draudikas �gyja visas jo 
turimas teises � pagal b�sto kreditavimo sutart� �keist� nekilnojam�j� turt� ir kitas reikalavimo teises 
išmok�tos draudimo išmokos ribose. Draud�jas bei bankas – naudos gav�jas privalo perduoti 
Draudikui vis� informacij�, kuri yra b�tina, kad Draudikas tinkamai �gyvendint� jam per�jusi� 
reikalavimo teis�. 
Šiuo atveju, Draudikas turi teis� atgr�žtinio reikalavimo b�du reikalauti iš Draud�jo savo išmok�tos 
draudimo išmokos. 
11.17. Jeigu draudimo suma buvo nustatyta užsienio valiuta, draudimo išmoka išmokama bankui litais 
pagal išmok�jimo dien� nustatyt� oficial� Lietuvos banko lito ir draudimo liudijime (polise) 
nurodytos užsienio valiutos kurs�.  
11.18. Draudikas turi teis� nemok�ti ar mažinti draudimo išmok�: 
11.18.1. jeigu bankas gavo ar turi teis� � vis� ar dalin� žalos atlyginim� iš tre�iojo asmens; 
11.18.2. jeigu bankas ty�ia ar d�l neatsargumo nepraneša apie draudimin� �vyk� šiose taisykl�se 
nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai �rodoma, kad apie draudimin� �vyk� Draudikas sužinojo laiku 
arba kai nepranešimas apie draudimin� �vyk� neturi �takos Draudiko pareigai išmok�ti draudimo 
išmok�; 
11.18.3. jeigu bankas pažeidžia su Draudiku pasirašytos bendradarbiavimo sutarties s�lygas. 
11.19. Draudikas turi teis� 10 procent� mažinti draudimo išmok�, kai Bankas, nusprend�s kreiptis d�l 
draudimo išmokos mok�jimo, kreipiasi � Bendrov�, nesilaikydamas ši� taisykli� 11.10 punkte 
nurodyto termino. 
11.20. D�l draudimo išmokos nemok�jimo ar sumažinimo sprendžia Draudikas motyvuotai 
paaiškindamas priežastis ir apie tai praneša Draud�jui ir bankui – naudos gav�jui. Asmenys, 
nesutinkantys su Draudiko sprendimu, turi teis� apsk�sti tok� sprendim� teismui. 
11.21. Jei �vykis yra draudiminis, o bankas – naudos gav�jas ir Draudikas nesutaria d�l draudimo 
išmokos dydžio, banko rašytiniu pageidavimu Draudikas privalo išmok�ti sum�, lygi� šali� 
negin�ijamai draudimo išmokai, jeigu tikslus žalos dydžio nustatymas užsit�sia ilgiau kaip 3 
m�nesius. 
11.22. Draudikas turi teis� išsiieškoti iš banko išmok�t� draudimo išmok� tuo atveju, kai: 
11.22.1. bankas suklastojo dokumentus ar s�moningai pateik� žinomai melaging� informacij�, kuri 
�takojo draudimo sutarties sudarym�, draudimin� �vyk�, draudimo išmokos išmok�jim� ar jos dydžio 
nustatym�; 
11.22.2. bankas neperduoda Draudikui vis� jo turim� teisi� � pagal b�sto kreditavimo sutart� �keist� 
nekilnojam�j� turt� ir kit� reikalavimo teisi� išmok�tos draudimo išmokos ribose. 

 

12. DRAUDIKO TEISI� IR PAREIG� PAGAL DRAUDIMO SUTART� PERLEIDIMAS  
 
12.1 Draudikas turi teis� perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems 
draudikams Lietuvos Respublikos teis�s akt� nustatyta tvarka. 
12.2. Draudikas apie ketinim� perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis privalo 
paskelbti mažiausiai 2 dienraš�iuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje. Skelbime apie 
ketinim� perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis Draudikas privalo nurodyti termin� (ne 
trumpesn� kaip du m�nesiai), per kur� Draud�jas ir naudos gav�jas turi teis� raštu pareikšti Draudikui 
savo prieštaravim� d�l ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis. 
12.3. Pasibaigus ši� taisykli� 12.2 punkte nustatytam terminui, Draudikas privalo kreiptis � Lietuvos 
Respublikos draudimo prieži�ros komisij� d�l leidimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo 
sutartis išdavimo. 
12.4. Draudikas turi teis� perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems 
draudikams tik gav�s Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros komisijos leidim�, kuris skelbiamas 
„Valstyb�s žini�“ priede „Informaciniai pranešimai“. 
12.5. Draud�jui nesutinkant su Draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutart� 
kitam ar kitiems draudikams, draudimo sutartis, gavus naudos gav�jo raštišk� sutikim�, nutraukiama. 
Tokiu atveju Draud�jui yra gr�žinama draudimo �moka už likus� draudimo sutarties galiojimo 
laikotarp�. 
 

13. GIN	� SPRENDIMO TVARKA 
 
13.1. Visi nesutarimai ir gin�ai tarp Draudiko ir Draud�jo, kylantys d�l draudimo sutarties ar susij� su 
ja, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspr�sti nesutarim� deryb� keliu, gin�as tarp 
Draud�jo ir Draudiko yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teis�s akt� nustatyta tvarka. 
 

14. PRANEŠIMAI 
 
14.1. Bet koks pranešimas, kur� draudimo sutarties šalys ir draudimo išmokos gav�jas nori perduoti 
viena kitai, turi b�ti perduodamas raštu, �teikiant pasirašytinai arba išsiun�iant registruotu paštu 
draudimo liudijime (polise) nurodytu adresu. 
14.2. Pranešimo gavimo data yra laikoma ta data, kad pranešim� gavusi pus� pažymi, kad pranešimas 
gautas. 
14.3. Pranešimai gali b�ti perduodami faksu. Faksimilinis pranešimas laikomas gautu tik tais atvejais, 
kuomet yra gaunamas kitos šalies rašytinis patvirtinimas apie faksimilinio pranešimo gavim�. 
 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
15.1. Šios taisykl�s ir j� priedai yra skelbiami Draudiko interneto tinklalapyje www.bpd.lt. 
15.2. Pagal šias taisykles sudarytoms draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teis�. 
15.3. Jei šios draudimo taisykl�s ko nors nenumato, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos teis�s aktais. 
 
 
Direktor�    Gitana Grišk�nien� 
 
 
 
1 priedas. Draudimo �mok� tarifai 

 

Pradinis �našas 
(procentais) 

Kredit�, 
skirt� b�stui 
pirkti arba 

rekonstruoti, 
draudimo 
�mok�  
tarifai 

(procentais 
nuo 

draudimo 
sumos) 

Kredit�, 
skirt� 
b�stui 
statyti, 

draudimo 
�mok� 
tarifai 

(procentais 
nuo 

draudimo 
sumos) 

Kredit�, 
skirt� 
b�stui 

remontuoti, 
draudimo 
�mok� 
tarifai 

(procentais 
nuo 

draudimo 
sumos)* 

Kredit�, skirt� 
b�stui pirkti 

arba 
rekonstruoti 
bei paskolos 
draudimo 
�mokai 

sumok�ti, 
draudimo 
�mok� tarifai 
(procentais 

nuo paskolos 
sumos, skirtos 
b�stui pirkti 

ar 
rekonstruoti) 

Kredit�, skirt� 
b�stui statyti bei 

paskolos 
draudimo 
�mokai 

sumok�ti, 
draudimo �mok� 

tarifai 
(procentais nuo 
paskolos sumos, 

skirtos b�stui 
statyti) 

Nuo 5 iki 10 7,41 8,15 3,38 7,78 8,56 

Nuo 10 (imtinai) iki 15 5,89 6,48 2,65 6,18 6,80 

Nuo 15 (imtinai) iki 20 4,61 5,07 1,53 4,84 5,32 

Nuo 20 (imtinai) iki 25 3,57 3,93 0,85 3,75 4,13 

Nuo 25 (imtinai) 2,77 3,05 0,60 2,91 3,20 

 
* Šie draudimo �mok� tarifai taikomi tik papildomai kredit� daliai. 
 

3 priedas. Gr�žinam� draudimo �mok� lentel� 
 
1. Kai b�sto kredito ir jo draudimo sutarties laikotarpiai sutampa, Draud�jui nutraukus draudimo 

sutart� pagal B�sto kredit� draudimo taisykli� Nr. 002 9.5.2 punkt�, gr�žinama draudimo �moka 
apskai�iuojama taip: 

 
1.1. Kai draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 5 iki 9 met�: 

Draudimo sutarties 
nutraukimo metai 

Gr�žinama �moka nuo 
sumok�tos draudimo 
�mokos, proc. 

1 m. 30 
2 m. 15 
3 m. 5 

4 m. – 9 m. 0 
 

1.2. Kai draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 10 iki 14 met�: 
Draudimo sutarties 
nutraukimo metai 

Gr�žinama �moka nuo 
sumok�tos draudimo 
�mokos, proc. 

1 m. 40 
2 m. 30 
3 m. 20 
4 m. 10 
5 m. 5 

6 m. – 14 m. 0 
 

1.3. Kai draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 15 iki 19 met�: 
Draudimo sutarties 
nutraukimo metai 

Gr�žinama �moka nuo 
sumok�tos draudimo 
�mokos, proc. 

1 m. 45 
2 m. 35 
3 m. 25 
4 m. 15 
5 m. 10 
6 m. 5 

7 m. – 19 m. 0 
 

1.4. Kai draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 20 iki 30 met�: 
Draudimo sutarties 
nutraukimo metai 

Gr�žinama �moka nuo 
sumok�tos draudimo 
�mokos, proc. 

1 m. 50 
2 m. 40 
3 m. 30 
4 m. 25 
5 m. 20 
6 m. 15 
7 m. 10 
8 m. 5 

9 m. – 30 m. 0 
 

2. Kai draudimo sutarties laikotarpis yra trumpesnis nei apdrausto b�sto kredito sutarties laikotarpis, 
Draud�jui nutraukus draudimo sutart� pagal B�sto kredit� draudimo taisykli� Nr. 002 9.5.2 
punkt�, gr�žinama draudimo �moka apskai�iuojama taip: gr�žinama draudimo �moka, apskai�iuota 
vadovaujantis aukš�iau pateiktomis lentel�mis, dauginama iš koeficiento K, kuris apskai�iuojamas 
dalijant draudimo sutarties laikotarp� iš apdrausto kredito galiojimo laikotarpio (K = draudimo 
sutarties laikotarpis / apdrausto kredito sutarties laikotarpis). 


