
3,90 
EUR/mėn.

   Pasiūlymas galioja: 
• Privatiems asmenims, sudarantiems tik naujas gyventojų turto draudimo sutartis (pastatams 
   ir juose esančiam turtui)  
• Tik ne komercinės paskirties būstui (taip pat pasiūlymo sąlygos negalioja butams mediniuose 
   pastatuose, pastatams bei statiniams su šiaudine, skiedrine, nendrine, gontine stogo danga)
• Tik kartu su naujai sudaroma arba galiojančia Saugos tarnybos „Argus“ paslaugų 
   sutartimi.

Jei turite klausimų dėl draudimo sąlygų, prašome susisiekti su mumis telefonu 19111

Gyventojų turto draudimas 
Saugos tarnybos „Argus“ 
klientams 



PIRMOS RIZIKOS DRAUDIMAS DRAUDIMO SUMA

Būsto  draudimas

Namų turto draudimas

Paslauga „Pagalba namuose“

10 000 EUR

10 000 EUR

500 EUR

Draudimo sąlygos

DRAUDIMO RIZIKOS DRAUDIMO SUMA

Elektros įtampos svyravimai

Šildymo sistemos įrenginių gedimai

Pastato bendrojo naudojimo Jums priklausanti dalis

5 000 EUR

700 EUR

3 000 EUR

Kiemo statiniai 2 000 EUR

10 000 EUR

Sumontuotos žaliuzės, markizės, roletai ir pan. 10 000 EUR

Pastatų draudimu taip pat apdraudžiama

IŠSKAITA

60 EUR

60 EUR

0 EUR

Draudimo įmoka - 3,90 EUR  per mėnesį

Apdraustos rizikos

Ugnis

Vanduo

Vagystė su įsibrovimu

Plėšimas

Vandalizmas

Transporto priemonės atsitrenkimas

Gamtinės jėgos

Sudužimas ir skilimas

 

Vandens (skysčio) prasiskverbimas iš lauko 
per išorines pastato konstrukcijas  - iki 500 EUR

Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos – 
iki 3 000 EUR

Namų turto vagystė iš automobilio bagažinės / 
daiktadėžės – iki 500 EUR

Papildomai atlyginama

Apdrausto pastato išorėje ir viduje esantys stacionarūs įrenginiai ir sklypo 
ribose esantys inžineriniai tinklai



DRAUDIMO RIZIKA DRAUDIMO SUMA

Augalai pastatų viduje ir sklypo teritorijoje

Naminiai gyvūnai (gaisro atveju)

Vertybės, teisėtai laikomi ginklai

10 000 EUR

10 000 EUR

1 000 EUR

Grynieji pinigai 

Mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, 
išmaniosios apyrankės, laikrodžiai bei kiti išmanieji įrenginiai*

Papuošalai ir juvelyriniai dirbiniai, nepriskirti vertybėms, kitas namų ūkyje 
naudojamas turtas 

Baldai, buitinė technika, elektronika, sporto ir laisvalaikio inventorius, 
namų apyvokos daiktai 

300 EUR

500 EUR

Stacionarūs kompiuteriai ir kompiuterinė įranga 2 000 EUR

Vaizdo, garso aparatūra, fotoaparatūra, muzikos instrumentai

Jums patikėtas turtas, svečių daiktai 1 500 EUR

Kiemo statiniuose esantis namų turtas 1 000 EUR

Drabužiai, avalynė, patalynė, rankinės, portfeliai 

Automobilio papildoma įranga, neįmontuota automobilyje 300 EUR

Namų turto draudimu taip pat apdraudžiama

Draudimo apsauga Namų turtui už draudimo vietos ribų

IŠLAIDŲ PO ĮVYKIO DRAUDIMAS DRAUDIMO SUMA

Išlaidos už komunalines paslaugas 

Išlaidos įvykio vietai sutvarkyti

Būsto nuomos išlaidos 

150 EUR

Išorinių durų užrakto pakeitimo išlaidos 200 EUR

Dokumentų ir banko kortelių atstatymo išlaidos

Išlaidos po draudžiamojo įvykio

1 500 EUR

300 EUR

Galiojimo teritorija – Europos sąjunga

2 000 EUR

*Pagal šią riziką nuostoliai  neatlyginami dėl televizorių, stacionarių kompiuterių, telefonų ir išmaniųjų įrenginių 
  sudužimo ir skilimo.

2 000 EUR

200 EUR

6 000 EUR

500 EUR

IŠLAIDŲ PO ĮVYKIO DRAUDIMAS DRAUDIMO SUMA

Grynieji pinigai

Su savimi pasiimtos Jums priklausančios vertybės

Su savimi pasiimtas Jums priklausantis namų turtas 

300 EUR

Dviratis, paspirtukas, riedis, vaiko vežimėlis, neįgaliojo vežimėlis 1 500 EUR

2 000 EUR

300 EUR



Pagalba namuose

SUTEIKIAMA PASLAUGA STAIGIAI IR NETIKĖTAI ĮVYKUS ĮVYKIUI

Vandentiekio vidaus tinklų remontas

Nuotekų tinklų remontas
Atlyginsime nuostolius už užsikimšusios nuotekų sistemos išvalymą bei avarijos 
pašalinimą, draudimo vietos sutvarkymą, išvalymą 

Elektros vidaus tinklų remontas

Šildymo sistemos remontas

Priešgaisrinės ir turto apsaugos 
signalizacijų remontas

Atlyginsime nuostolius už priešgaisrinių ir turto apsaugos signalizacijų 
sistemų remontą

Atlyginsime nuostolius už kiemo vartų sistemos gedimo pašalinimą, remontą 

Ertmių sandarinimas
Atlyginsime nuostolius už laikiną pažeistų konstrukcijų užtaisymą drožlių 
plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis 

Apdrausto turto pervežimas

Apgyvendinimas Atlyginsime nuostolius už laikinosios gyvenamosios vietos paiešką ir (ar) apgy-
vendinimą po įvykio, kai apdraustu turtu nėra galimybės naudotis  

PASLAUGA, KURIAI NEBŪTINA AUKŠČIAU NURODYTŲ ĮVYKIŲ PASIREIŠKIMAS: 

Prijungsime Jums skambimo mašiną, džiovyklę, indaplovę prie vandentiekio 
ir nuotekų tinklų

Draudžiamo pastato elektros skyde-
lio patikra

Atliksime prevencinę elektros skydelio įrengimo ir veikimo patikrą siekiant 
užtikrinti saugų patalpų eksploatavimą 

Atlyginsime nuostolius už vandentiekio vidaus tinklų remontą, draudimo vietos 
sutvarkymą, išvalymą

Atlyginsime nuostolius už saugiklių, elektros lizdų, jungiklių pakeitimą, elektros 
laidų remontą, taip pat prijungimą prie elektros skaitliuko 

Atlyginsime nuostolius už šildymo sistemos avarijos pašalinimą, remontą, pir-
minius šildymo katilo remonto darbus bei alternatyvių šildymo šaltinių pristaty-
mą ir paėmimą, kol bus suremontuotas / pakeistas šildymo šaltinis

Kiemo vartų remontas

Išorinio stiklo dūžis Atlyginsime nuostolius už  laikiną lango uždengimą, stiklo ir (ar) stiklo paketo 
pakeitimo darbus, šukių išvalymą, fizinės apsaugos paslaugas 

Išorinių durų spynos remontas Atlyginsime nuostolius už durų spynos remontą, pakeitimą, avarinį atidarymą, 
fizinės apsaugos paslaugas

Kondicionavimo sistemos remontas Atlyginsime nuostolius už kondicionavimo sistemos gedimo pašalinimą, remontą

Medžio užvirtimas

Atlyginsime nuostolius už medžio supjaustymą, pašalinimą nuo pastato; drau-
dimo vietos sutvarkymą (medžio nuolaužų išvežimą); laikiną pažeistų konstru-
kcijų (stogo dangos pažeidimų, išdaužytų langų) užtaisymą drožlių plokštėmis, 
plėvele ar kitomis medžiagomis 

Atlyginsime nuostolius už apdrausto turto perkraustymą į laikinąją gyvenamąją 
vietą po įvykio, kai apdraustu būstu nėra galimybės naudotis 

Skalbimo mašinos, džiovyklės, 
indaplovės prijungimas 

Po skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės prijungimo paslaugų suteikimo, panaudotos buitinės technikos išvežimas 

Apdraustuose draudimo vietoje esančiuose pastatuose paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas 
per savaitę.

Paslauga teikiama turto draudimo liudijime nurodytu draudžiamojo objekto adresu ir tik Lietuvos 
Respublikos teritorijoje.

Paslaugai išskaita netaikoma.

Per vienerius metus (arba draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, jei šis yra trumpesnis) bendra „Pagalbos 
namuose“ suma negali viršyti 500 EUR suteikiamoms paslaugoms, 50 EUR – remontui reikalingoms 
detalėms ar medžiagoms. Įvykių skaičius nėra ribojamas.


