
GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMO ARGUS KLIENTAMS 
SERTIFIKATAS 

Nr. ARG 9400001  

Draudikas Compensa Vienna Insurance Group ADB Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, tel. 19111. Kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota 
valstybės įmonėje Registrų centras 

Turto draudimo nuo gaisrų ar gamtinių jėgų grupė; Turto draudimo nuo kitų žalų grupė; Turto draudimas   

  

 

 

 

DRAUDIMO OBJEKTO DUOMENYS: 

 
Draudžiamas nekilnojamas turtas Draudimo suma Išskaita 

Butas / namas / kotedžas 10 000,00 EUR 60,00 EUR 

Draudimo variantas: PAGRINDINIS 

Draudžiama Pirmos rizikos draudimo sąlygomis (Taisyklių 23.26 punktas) 

 

Draudžiamas kilnojamas turtas Draudimo suma Išskaita 

Namų turtas  10 000,00 EUR 60,00 EUR 

Draudimo variantas: PAGRINDINIS 

Draudžiama Pirmos rizikos draudimo sąlygomis (Taisyklių 23.26 punktas) 

 

„Pagalbos namuose“ paslauga Draudimo suma Išskaita 

Apdraustuose draudimo vietoje esančiuose pastatuose staiga ir netikėtai atsitikus avarijai arba gedimui teikiamos 
taisyklėse išvardintos „Pagalbos namuose“ paslaugos. 

500 EUR paslaugoms,  

50 EUR remontui 
reikalingoms medžiagoms ar 
detalėms 

0,00 EUR 

MĖNESIO DRAUDIMO ĮMOKA: 3,90 EUR 

 

  

 

Draudimo įmokos mokamos kartu su saugos tarnybos „Argus“ paslaugų sutarties mėnesiniu mokesčiu.   

NAUDOS GAVĖJAS: Draudimo objekto savininkas. 

PAPILDOMOS DRAUDIMO SĄLYGOS:  
Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja 

Draudėjas patvirtina, kad draudžiamame pastate nėra vykdoma komercinė veikla. 

Draudėjas patvirtina, kad draudžiamas objektas nėra pastatas ar statinys su šiaudiniais, skiedriniais, nendriniais, gontiniais (medinėmis čerpėmis) stogais. 

Tuo atveju, jei draudžiamas objektas yra butas, Draudėjas patvirtina, kad draudžiamas pastatas (patalpa) Registrų centre yra įregistruotas kaip mūrinis/betoninis. 

Draudėjui neteikiama rekomendacija dėl parduodamų draudimo produktų. 
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis. 
Draudimo sertifikatas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita-faktūra. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM įst.  

27 str.). 

Kol pastatas nėra baigtas statyti arba yra vykdomi statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbai, nekilnojamam ir kilnojamam turtui galioja tik ugnies rizika ir 300 EUR 
išskaita kiekvienam įvykiui. 
Draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslais draudėjo asmens duomenis tvarko Draudikas, UAB saugos tarnyba „Argus“, juridinio asmens kodas  
141237452, buveinės adresas Viršutinė g. 25, Klaipėda,  UADBB "Aon Baltic", juridinio asmens kodas 110591289, buveinės adresas A.Goštauto g. 40B, Vilnius. 

 

DRAUDIKAS: 
ADB “Compensa Vienna Insurance 
Group” 
 
Pardavimų departamento vadovas 
Dainius Baltinas  
 
 
 

 
 
 
UAB saugos tarnyba “Argus” 
Draudiko atstovas 
 
 
Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, 
taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo 
tvarka pateikiama atstovybėse ar 
www.compensa.lt 

 

 

DRAUDĖJAS:  
VARDENIS PAVARDENIS, tel.: XXXXXXXX 
 
Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas: 

• prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų turinys jam aiškus, jų  kopija gavo 
ir joms pritaria; 

• susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems; 

• visa draudimo sertifikate, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra teisinga ir tiksli; 

• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis; 

• atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo) 
 
Pasirašymas ir/ar draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas: 

• sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu tiesioginės rinkodaros 
tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programas teikimas, nuomonės apie paslaugų 
teikimo kokybę gavimas). 

☐ sutinku                 ☐ nesutinku 

• yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo sertifikato galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius 
po jo galiojimo pabaigos. 

• yra informuotas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, 
kreipdamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111  arba el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo) 

 

 
 Gedimino pr. 1, Vilnius. 

DRAUDIMO SĄLYGOS: 

 

DRAUDIMO TAISYKLĖS: 

NUO: 2020.05.17 00:00 IKI: 2021.05.16 

Compensa Vienna Insurance Group ADB Gyventojų turto draudimo taisyklės (Patvirtinta ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 
Valdybos 2019 m. spalio mėn. 8 d. nutarimu. Galioja nuo 2019 m. lapkričio mėn. 14 d.)  

VILNIUS 2020.05.15 

 Adresas Kodas xxxxxxxxxxx 

 

Vardas Pavardė, 

 

DRAUDĖJAS:       

https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems
mailto:tiesioginerinkodara@compensa.lt

