PATVIRTINTA
UAB „B sto paskol draudimas“ valdybos pos džio
2005 m. spalio 27 d. protokolu Nr. 15 (78)
(UAB „B sto paskol draudimas“ valdybos pos džio
2007 m. geguž s 29 d. protokolo Nr. 16 (120) redakcija)

UAB „B STO PASKOL DRAUDIMAS“ KREDIT DAUGIABU IAMS NAMAMS
MODERNIZUOTI DRAUDIMO TAISYKL S NR. 005
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „B sto paskol draudimas“ kredit daugiabu iams namams modernizuoti draudimo
taisykl s (toliau – šios taisykl s) reglamentuoja kredit daugiabu iams namams modernizuoti
draudimo sutarties (toliau – draudimo sutartis) s lygas, draudimo sutarties šali – draudiko ir
draud jo – bei naudos gav jo ikisutartines ir sutartines teises ir pareigas, draudimo išmokos
mok jimo tvark .
2. Sudarius draudimo sutart , šiose taisykl se nustatytos draudimo sutarties s lygos tampa
draudimo sutarties dalimi.
3. Šiose taisykl se vartojamos s vokos:
3.1. Bankas – bendradarbiavimo sutart su draudiku pasiraš s, Lietuvos Respublikos statym
nustatyta tvarka registruotas ir turintis teis teikti kreditus bankas ar kita kredito staiga, kuri
prašyme kredito draudimo sutar iai sudaryti nurodyta kaip kredit teikiantis asmuo;
3.2. Draud jas – daugiabu io namo but ir kit patalp savinink (toliau – but savinink )
bendrija, steigta ir veikianti Lietuvos Respublikos daugiabu i nam savinink bendrij statymo
(Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) pagrindu ar but savininkai Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka sudar jungtin s veiklos sutart , kuri
(-ie) atitinka draudiko nustatytus reikalavimus draud jui, ketina sudaryti ar yra sudar su draudiku
draudimo sutart ir pagal kreditavimo sutart yra kredito gav jas (-ai);
3.3. Draudikas – UAB „B sto paskol draudimas“;
3.4. Kreditas – kreditas, skirtas daugiabu iam (-ams) namui (-ams) modernizuoti;
3.5. Kreditavimo sutartis – tarp kredito gav jo ir banko sudaryta rašytin sutartis, pagal
kuri bankas sipareigoja suteikti kredito gav jui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis
s lygomis kredit , o kredito gav jas sipareigoja gaut kredit naudoti pagal paskirt , j gr žinti,
mok ti pal kanas bei vykdyti kitus kreditavimo sutartyje nustatytus sipareigojimus;
3.6. Draudimo metai – tai kalendoriniai metai, kurie skai iuojami nuo kiekvien met sausio
1 d. iki gruodžio 31 d. Pirmaisiais draudimo metais yra laikomas laikotarpis nuo draudimo
sutarties sudarymo dienos iki kalendorini met pabaigos. Paskutiniais draudimo metais yra
laikomas laikotarpis nuo kalendorini met pradžios iki draudimo sutarties termino pabaigos;
3.7. Periodiniai mok jimai – kredito gr žinimo ir pal kan mok jimo bankui sumos, kurias
draud jas sipareigoja sumok ti kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka;
3.8. Mok jim susitarimas – tarp draudiko ir draud jo sudarytas susitarimas, kuriuo
vadovaudamasis draudikas išmok jo draudimo išmok naudos gav jui, o draud jas sipareigojo j
gr žinti draudikui šiame susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka;
3.9. Naudos gav jas – draudimo sutartyje nurodytas bankas, kuris šiose taisykl se
nurodytomis s lygomis turi teis gauti draudimo išmok .
4. Kitos šiose taisykl se vartojamos s vokos atitinka s vokas, nustatytas Civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos draudimo statyme (Žin., 2003, Nr. 94-4246) ir Daugiabu i nam
savinink bendrij statyme.
II. DRAUDIMO OBJEKTAS
5. Draudimo objektas yra naudos gav jo turtiniai interesai, susij su draud jo prievole gr žinti
kredit ir sumok ti pal kanas kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka.
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6. Draudimo objektas pagal šias taisykles n ra kreditavimo sutartyje nustatyt draud jo
sipareigojim , nesusijusi su draud jo prievole gr žinti kredit ir sumok ti pal kanas
kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, ir kit sipareigojim ne vykdymas.
Draudimo objektas taip pat n ra kreditavimo sutartyje banko nustatytos pal kanos ši taisykli
7.2 punkte nurodyto draudiminio vykio atveju ir kreditavimo sutartyje banko nustatytos baudos ir
delspinigiai už draud jo prievol s gr žinti kredit ir sumok ti pal kanas kreditavimo sutartyje
nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka nevykdym ar netinkam vykdym .
III. DRAUDIMINIS VYKIS
7. Draudiminis vykis yra:
7.1. draud jo prievol s gr žinti bankui kredit ir/ ar sumok ti pal kanas, t. y. periodin
mok jim , ne vykdymas kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Šiuo
atveju bankas ne v liau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo draud jo prievol s gr žinti
periodin mok jim kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ne vykdymo dienos pareikalauja
draud j ne v liau kaip per 14 (keturiolika) kalendorini dien padengti siskolinim ir raštu
informuoja draudik apie draudimin vyk , kartu pateikdamas draudikui paraišk draudimo
išmokai gauti ir joje nurodytus dokumentus;
7.2. kreditavimo sutarties nutraukimas šiomis s lygomis:
7.2.1. draud jui ar ši taisykli 53, 54 punktuose nustatyta tvarka draudikui nepadengus
siskolinimo per ši taisykli 7.1 punkte nurodyt termin ir draudikui ši taisykli 57 punkte
nurodytais atvejais pri mus sprendim d l draudimo išmokos nemok jimo, bankas per 3 (tris)
darbo dienas sp ja draud j , kad po 30 (trisdešimt) kalendorini dien nutrauks kreditavimo
sutart ir apie tai raštu informuoja draudik ;
7.2.2. draud jui per ši taisykli 7.2.1 punkte nurodyt termin nepadengus siskolinimo,
bankas per 3 (tris) darbo dienas nutraukia kreditavimo sutart , ir pateikia draudikui ir draud jui
pranešim apie draudimin vyk , kartu pateikdamas draudikui paraišk draudimo išmokai gauti ir
joje nurodytus dokumentus.
IV. NEDRAUDIMINIS VYKIS
8. Nedraudiminiu vykiu yra laikomas vykis, kai:
8.1. draud jas kredito negr žina bankui d l karo, agresijos, priešišk užsienio j g veiksm ,
karinio pob džio veiksm (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinio
karo, maišto, revoliucijos, sukilimo, vidaus neramum , pasiekusi sukilimo, karin s ar neteis tos
j gos panaudojimo mast , d l bet kokio pob džio teroristinio akto, stichin s nelaim s (stichin mis
nelaim mis pripaž stami gaisrai, smarkios audros, ciklonai, žem s dreb jimai, potvyniai, žaibai,
sprogimai, smegduob s, uraganai, viesulai), tiesiogin s ar netiesiogin s branduolin s energijos
poveikio;
8.2. kreditas buvo panaudotas ne pagal paskirt , nurodyt kreditavimo sutartyje;
8.3. kreditavimo sutarties nutraukimo pagrindas yra nesusij s su draudimo objektu, išskyrus
atvejus, kai draudikas buvo dav s sutikim d l kreditavimo sutarties nutraukimo min tu atveju;
8.4. naudos gav jas apie ši taisykli 7.1 punkte nurodyt draudimin vyk draudikui praneša
pra jus daugiau kaip 6 (šeši ) m nesi terminui nuo draud jo prievol s gr žinti periodin
mok jim kreditavimo sutartyje nustatytais dydžiais, terminais ir tvarka ne vykdymo dienos.
9. Draudimo išmoka d l nedraudiminio vykio nemokama tiek, kiek ji susijusi su šiuo
vykiu.
V. DRAUDIMO SUMA
10. Draudimo suma yra nustatoma vadovaujantis draud jo prašymu ir naudos gav jo
kreditavimo sutartyje nustatytais reikalavimais ir nurodoma draudimo sutartyje.
11. Draudimo suma nustatoma tokia valiuta, kokia suteikiamas kreditas.
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12. Draudimo suma lygi visai negr žinto kredito sumai. Tuo atveju, jei draudimo sutarties
sudarymo dien yra išmokamas ne visas kreditas, o jo dalis, draudimo suma lygi išmokamai
kredito daliai. Draudikas, gav s iš banko informacij d l likusios kredito dalies (-i ) išmok jimo,
daro atitinkamus draudimo sutarties pakeitimus.
VI. DRAUDIMO MOKA
13. Draudimo moka – tai draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuri draud jas draudimo
sutarties s lygomis turi sumok ti draudikui už draudimo apsaug .
14. Prašyme sudaryti draudimo sutart draud jas turi nurodyti draudimo mokos mok jimo
periodiškum . Draudimo moka gali b ti vienkartin arba periodin .
15. Vienkartin draudimo moka sumokama visa iš karto už vis draudimo sutarties galiojimo
laikotarp . Vienkartin draudimo moka sumokama draudimo sutartyje nustatytais terminais,
dydžiais ir tvarka.
16. Periodin draudimo moka mokama kas metus už kiekvienus draudimo metus. Periodin
draudimo moka už pirmuosius draudimo metus sumokama draudimo sutartyje nustatytais
terminais, dydžiais ir tvarka, už kiekvienus ateinan ius draudimo metus - draudiko pranešime
draud jui nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka.
17. Draudimo mok apskai iuoja draudikas, atsižvelgdamas draudimo sum , draudimo
sutarties termin , draudimo mok mok jimo periodiškum , kredito gr žinimo b d , sprendimui
modernizuoti daugiabut (- ius) nam (-us) pritarusi vis ketinamo (- ) modernizuoti
daugiabu io (-i ) namo (- ) but ir kit patalp savinink skai i , administracines išlaidas,
susijusias su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu.
18. Vienkartin draudimo moka apskai iuojama negr žinto kredito dydži sum dauginant iš
draudimo mokos tarifo, nurodyto ši taisykli 1 priede (pridedama prie ši taisykli ) ir pridedant
draudimo sutarties administracines išlaidas, nurodytus ši taisykli 2 priedo (pridedama prie ši
taisykli ) 1-2 punktuose už vis draudimo sutarties galiojimo laikotarp . Negr žinto kredito
dydži suma apskai iuojama sudedant kiekvien draudimo met pradžioje kreditavimo sutartyje
nurodytus negr žinto kredito dydžius.
19. Periodin draudimo moka pirmaisiais draudimo metais apskai iuojama draudimo sum ,
nurodyt ši taisykli 12 punkte, dauginant iš draudimo mokos tarifo, nurodyto ši taisykli 1
priede, ir pridedant draudimo sutarties administracines išlaidas, nurodytas ši taisykli 2 priedo 12 punktuose. Periodin draudimo moka kiekvienais kitais draudimo metais apskai iuojama
negr žinto kredito dyd einam j draudimo met paskutinei dienai, dauginant iš draudimo mokos
tarifo, nurodyto ši taisykli 1 priede, ir pridedant draudimo sutarties administracines išlaidas,
nurodytas ši taisykli 2 priedo 1-2 punktuose.
20. Jeigu pirm j ir/ ar paskutini draudimo met laikotarpis yra trumpesnis nei 12 m nesi ,
ši taisykli 19 punkte nustatyta tvarka apskai iuota periodin draudimo moka dauginama iš
koeficiento, kuris apskai iuojamas dalijant pirm j ir/ ar paskutini draudimo met laikotarp
m nesiais iš 12 m nesi .
21. Draudimo moka mokama Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais.
22. Jeigu draudimo suma ar jos dalis draudimo sutartyje nustatyta užsienio valiuta, nustatant
draudimo mokos dyd vadovaujamasi Lietuvos banko nustatytu nacionalin s valiutos ir draudimo
sutartyje nurodytos užsienio valiutos santykiu draudimo sutarties sudarymo dien .
23. Draudimo mokos sumok jimo data laikoma ta diena, kuri draud jui priklausanti mok ti
draudimo moka skaitoma draudiko s skait banke arba gaunama grynaisiais pinigais.
24. Draud jui nesumok jus periodin s draudimo mokos ar jos dalies draudimo sutartyje ar
draudiko pranešime draud jui nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, draudikas apie tai praneša
draud jui raštu, nurodydamas, jog per 15 (penkiolika) kalendorini dien nuo pranešimo gavimo
dienos draud jui nesumok jus periodin s draudimo mokos ar jos dalies, draudikas sustabdys
draudimo apsaug ir atnaujins j draud jui sumok jus periodin draudimo mok ar jos dal .
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25. Jeigu draudimo apsaugos sustabdymas d l periodin s draudimo mokos ar jos dalies
nesumok jimo t siasi ilgiau nei 3 (tris) m nesius, draudikas turi teis vienašališkai nutraukti
draudimo sutart .
26. Draud jas, sudarydamas draudimo sutart , sutinka, kad jam nesumok jus periodin s
draudimo mokos ar jos dalies per ši taisykli 24 punkte nurodyt termin , draudikas kreipt si
naudos gav j , kad pastarasis nurašyt periodinei draudimo mokai ar jos daliai sumok ti
reikaling l š sum iš draud jo s skaitos (- ) banke ir pervest j draudikui.
27. Draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu vykus draudiminiam vykiui, draudikas
nemoka draudimo išmokos. Draudimo apsaugos sustabdymas t siasi iki tos dienos, kol draudikui
sumokamos visos pagal draudimo sutart nesumok tos periodin s draudimo mokos.
VII. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SIGALIOJIMAS
28. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma. Draudimo sutarties sudarym patvirtina
draudiko išduotas draudimo liudijimas (polisas).
29. Draud jas, ketindamas sudaryti draudimo sutart , pateikia draudiko nustatytos formos ir
turinio rašytin prašym kredito draudimo sutar iai sudaryti (toliau – prašymas). Prašymas turi
b ti pasirašytas draud jo galioto atstovo ir patvirtintas antspaudu, jei draud jas j turi. Kartu su
prašymu draud jas privalo draudikui pateikti draudimo rizikai vertinti ir draudimo sutar iai
sudaryti reikalingus dokumentus ir informacij , nurodyt prašyme, arba d l kurios draudikas
papildomai teiraujasi raštu. Sudarius draudimo sutart , draud jo prašymas tampa sud tine
draudimo sutarties dalimi.
30. Dokumentus, nurodytus ši taisykli 29 punkte, draud jas gali pateikti bankui, kuris juos
pateiks draudikui.
31. Už prašyme pateikt duomen teisingum atsako draud jas. 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 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. Esmin mis aplinkyb mis, apie kurias draud jas privalo informuoti
draudik , pripaž stamos šios aplinkyb s:
31.1. prašyme nurodytos aplinkyb s apie:
31.1.1. draud j ;
31.1.2. investicij projekte numatyt investicij sum ir projekto parengimo dat ;
31.1.3. modernizavimo darb finansavim , išskyrus informacij apie kredito valiut ;
31.1.4. draud jo sprendimo pri mim ir atsiskaitymus;
31.1.5. draud jo atstovo sutikimai, patvirtinimai, sipareigojimai ir užtikrinimai.
31.2. apie kurias draudikas papildomai praš draud jo suteikti informacij .
32. Prieš sudarydamas draudimo sutart draudikas turi teis tikrinti draud jo pateikt
dokument ir duomen teisingum bei atsisakyti sudaryti draudimo sutart , raštu nurodydamas
atsisakymo priežastis.
33. Prieš sudarydamas draudimo sutart draudikas privalo supažindinti draud j su šiomis
taisykl mis ir j priedais bei j kopij pasirašytinai teikti draud jui.
34. Draudimo sutartis sudaroma tokia tvarka:
34.1. draudikas, ne v liau kaip per 15 (penkiolika) kalendorini dien nuo ši taisykli 29
punkte nurodyt dokument gavimo dienos, atlieka draud jo rizikos vertinim ir pateikia
draud jui ir bankui išankstin sutikim sudaryti draudimo sutart , prireikus nustatydamas
papildomas s lygas, arba atsisakym j sudaryti, nurodydamas atsisakymo priežastis. Jei
draudikas nustato draud jui papildomas s lygas, tai draudimo sutartis sudaroma tik draud jui
vykdžius tas s lygas;
34.2. kreditavimo sutarties pagrindu draudikas išduoda draudimo liudijim (polis ).
35. Draudimo liudijimas (polisas) išrašomas 3 (trimis) egzemplioriais, kuri vienas
atiduodamas draud jui, antrasis – naudos gav jui, o tre iasis lieka draudikui. Draudimo liudijimas
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(polisas) turi b ti patvirtintas draudimo sutarties šali parašais ir antspaudais. Jei draud jas neturi
antspaudo, draudimo liudijim (polis ) jis patvirtina parašu.
36. Draudimo sutartis laikoma sudaryta draudikui išrašius draudimo liudijim (polis ).
Draudimo sutartis sigalioja nuo to momento, kai draud jas sumoka draudimo mok .
VIII. DRAUDIMO SUTARTIES TERMINAS
37. Draudimo sutarties terminas nustatomas, atsižvelgiant draud jo prašym ir naudos gav jo
kreditavimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
38. Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga (kalendorin data) nurodoma draudimo
sutartyje.
39. Draudimo sutarties terminas negali b ti ilgesnis nei kreditavimo sutarties galiojimo
terminas.
40. Draudikas suteikia draudimin apsaug ir tiems draudiminiams vykiams, apie kuriuos
naudos gav jas praneš ir kreip si d l draudimo išmokos išmok jimo pasibaigus draudimo
sutarties terminui, jeigu draudikas iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos buvo informuotas ši
taisykli 7.2.1 ar 7.2.2 punkte nustatyta tvarka.
IX. DRAUD JO, DRAUDIKO IR NAUDOS GAV JO TEIS S IR PAREIGOS
DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO METU
41. Draud jas privalo:
41.1. draudimo sutarties galiojimo metu suteikti draudikui jo prašom informacij ir
dokumentus, susijusius su suteikta draudimine apsauga;
41.2. kredit naudoti pagal paskirt , nurodyt kreditavimo sutartyje, bei laikytis kit
kreditavimo sutartyje nustatyt sipareigojim ;
41.3. draudimo sutartyje ar draudiko pranešimuose draud jui nustatytais terminais, dydžiais ir
tvarka sumok ti draudimo mok ;
41.4. ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti draudik apie visas aplinkybes,
galin ias tur ti takos kreditavimo sutartimi nustatyt sipareigojim tinkamam vykdymui;
41.5. ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti draudik apie galimus ar realiai
vykusius kreditavimo sutarties pažeidimus;
41.6. informuoti draudik ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vykusio fakto
dienos:
41.6.1. jeigu draud jas yra but savinink bendrija, pasikeitus draud jo valdymo organ
strukt rai, kompetencijai ar galiojimams, draud jui paskelbus bankrot , j reorganizavus ar
likvidavus;
41.6.2. jeigu draud jas yra but savininkai, veikiantys pagal jungtin s veiklos sutart , pakeitus,
nutraukus ar pasibaigus jungtin s veiklos sutar iai, pasikeitus galiotiems asmenims;
41.7. informuoti draudik apie jau sudarytas ar ketinamas sudaryti kitose draudimo mon se
draudiko apdrausto kredito draudimo sutartis.
42. Draud jas turi teis :
42.1. gauti draudimo liudijimo (poliso), prašymo ir kit draudimo sutarties sudarym
patvirtinan i dokument nuorašus;
42.2. nutraukti draudimo sutart šiose taisykl se nustatyta tvarka.
43. Draudikas privalo:
43.1. draud jui pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo (poliso), prašymo ir kit draudimo
sutarties sudarym patvirtinan i dokument nuorašus;
43.2. ne v liau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo kiekvien draudimo met
pradžios, pranešti draud jui apie einam j draudimo met periodin s draudimo mokos dyd , jos
sumok jimo termin , tvark ;
43.3. vykus draudiminiam vykiui, šiose taisykl se nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus ši
taisykli 27, 57 ir 60 punktuose nustatytus atvejus, išmok ti draudimo išmok naudos gav jui;
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43.4. neskelbti informacijos, gautos sudarant ir vykdant draudimo sutart apie draud j , jo
narius, j turtin pad t bei kitos konfidencialios informacijos ir naudoti j tik Lietuvos
Respublikos teis s akt nustatytais atvejais ir tvarka.
44. Draudikas turi teis :
44.1. gauti iš draud jo ir naudos gav jo informacij bei dokumentus, susijusius su draudimo
sutartimi, kreditu ir draudiminiu vykiu;
44.2. reikalauti papildomos informacijos apie kreditavimo sutarties vykdym bei aplinkybes,
galin ias tur ti takos draud jo geb jimui vykdyti draud jo kreditavimo sutartimi nustatytus
sipareigojimus;
44.3. negav s periodin s draudimo mokos ar jos dalies per ši taisykli 24 punkte nustatyt
termin , kreiptis naudos gav j d l periodinei draudimo mokai ar jos daliai reikalingos l š
sumos nurašymo iš draud jo s skaitos (- ) banke;
44.4. sustabdyti draudimo apsaug , jeigu draud jas nesumoka periodin s draudimo mokos ar
jos dalies draudimo sutartyje ar draudiko pranešime draud jui nustatytais terminais, dydžiais ir
tvarka;
44.5. sustabdyti draudimo išmokos mok jim , jei d l draudiminio vykio iškelta baudžiamoji
byla, iki šios bylos užbaigimo;
44.6. atsisakyti sudaryti draudimo sutart .
45. Naudos gav jas privalo:
45.1. ne v liau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo kiekvien draudimo met pradžios
informuoti draudik apie draud jo pagal kreditavimo sutart negr žinto kredito dyd (kredito
likut ) paskutinei pra jusi draudimo met dienai. Jeigu naudos gav jas per nustatyt termin
neinformuoja draudiko, negr žinto kredito dydis nustatomas vadovaujantis kreditavimo sutartyje
nustatytu kredito gr žinimo ir pal kan mok jimo grafiku;
45.2. ne v liau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas informuoti draudik :
45.2.1. apie draud jui pareikšt reikalavim pašalinti kreditavimo sutarties pažeidimus;
45.2.2. apie draudimo sutartimi užtikrintos prievol s vykdym anks iau kreditavimo sutartyje
nurodyto termino;
45.2.3. apie kreditavimo sutarties pakeitimus, pakeitim priežastis ir pateikti pakeitim
kopijas;
45.2.4. jeigu yra sudaryta draudimo sutartis, ta iau l šos pagal kreditavimo sutart kredito
gav jui nebus išmokamos ir kreditavimo sutartis nutraukiama arba draud jas nepanaudoja viso
kredito iki kreditavimo sutartyje nurodyto kredito l š panaudojimo termino ir patvirtina, kad
likusios kredito dalies nepanaudos arba draud jas netenka teis s gauti likusios kredito dalies arba
iš kit kredito veiksm darytina išvada, kad likusi kredito dalis nebus panaudota;
45.3. gav s iš draudiko prašym nurašyti periodinei draudimo mokai ar jos daliai sumok ti
reikaling l š sum ne v liau kaip kit darbo dien nuo draudiko prašymo gavimo dienos
nurašyti j nuo draud jo s skaitos (- ) banke.
X. ŽALOS NUSTATYMO IR DRAUDIMO IŠMOK APSKAI IAVIMO TVARKA
46. Draudimo išmokos dyd apskai iuoja draudikas, atsižvelgdamas padarytos žalos dyd .
Žala yra laikoma naudos gav jo patirti nuostoliai d l kreditavimo sutartyje nustatyt draud jo
sipareigojim gr žinti kredit , sumok ti pal kanas kreditavimo sutartyje nustatytais terminais,
dydžiais ir tvarka ne vykdymo.
47. Draudiminio vykio, nurodyto ši taisykli 7.1 punkte atveju, draudimo išmokos dydis yra
nustatomas vadovaujantis kreditavimo sutarties kredito gr žinimo ir pal kan mok jim grafiku
ir naudos gav jo pranešime d l draudiminio vykio nurodyta suma. Draudimo išmoka negali
viršyti 1 (vieno) periodinio mok jimo dydžio, išskyrus ši taisykli 48 punkte nurodyt atvej .
48. Jei naudos gav jas apie ši taisykli 7.1 punkte nurodyt draudimin vyk praneša
nesilaikydamas ši taisykli 7.1 punkte nustatyt termin , draudiko sprendimu draudimo išmoka
gali viršyti 1 (vieno) periodinio mok jimo dyd , ta iau negali viršyti daugiau kaip 6 (šeši )
periodini mok jim dydži sumos.
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49. Draudiminio vykio, nurodyto ši taisykli 7.2 punkte atveju, draudimo išmokos dydis
nustatomas vadovaujantis negr žinto kredito dydžiu, nustatytu kreditavimo sutarties nutraukimo
momentu. Draudimo išmokos dydis negali viršyti negr žinto kredito sumos. Jeigu draudikas d l
nedraudimini vyki neišmok jo draudimo išmok , draudimo išmoka ši taisykli 7.2 punkte
nurodyto draudiminio vykio atveju mažinama neišmok tomis sumomis. Draudimo išmokos dydis
negali viršyti draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos.
50. Jei draudimo išmokos buvo mokamos ši taisykli 47-49 punktuose nurodytais atvejais,
bendra draudiko naudos gav jui išmok ta draudimo išmok suma gali viršyti draudimo sumos,
nurodytos draudimo sutartyje, dyd .
51. Kai draudimo suma viršija draudimo vert apdraudus t pat draudimo objekt , nustatyt
ši taisykli 5 punkte, pagal kelias draudimo sutartis su skirtingais draudikais (dvigubas
draudimas), taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1001 straipsnyje nustatytos
taisykl s.
XI. DRAUDIMO IŠMOK IŠMOK JIMO TVARKA BEI TERMINAI
52. Draudikas, gav s iš naudos gav jo pranešim apie draudimin vyk , paraišk draudimo
išmokai gauti ši taisykli 7.1 punkte nustatyta tvarka, nedelsdamas atlieka draudiminio vykio
tyrim ir si lo draud jui per 14 (keturiolika) kalendorini dien sudaryti mok jim susitarim .
53. Jeigu per ši taisykli 52 punkte nustatyt termin sudaromas mok jim susitarimas,
draudikas ne v liau kaip kit darbo dien išmoka draudimo išmok ir apie tai informuoja naudos
gav j .
54. Jeigu per ši taisykli 52 punkte nustatyt termin mok jim susitarimas nesudaromas,
draudikas per 7 (septynias) kalendorines dienas priima sprendim d l draudimo išmokos
išmok jimo, išskyrus ši taisykli 57 punkte nurodytus atvejus, išmoka j kit darbo dien , apie
tai raštu informuoja draud j bei naudos gav j ir pakartotinai si lo draud jui sudaryti mok jim
susitarim .
55. Draud jas, sudarydamas draudimo sutart pagal šias taisykles, bes lygiškai sutinka, kad
draud jui per 21 (dvidešimt vien ) kalendorin dien nuo jo prievol s gr žinti periodin mok jim
kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ne vykdymo dienos, jeigu nesudarytas mok jim
susitarimas, draudikas vykdyt jo prievol naudos gav jui ir sumok t už draud j jam
priklausan ius mok ti periodinius mok jimus.
56. Draudikui išmok jus draudimo išmok ši taisykli 54 punkte nustatyta tvarka ir
nesudarius mok jim susitarimo, draud jas sipareigoja j gr žinti draudikui ne v liau kaip per 6
(šešis) m nesius.
57. Draudikas turi teis priimti sprendim d l draudimo išmokos nemok jimo ši taisykli 7.1
punkte nurodyto draudiminio vykio atveju, jeigu:
57.1. draud jas per ši taisykli 56 punkte nustatyt termin negr žino išmok tos draudimo
išmokos draudikui, o mok jim susitarimas nebuvo sudarytas, arba
57.2. draud jas nevykd išmok tos draudimo išmokos gr žinimo mok jim susitarime
nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka.
58. Draudikas, gav s iš naudos gav jo pranešim apie draudimin vyk , paraišk draudimo
išmokai gauti ši taisykli 7.2.2 punkte nustatyta tvarka ir paraiškoje nurodytus dokumentus:
58.1. per 15 (penkiolika) kalendorini dien atlieka draudiminio vykio tyrim , surašo
draudiminio vykio tyrimo akt ir priima sprendim d l draudimo išmokos išmok jimo. Apie
priimt sprendim raštu informuoja draud j ir naudos gav j ;
58.2. per 15 (penkiolika) kalendorini dien nuo sprendimo d l draudimo išmokos
išmok jimo dienos, išmoka draudimo išmok .
59. Draudikas draudimo išmok išmoka tiesiogiai naudos gav jui jo nurodyt s skait .
60. Draudikas turi teis mažinti ar atsisakyti išmok ti draudimo išmok ši taisykli 7.2
punkte nurodyto draudiminio vykio atveju, kai naudos gav jas:
60.1. 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;
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60.2. kreditavimo sutart nutraukia neatlik s ši taisykli 7.2 punkte nurodyt veiksm .
61. D l draudimo išmokos ši taisykli 7.2 punkte nurodyto draudiminio vykio atveju
nemok jimo ar sumažinimo sprendžia draudikas motyvuotai paaiškindamas priežastis ir apie tai
praneša draud jui ir naudos gav jui. Asmenys, nesutinkantys su draudiko sprendimu, turi teis
apsk sti tok sprendim Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka.
62. Jei vykis yra draudiminis, o naudos gav jas ir draudikas nesutaria d l draudimo išmokos
dydžio, naudos gav jo rašytiniu pageidavimu draudikas privalo išmok ti sum , lygi šali
negin ijamai draudimo išmokai, jeigu tikslus žalos dydžio nustatymas užsit sia ilgiau kaip 3 (tris)
m nesius. Gin d l likusios draudimo išmokos dalies draudikas ir naudos gav jas gali prašyti
išspr sti teismo.
63. Jeigu draudimo suma buvo nustatyta užsienio valiuta, draudimo išmoka išmokama naudos
gav jui nacionaline valiuta pagal išmok jimo dien Lietuvos banko nustatyt nacionalin s
valiutos ir draudimo sutartyje nurodytos užsienio valiutos santyk .
XII. DRAUD JO, DRAUDIKO IR NAUDOS GAV JO TEIS S IR PAREIGOS VYKUS
DRAUDIMINIAM VYKIUI
64. vykus draudiminiam vykiui, draudikas privalo:
64.1. sitikinti draudiminio vykio buvimu ir tik tada išmok ti ar atsisakyti mok ti draudimo
išmok ;
64.2. patikrinti vis jam prieinam informacij ir tik tada išmok ti ar atsisakyti mok ti
draudimo išmok ;
64.3. ši taisykli 7.1 punkte nustatytu atveju nedelsdamas pasi lyti draud jui sudaryti
mok jim susitarim .
65. vykus draudiminiam vykiui, draud jas ir naudos gav jas privalo:
65.1. imtis vis galim priemoni žalai sumažinti, jai išvengti ar pašalinti priežastis, galin ias
padidinti nuostolius;
65.2. pateikti draudikui visus su draudiminiu vykiu susijusius dokumentus ir informacij ,
nelaikant jos komercine paslaptimi, ir leisti draudikui nevaržomai tirti draud jo sipareigojim
bankui nevykdymo priežastis;
65.3. laikytis draudiko nurodym , jeigu tokie nurodymai buvo gauti;
65.4. draudiko reikalavimu ne v liau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti visus turimus
dokumentus ir informacij apie draudiminio vykio ar vykio, kuris gali b ti pripažintas
draudiminiu, aplinkybes ir pasekmes, b tinus draudimo išmokos dydžiui nustatyti.
66. vykus draudiminiam vykiui, naudos gav jas privalo ši taisykli nustatyta tvarka ir
terminais pranešti draudikui apie draudimin vyk ir kreiptis d l draudimo išmokos. Šios
nuostatos nesilaikymas turi takos draudiko pareigai išmok ti draudimo išmok .
67. Naudos gav jas, nusprend s išieškoti negr žint kredit iš draud jo ir nereikšti draudikui
pretenzij d l draudimo išmokos ši taisykli 7.2 punkte nurodyto draudiminio vykio atveju, per
30 (trisdešimt) kalendorini dien nuo kreditavimo sutarties nutraukimo apie tai raštu privalo
pranešti draudikui. Jei per š termin naudos gav jas nesikreipia draudik d l draudimo išmokos
išmok jimo, laikoma, kad draudimo sutartis pasibaig .
68. Draudikas turi teis išieškoti iš banko išmok t draudimo išmok tuo atveju, kai bankas:
68.1. suklastojo dokumentus ar s moningai pateik žinomai melaging informacij , kuri
takojo draudimo sutarties sudarym , draudimin vyk , draudimo išmokos išmok jim ar jos
dydžio nustatym ;
68.2. neperduoda draudikui vis jo turim teisi ši taisykli 71 punkte nustatyta tvarka.
XIII. REIKALAVIMO TEISI PER JIMAS REGRESO TVARKA
69. Draudikui, išmok jus draudimo išmok pagal ši taisykli 7.1 punkte nurodyt draudimin
vyk , pereina visos naudos gav jo turimos reikalavimo teis s, nukreiptos prieš draud j
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išmok tos draudimo išmokos ribose. Min tas reikalavimo teises draudikas gyja nuo draudimo
išmokos išmok jimo momento.
70. Jeigu draud jas yra but savininkai, sudar jungtin s veiklos sutart , draudiko reikalavimu
draud jas privalo perleisti draudikui savo reikalavimus but savininkus, kurie ne vykd jiems
pagal kreditavimo sutart tenkan i sipareigojim , ta apimtimi, kuria draudikas yra vykd s
draud jo su kreditavimo sutartimi susijusius sipareigojimus. Min ti reikalavimai draudikui
perleidžiami draudikui ir draud jui pasirašant reikalavimo perleidimo sutart .
71. Draudikui, išmok jus draudimo išmok pagal ši taisykli 7.2 punkte nurodyt draudimin
vyk , pereina visos reikalavimo teis s, kylan ios pagal kreditavimo sutart . Min tos reikalavimo
teis s ne v liau kaip per 15 (penkiolika) kalendorini dien nuo draudimo išmokos išmok jimo
turi b ti perleidžiamos draudikui kartu su visomis reikalavimus užtikrinan iomis priemon mis
draudikui ir naudos gav jui pasirašant reikalavimo perleidimo sutart .
72. Draud jas ir naudos gav jas privalo perduoti draudikui vis informacij , kuri yra b tina,
kad draudikas tinkamai gyvendint jam per jusi reikalavimo teis .
73. Ši taisykli 70, 71 punktuose nustatytas reikalavimo teises draudikas regreso tvarka gyja
nuo reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo momento.
XIV. DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS
74. Draudimo sutarties pakeitimai atliekami žemiau nurodyta tvarka:
74.1. draudimo sutartis jos galiojimo metu gali b ti kei iama ar papildoma draudimo sutarties
šali raštišku susitarimu, gavus naudos gav jo raštišk sutikim . Tarp draud jo ir naudos gav jo
sudarytas susitarimas d l kreditavimo sutarties s lyg keitimo (ar banko raštas) yra laikomas
raštišku naudos gav jo sutikimu pakeisti draudimo sutarties s lygas;
74.2. draudimo sutarties pakeitimai forminami susitarimu d l draudimo sutarties s lyg
pakeitimo, kuris išduodamas susitarimo d l kreditavimo sutarties s lyg keitimo (ar banko rašto)
pagrindu. Susitarimas d l draudimo sutarties s lyg keitimo išrašomas 3 (trimis) egzemplioriais,
po vien kiekvienai draudimo sutarties šaliai ir naudos gav jui. Draudimo sutarties pakeitimai turi
b ti patvirtinti draudimo sutarties šali parašais ir antspaudais, jei draud jas j turi. Tinkamai
nepatvirtinti draudimo sutarties pakeitimai negalioja;
74.3. susitarimas d l draudimo sutarties pakeitimo sigalioja nuo jame nurodytos datos;
74.4. tais atvejais, kai pakeitus draudimo sutart , draud jui nustatoma pareiga sumok ti
papildom draudimo mok , pakeista draudimo sutartis sigalioja ne anks iau nei nuo šios
draudimo mokos sumok jimo momento.
75. Draudimo sutartis pasibaigia:
75.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
75.2. draud jui gr žinus kredit bankui anks iau draudimo sutarties termino pabaigos;
75.3. draudikui išmok jus draudimo išmok pagal ši taisykli 7.2 punkte nurodyt
draudimin vyk ;
75.4. ši taisykli 67 punkte nustatytu atveju;
75.5. kitais Civilinio kodekso nustatytais prievoli pasibaigimo pagrindais.
76. Draudimo sutar iai pasibaigus ši taisykli 75.2 punkte nustatytu atveju, draudikas
gr žina draud jui sumok tos draudimo mokos dal proporcing likusiam draudimo sutarties
galiojimo terminui, prieš tai išskai iav s draudimo sutar iai sudaryti ir vykdyti patirtas
administracines išlaidas, nurodytas ši taisykli 2 priedo 1-3 punktuose bei pagal ši draudimo
sutart išmok tas ir draud jo negr žintas draudimo išmokas.
77. Draudimo mokos dalis draud jui gr žinama, kai draudikas gauna draud jo rašytin
prašym gr žinti draudimo mokos dal ir banko pranešim d l ši taisykli 75.2 punkte
nurodytos aplinkyb s atsiradimo.
78. Gr žintin draudimo mokos dal draudikas gr žina ne v liau kaip per 10 (dešimt) darbo
dien nuo draud jo prašymo gr žinti draudimo mokos dal gavimo dienos draud jo nurodyt
s skait .
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XV. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO, DRAUDIKO BEI DRAUD JO
ATSISKAITYMO NUTRAUKUS DRAUDIMO SUTART TVARKA
79. Draudikas turi teis nutraukti draudimo sutart prieš joje nustatyt jos sigaliojimo termin
ir/ arba jos galiojimo metu, jei:
79.1. draud jas nevykdo ar netinkamai vykdo draudimo sutart ir tai yra esminis draudimo
sutarties pažeidimas. Nustatant, ar draudimo sutarties pažeidimas yra esminis, turi b ti
vadovaujamasi Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje tvirtintais kriterijais. Draudimo sutart
nutraukus pagal š punkt , draud jui jo sumok tos draudimo mokos negr žinamos.
79.2. jeigu draudimo apsaugos sustabdymas d l periodin s draudimo mokos ar jos dalies
nesumok jimo t siasi ilgiau nei 3 (tris) m nesius;
79.3. jei naudos gav jas informuoja apie ši taisykli 45.2.4 punkte nustatytas aplinkybes.
Šiuo atveju draudikas gr žina draud jui sumok tos draudimo mokos dal , išskai iav s draudimo
sutar iai sudaryti ir vykdyti patirtas administracines išlaidas, nurodytas ši taisykli 2 priedo 1-2
punktuose.
80. Draud jas turi teis nutraukti draudimo sutart prieš joje nustatyt jos sigaliojimo termin
ir/ arba jos galiojimo metu:
80.1. vienašališkai. Šiuo atveju draudikas gr žina draud jui sumok tos draudimo mokos dal
proporcing likusiam draudimo sutarties galiojimo terminui, prieš tai išskai iav s draudimo
sutar iai sudaryti ir vykdyti patirtas administracines išlaidas, nurodytas ši taisykli 2 priedo 1-3
punktuose ir pagal ši draudimo sutart išmok tas ir draud jo negr žintas draudimo išmokos
sumas. Jeigu iki draudimo sutarties nutraukimo draud jas nebuvo vykd s vis sipareigojim
pagal draudimo sutart ar mok jim susitarimus, tai nutraukus draudimo sutart , min ti susitarimai
lieka galioti iki visiško šali sipareigojim vykdymo;
80.2. po to, kai jam tapo žinoma, kad draudikas pažeid draudimo sutarties s lygas (nusta ius
jo kalt ). Sutar iai pasibaigus pagal š punkt , draud jui gr žinama draudimo moka ar jos dalis,
atsižvelgiant
draudiko kalt d l draudimo sutarties s lyg pažeidimo, draudiko išlaidas,
susijusias su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu bei kitas reikšmingas aplinkybes;
80.3. ši taisykli 86 punkte nustatytu atveju. Šiuo atveju draudikas gr žina draud jui
sumok tos draudimo mokos dal už nepanaudot draudimo sutarties galiojimo termin .
81. Ši taisykli 80.1 ar 80.3 punktuose nustatytais atvejais draudimo sutartis gali b ti
nutraukta tik tada, kai naudos gav jas d l to raštu sutinka.
XVI. DRAUDIKO TEISI IR PAREIG PAGAL DRAUDIMO SUTART
PERLEIDIMAS
82. Draudikas turi teis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar
kitiems draudikams Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka.
83. 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.
84. Pasibaigus ši taisykli 83 punkte nustatytam sp jimo terminui, draudikas privalo kreiptis
Lietuvos Respublikos draudimo prieži ros komisij d l leidimo perleisti teises ir pareigas pagal
draudimo sutartis išdavimo.
85. 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“.
86. Draud jas, nesutikdamas su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo
sutart kitam ar kitiems draudikams, turi teis nutraukti draudimo sutart ši taisykli 80.3, 81
punktuose nustatyta tvarka.
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XVII. GIN

SPRENDIMO TVARKA

87. Visi draud jo, draudiko ir naudos gav jo gin ai, kylantys d l draudimo sutarties ar susij
su ja, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus gin
išspr sti deryb keliu, gin ai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka.
XVIII. INFORMACIJOS TEIKIMO DRAUD JUI, DRAUDIKUI IR NAUDOS GAV JUI
TVARKA
88. Visi vienos draudimo sutarties šalies ir naudos gav jo pranešimai kitai draudimo sutarties
šaliai ir naudos gav jui perduodami raštu:
88.1. pasirašytinai teikiant draud jui, draudikui ar naudos gav jui jo adresu, nurodytu
draudimo sutartyje arba draudimo sutarties šali ar naudos gav jo pranešime apie adreso
pasikeitim . Pranešimo gavimo data yra laikoma data, kai pranešim gavusi draudimo sutarties
šalis ar naudos gav jas pažymi, kad pranešimas yra gautas;
88.2. išsiun iant paštu draud jo, draudiko ar naudos gav jo adresu, nurodytu draudimo
sutartyje arba draudimo sutarties šali ar naudos gav jo pranešime d l adreso pasikeitimo.
Pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficial pašto spaud pašto staigos, turin ios tam teis .
Tais atvejais, kai n ra rodym apie dokumento gavim paštu, laikoma, kad paskutiniu draudikui
žinomu draud jo ar naudos gav jo adresu išsi stus dokumentus draud jas ar naudos gav jas gavo
tre i darbo dien , einan i po tos dienos, kai draudikas siun iamus dokumentus teik pašto
paslaugas teikian iai monei;
88.3. išsiun iant faksu, nurodytu draudimo sutartyje arba draudimo sutarties šali ar naudos
gav jo pranešime d l fakso numerio pasikeitimo. Išsiuntus pranešim faksu, draudimo sutarties
šalis ar naudos gav jas privalo pateikti pranešimo original ši taisykli 89.1 arba 89.2 punkte
nustatyta tvarka.
89. Atsisakymas priimti pranešim arba pasirašyti apie jo gavim prilyginamas jo gavimui.
90. Jei kei iasi draud jo ar naudos gav jo adresai ir/ ar kiti rekvizitai, draud jas ar naudos
gav jas nedelsiant privalo apie tai informuoti draudik . Jei kei iasi draudiko adresai ir/ ar kiti
rekvizitai, draudikas privalo apie tai informuoti draud j ar naudos gav j statym nustatyta
tvarka. Draudimo sutarties šalis ar naudos gav jas, ne vykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti
pretenzij , jog ji negavo pranešim , si st pagal tuos rekvizitu.
XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
91. Šios taisykl s ir j priedai yra skelbiami draudiko interneto tinklalapyje www.bpd.lt.
92. Pagal šias taisykles sudarytoms draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teis .
93. Jei šiose taisykl se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys ir naudos gav jas
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teis s aktais.
Direktor

Gitana Grišk nien
____________________
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1 priedas
prie UAB „B sto paskol draudimas“
kredit daugiabu iams namams
modernizuoti draudimo taisykli Nr. 005

DRAUDIMO MOKOS TARIFAI
Pritarusi daugiabu io namo modernizavimui
but ir kit savinink skai ius
Nuo 50 proc. +1 balsas (imtinai) iki 60 proc.
Nuo 60 proc. (imtinai) iki 70 proc.

Tarifas, proc.

Nuo 70 proc. (imtinai)

0,52
0,44
0,37

__________________
PATVIRTINTA
UAB „B sto paskol draudimas“ valdybos pos džio
2005 m. spalio 27 d. protokolu Nr. 15 (78)
(UAB „B sto paskol draudimas“ valdybos pos džio
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2 priedas
prie UAB „B sto paskol draudimas“
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DRAUDIMO SUTARTIES ADMINISTRACIN S IŠLAIDOS
Išlaid apib dinimas

Suma, Lt

1. Draudimo sutarties sudarymo išlaidos

50

2. Draudimo sutarties vykdymo išlaidos už
kiekvienus draudimo metus

71

3. Draudimo sutarties nutraukimo išlaidos

50

__________________
Su UAB „B sto paskol draudimas“ kredit daugiabu iams namams modernizuoti draudimo
taisykl mis Nr. 005 ir j
priedu susipažinau, jas supratau, j
kopij
gavau:
____________________________________________________________________________
(vardas, pavard , parašas)

_______________________________

