
Primename, kad joks draudimas neapima visų įmanomų atvejų, todėl plačiau dėl draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių pasikonsultuo-
kite su „Lietuvos draudimo“ atstovais arba ieškokite informacijos būsto draudimo taisyklėse https://www.ld.lt/busto-draudimas.

PASIRINKITE SAVO
DVIRAČIUI TINKAMĄ 
DRAUDIMO APSAUGĄ!

Išsamiau apie draudimo apsaugos galiojimo ir negaliojimo atvejus

Draudimo rizikos galioja konkrečiam draudimo sutartyje 
nurodytam dviračiui. Asmens civilinė atsakomybė galioja 
visai šeimai, bet tik valdant apdraustą dviratį.

KAM GALIOJA? 

• Draudimas nuo pagrindinių rizikų galioja laikant dviratį 
sutartyje nurodytu būsto adresu, būsto pagalbiniuose 
pastatuose (pvz., sandėliuke) arba už draudimo vietos 
ribų trijose Baltijos šalyse, jeigu dviratis buvo prirakintas 
prie stacionarių konstrukcijų.

• Asmens civilinės atsakomybės draudimas valdant dviratį 
galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

KUR GALIOJA?

  Negalėsime atlyginti nuostolių, jei:

• dviratis pavogtas, bet nėra nustatyta įsilaužimo 
į pastatą (ar patalpą) požymių;

• dviratis pavogtas už draudimo vietos ribų, 
kai nebuvo prirakintas prie stacionarių konstrukcijų;

• draudžiamojo įvykio (eismo įvykio ar vagystės) 
aktas nėra registruotas policijoje;

• nuostoliai tretiesiems asmenims padaryti tyčia.

KADA NEGALIOJA?

Dviračio draudimo apsauga

Draudimo apsaugos teikėjas: AB „Lietuvos draudimas“.  Pasiūlymas galioja „Lietuvos draudimo“ klientams, 
kurie yra fiziniai asmenys, 2021-05-01–2022-05-31 per partnerį MB „Ponas dviratis“ sudariusiems pradinę metinę 
dviračio draudimo sutartį pagal būsto draudimo sąlygą Nr. 67 ir sumokėjusiems draudimo įmoką arba jos dalį. 

Dviračio draudimą galite įsigyti AB „Lietuvos draudimas“ partnerio parduotuvėje „Ponas dviratis“. 
    A. Goštauto g. 4-1A, 01106 Vilnius         +370 615 31453            info@ponasdviratis.lt

Dviračio draudimas
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apsaugos nuo dviračio vagystės ar 
sugadinimo per eismo įvykį (įvykis turi būti registruotas policijoje), 
taip pat ir nuo pagrindinių rizikų: gaisro, vandens, gamtinių jėgų.

Taikoma 40 Eur besąlyginė išskaita.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Apsaugos, jei Jūs ar Jūsų šeimos narys vairuodamas šį dviratį 
netyčia padarysite žalos kitiems asmenims ar jų turtui.

Taikoma 40 Eur besąlyginė išskaita.

Iki 1000 Eur 
draudimo suma

Iki 3000 Eur 
draudimo suma

Iki 1500 Eur 
draudimo suma

Iki 1500 Eur 
draudimo suma

15 Eur 24 EurKaina metams

ATLYGINSIME 
KAIP UŽ 
NAUJĄ!

Dviračio netekus 


