Techninės pagalbos priemonių draudimo paslaugų atmintinė
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Centras) apdraudė techninės pagalbos priemones, (toliau vadinama – TPP), kainuojančias
nuo 500 eur. Apdraustos TPP, kurios buvo Centro įsigytos iki 2017 m. vasario 1 d.
TPP draudžiamos vietose:
Centro teritorinių padalinių sandėliuose: Mindaugo g. 42A-1, Vilnius; Vilniaus g. 40, LT-76253,
Šiauliai; Šilutės pl. 4B, LT-91173 Klaipėda; Žemaičių pl. 37 LT-48178 Kaunas; Smėlio g. 10-1, LT62114 Alytus; Maironio g. 34, LT-28144 Utena; Dainavos g. 23A, LT-36247 Panevėžys; Parko g.
13, LT-68219 Marijampolė; Žalioji g. 4-4, LT-87334 Telšiai; Žemaitės g. 5/Gedimino g. 9 LT-72236
Tauragė.
Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje, kai turtas yra naudotojo ar savivaldybės valdomose
patalpose ar naudotojo naudojamose patalpose/viešbutyje kelionių metu Europoje.
Draudžiamam turtui priskiriamų TPP, kurių vieneto vertė viršija 500 eur, sąrašas:
Eil
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.
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Pavadinimas
Pavadinimas
Nr
Nr
.
.
1
Elektrinis vežimėlis
16
Triratis vaikams
2
Vežimėlis aktyvus sudedamas su žema nugara 17
Triratis vaikams
Vaikštynė su 4 ratukais ir liemens atra
3
Vežimėlis aktyvus sudedamas su žema nugara 18
ma
4
Vonia
19 Darbo kėdutė vaikui nuo 2 iki 5 metų
5
Vonia
20 Darbo kėdutė vaikui nuo 5 iki 10 metų
6
Vonia
21 Darbo kėdutė vaikui nuo 5 iki 10 metų
Darbo kėdutė vaikui nuo 10 iki 15 met
7
Lova reguliuojama su mediniais šonais
22
ų
Automatiškai reguliuojama lova su mediniais
8
23
Darbo kėdutė iki 3 metų
lovadugniais
9
Keltuvas
24 Darbo kėdutė ( vaikams virš 15 metų)
10 Palydovo valdomas vežimėlis nuo 115-135 cm 25
Sėdynė sėdėjimo korekcijai
11
Palydovo valdomas vežimėlis nuo 135 cm
26 Stovėjimo atrama vaikams iki 100 cm
Stovėjimo atrama vaikams nuo 140 cm
12
Palydovo valdomas vežimėlis nuo 135 cm
27
iki 170 cm
Stovėjimo atrama vaikams nuo 800 iki
13
Palydovo valdomas vežimėlis iki 115 cm
28
1600 mm
Palydovo valdomas vežimėlis vaikiškas ( vaika
Stovėjimo atrama vaikams nuo 800 iki
14
29
ms su lengvesne negalia)
1600 mm
15
Vežimėlis vaikui su CP universalaus tipo
Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje, kai turtas yra naudotojo ar Centro, savivaldybės
valdomose patalpose ar naudotojo naudojamose patalpose/viešbutyje kelionių metu Europoje
nuo šių draudimo rizikų:
Ugnis;
Transporto priemonės atsitrenkimas;
Vagystė su įsibrovimu, apiplėšimas ir vandalizmas.
Draudimo sąlygų laikotarpis 2017-05-22 19:33 val. – 2018-05-21 24:00 val.

PAPILDOMOS DRAUDIMO SĄLYGOS:
1) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga pagal šią draudimo sutartį apdraustam
turtui galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai turtas yra naudotojo ar Centro, savivaldybės
valdomose patalpose ar naudotojo naudojamose patalpose.
2) MOBILIOS ĮRANGOS (TECHNINIŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ) DRAUDIMAS JĄ
TRANSPORTUOJANT
Mobili elektroninė ir kompiuterinė įranga yra papildomai apdrausta ją transportuojant lengvuoju
automobiliu arba mikroautobusu, o nuostoliai atlyginami šiais atvejais:
- dėl sugadinimo ar sunaikinimo autoavarijos metu Europos Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos,
Islandijos ir Lichtenšteino teritorijose;
- dėl vagystės iš užrakintos automobilio bagažinės, jei yra išoriniai įsilaužimo požymiai ir įvykis
registruotas policijoje.
3) MOBILIOS ĮRANGOS (TECHNINIŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ) DRAUDIMAS NUO
VAGYSTĖS KOMANDIRUOČIŲ METU AR IŠ
DRAUDĖJO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS
Mobili elektroninė ir kompiuterinė įranga yra papildomai apdrausta nuo vagystės (vagystės su
įsilaužimu, apiplėšimo, vandalizmo po įsilaužimo) Draudėjo darbuotojų komandiruočių metu iš jų
nuomojamų gyvenamųjų patalpų Europos Sąjungos, Norvegijos,
Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino teritorijose ar iš Draudėjo darbuotojų nuolatinės
gyvenamosios vietos. Nuostoliai dėl vagysčių iš transporto priemonių pagal šią sąlygą neatlyginami.
4) MOBILIOS ĮRANGOS (TECHNINIŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ) DRAUDIMAS NUO
PLĖŠIMO GATVĖJE
Mobili elektroninė ir kompiuterinė įranga yra papildomai apdrausta nuo plėšimo atvirose vietose (ne
patalpose) panaudojus fizinį smurtą Lietuvoje ar Draudėjo darbuotojų komandiruočių metu Europos
Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino teritorijose.
Nuostoliai atlyginami tik tuo atveju, kai apie tokį plėšimą nedelsiant pranešta policijai.
Nuostoliai dėl grasinimų panaudoti smurtą, apgavystės, atvirosios vagystės, nepaaiškinamo dingimo
neatlyginami.
Atsitikus draudiminiam įvykiui svarbu laikytis turto draudimo taisyklėse nustatytų
reikalavimų, t. y.:
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsdami praneškite kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui,
apie vagystę – policijai, apie gaisrą – priešgaisrinei saugos tarnybai, komunikacijų avariją – avarinei
tarnybai, sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai. Per vieną parą apie įvykį informuokite telefonu
Lietuvoje 1828, telefonu užsienyje + 370 5 266 6612. 1Ž . Žalų centro darbo laikas: I-V 8.00-18.00
val. Pranešti apie įvykį galite ir internetu adresu www.ld.lt Gavę pranešimą su Jumis susisieksime ne
vėliau kaip per tris darbo dienas.

