
APSAUGOS KOMANDA kiekvieną dieną ir naktį saugo klientų gyvenamąjį būstą, kilnojamąjį 
ir nekilnojamąjį turtą nuo nusikalstamos veikos. Tačiau turtas nukenčia ir kasdienėse situacijose, 
todėl siūlome savo klientams finansinę apsaugą nuo netikėtos žalos turtui.

DRAUDIMAS  „SAUGŪS NAMAI“

Namų turto draudimas
Standartinis

iki 15 000 Eur 

3 Eur
mėnesiui

(36 Eur metams)

Įsilaužimo metu padarytos  
žalos draudimas (langams, 
durims, spynoms)

iki 500 Eur

Civilinės atsakomybės 
draudimas

Butui iki 3 000 Eur  
Namui iki 30 000 Eur 

* Besąlyginė išskaita - 40 Eur.  Turtui, esančiam ne nuolat gyvenamame būste (t.y. kai gyvenama trumpiau 
nei 9 mėnesius per metus), taikoma 300 Eur išskaita.



PRIMINIMAS: 
nepamirškite visuomet įjungti apsaugos sistemą ir įsitikinti ar ji tvarkingai veikianti.

KOKIĄ APSAUGĄ APIMA TURTO DRAUDIMAS?
• Apdraudžiami visi namuose esantys baldai, buitinė technika, dviračiai, veidrodžiai, kaitlentė ir kiti baldų

įstiklinimai (iki 15 000 Eur).
• Apdraudžiami svečių daiktai jūsų namuose (iki 150 Eur) ir Jūsų daiktai, esantys pastatui priklausančiame

sandėliuke, garaže (iki 3 000 Eur).
• Įsilaužimo atveju atlyginsime už sugandintų pastato durų, spynos ir langų remonto ar pakeitimo

išlaidas (iki 500 Eur).
• Apdraudžiami dėl įvykio būste padaryti nuostoliai tretiesiems asmenims arba jų turtui, pvz., jeigu

aplietumėte kaimynų butą arba dužusio balkono lango stiklai sužalotų praeivį ar stovintį automobilį
(iki 3 000 Eur sumai butuose ir iki 30 000 Eur sumai namuose).

TAIP PAT ATLYGINAME UŽ:
• Baldų įstiklinimų, stiklo keraminių kaitlenčių ir veidrodžių dūžius.
• Papildomas išlaidas draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti (iki 5% nuo draudimo sumos).
• Technikos gedimus dėl elektros įtampos svyravimų (iki 7 000 Eur).
• Apiplėšimą, kai panaudojamas fizinis ar psichologinis smurtas, už namų ribų arba vagystę įsilaužiant

į pastatą, kuriame esate laikinai apsistojęs, pvz.: viešbutyje (iki 3 000 Eur, mobiliesiems telefonams, 
planšetiniams ir nešiojamiems kompiuteriams taikomas 600 Eur limitas).

• Daiktų vagystę iš užrakinto automobilio (iki 300 Eur). 
• Prirakinto dviračio, vaikiško vežimėlio vagystę už namų ribų (iki 3 000 Eur).

Pasiūlymas galioja fiziniams „Apsaugos komanda“ klientams, sudariusiems pradinę metinę namų turto draudimo 
sutartį su „BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje“ pagal pasiūlymo sąlygas. Draudimo apsauga įsigalioja 
nuo datos nurodytos draudimo liudijime. Būsto inžineriniai tinklai (šildymo, vėdinimo sistemos) nėra priskiriami 
kilnojamam namų turtui. Pasiūlymas negalioja draudžiantis turtą nebaigtos statybos būste. 
Primename, kad joks draudimas neapima visų įmanomų atvejų, todėl plačiau apie draudžiamuosius ir 
nedraudžiamuosius įvykius rasite „BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje“ gyventojų turto draudimo 
taisyklėse NR.039.1  arba svetainėje https://www.bta.lt/privatiems/busto-draudimas.

JŪSŲ NAMŲ TURTAS BUS APSAUGOTAS 
NUO PAGRINDINIŲ RIZIKŲ:

Ugnies: 
gaisras, žaibo 
iškrova, 
sprogimas

Vandens:
šildymo, 
kanalizacijos 
tinklų avarijos, 
prasiskverbimas iš 
gretimų patalpų

Gamtos jėgų: 
audra, kruša, 
liūtis, gedimai 
dėl įtampos 
svyravimų

Vagystės:
įsilaužimas, 
apiplėšimas, 
vandalizmas




