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PATARIMAI, KAIP PILDYTI TURTO ŽALOS DEKLARACIJĄ

Ši Turto žalos (toliau – žalos) deklaracija skirta įvykio aplinkybėms, dėl kurių 
buvo sugadintas turtas, patvirtinti�

Tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo ir už tai atsakingas asmuo sutaria dėl 
įvykio aplinkybių, jie užpildo ir pasirašo Turto žalos įvykio deklaraciją (toliau – 
deklaracija)�

Deklaracijos komplektą sudaro du vienodi blankai, kurie privalo būti 
užpildyti identiškai�

Labai svarbu, kad vienas blankas būtų užpildytas abiejų suinteresuotų šalių� 

Deklaracija pildoma įskaitomai (vardai, pavardės, draudimo įmonių 
pavadinimai – didžiosiomis raidėmis), o 8 laukelyje pasirinkti tinkami 
langeliai žymimi „x“ ženklu�

ATITINKAMUOSE LAUKELIUOSE TURI būTI NURODYTA 
šI INfORMACIJA:

•	 1	laukelyje – įvykio data, pvz�, 2011-07-28, ir laikas, pvz�, 22�05 val�

•	 2	laukelyje	– tiksli įvykio vieta, pvz�, Vilnius, Savanorių pr� 105-22�

•	 3	laukelyje – data, kada apie įvykusią avariją pranešta kompetentingai 
institucijai (avarinei tarnybai, namo bendrijai), pvz�, 2011-07-28� 

•	 4	laukelyje – visi deklaracijoje reikalaujami įvykio aplinkybes nustačiusios 
kompetentingos institucijos duomenys, suteikiantys galimybę vėliau su 
ja susisiekti�

•	 5	laukelyje – visi deklaracijoje reikalaujami įvykio liudininkų duomenys, 
suteiksiantys galimybę vėliau su jais susisiekti�

•	 6	laukelyje pateikiama informacija apie sugadinto turto draudėją, kuris 
įrašytas draudimo liudijime� Draudėjas gali būti fizinis arba juridinis 
asmuo� Jei draudimo liudijime įrašytas draudėjas yra fizinis asmuo, 
nurodoma jo pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti 
duomenys� Jeigu liudijime įrašytas draudėjas yra juridinis asmuo, turi 
būti nurodomas jo pavadinimas, buveinės adresas ir kiti reikalaujami 
duomenys�

 Iš draudimo liudijimo įrašomas tikslus turtą apdraudusios draudimo 
įmonės pavadinimas, draudimo liudijimo numeris, draudimo liudijimo 
galiojimo laikotarpis� 

•	 7	 laukelyje pateikiama informacija apie už padarytą žalą atsakingą 
asmenį� Atsakingas gali būti fizinis arba juridinis asmuo� Jei atsakingas 
yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė, vardas, gyvenamosios vietos 
adresas ir kiti duomenys� Jeigu atsakingas yra juridinis asmuo, turi 
būti nurodomas jo pavadinimas, buveinės adresas ir kiti reikalaujami 
duomenys�

 Iš draudimo liudijimo įrašomas tikslus civilinę atsakomybę apdraudusios 
draudimo įmonės pavadinimas, draudimo liudijimo numeris, draudimo 
liudijimo galiojimo laikotarpis (jei civilinė atsakomybė yra apdrausta)� Šį 
laukelį turi užpildyti kaltininkas�

•	 8	laukelyje „x“ ženklu pažymimi tie langeliai, šalia kurių pateikti teiginiai 
labiausiai atitinka faktines įvykio aplinkybes�

•	 9	 laukelyje žalą patyręs ir atsakingas už žalą asmuo nurodo įvykio 
aplinkybes, užpylimo židinį (buto adresą, patalpą, pvz�, sanitarinis 
mazgas, palėpė, rūsys, pagalbinės patalpos ar kt�), užpylimo priežastis 
(santechnikos ar kito inžinierinio įrenginio gedimas ir jo pobūdis, pvz�, 
trūko radiatorius, trūko indaplovės nuotekų žarna), avarijos likvidavimo 
aplinkybes, pvz�, avariją likvidavo avarinė tarnyba, avarija likviduota savo 
jėgomis�

 Nurodžius įvykio aplinkybes, po jomis pasirašo abi šalys�

•	 10	laukelyje kompetentingos institucijos atstovas nurodo:
10�1 – Atvykimo informacija (data, laikas ir adresas)�
10�2 – Asmuo, iškvietęs avarinę tarnybą (vardas, pavardė, adresas)�
10�3 – Užpylimo židinys (buto adresas, patalpa: sanitarinis mazgas, palėpė, 
rūsys, pagalbinės patalpos ar kt�)�
10�4 – Užpylimo priežastis (santechnikos ar kito inžinierinio įrenginio 
pavadinimas ir jo gedimo pobūdis)�
10�5 – Atsakomybė (konkretaus buto nr� ������� ar pastato bendro naudoji-
mo inžinieriniai tinklai)�
10�6 – Atliktų remonto darbų pobūdis (užsuktas vandens padavimo 
stovas, pakeista trūkusi vandens maišytuvo žarnelė ir t� t�)�
10�7 – Apmokėjimas už avarijos likvidavimą (kam buvo pateikta sąskaita 
ir kas apmokėjo už iškvietimą ir atliktus avarijos likvidavimo darbus)�
10�8 – Kita svarbi informacija (dalyvavę asmenys nustatant užpylimo 
židinį ir priežastį, kaltininko paaiškinimai, motyvacija dėl konkretaus 
subjekto atsakomybės už įvykusią avariją ribų ar pan�)

•	 11	laukelyje	išvardijami patirti nuostoliai pastatams, pvz�: 

1� Lubos 27,86 m2 Gruntuoti, glaistyti, dažyti

•	 12	laukelyje	išvardijami patirti nuostoliai namų turtui, pvz�:

1� Virtuvės baldai 2008 06 6000 Lt 40 %

Apatinėje deklaracijos dalyje abi šalys savo parašais patvirtina, kad 
užpildytoje deklaracijoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga.

Jei turite galimybių, padarykite per įvykį sugadinto turto, avarijos židinio 
nuotraukų�

Abu deklaracijos komplekto blankai yra lygiaverčiai� Pasirašę deklaraciją 
asmenys pasilieka sau po vieną užpildyto blanko egzempliorių�

Užpildytą ir pasirašytą deklaraciją draudžiama taisyti, keisti ar pildyti.

KĄ DARYTI, JEI JūSų TURTAS bUVO APLIETAS?

•	 Nedelsdami	 praneškite	 apie	 įvykį	 kompetentingai	 tarnybai	 (avarinei	
tarnybai, namą administruojančiai įmonei, bendrijos pirmininkui ir kt�) 
bei imkitės visų būtinų turto gelbėjimo priemonių�

•	 Užpildykite	 šią	 turto	 žalos	 deklaraciją	 kartu	 su	 už	 įvykį	 atsakingu	
asmeniu (Jums žalą padariusiu asmeniu)� 

 Užpildytą deklaraciją pateikite draudimo bendrovės atstovui – 
registruojant žalą, apžiūros metu ar po apžiūros, taip, kaip sutarsite su 
Jumis susisiekusiu draudimo bendrovės atstovu�

•	 Per	1	darbo	dieną	praneškite	apie	įvykį	„Lietuvos	draudimui“	telefonu	
1828 arba užregistruokite pranešimą internetu�

•	 Užregistravus	įvykį	internetu	per	vieną	darbo	dieną	su	Jumis	susisieks	
atsakingas ekspertas� Jums patogiu laiku atvyks mūsų vertintojai ir 
apžiūrės sugadintą turtą arba žala bus suadministruota telefonu�

•	 Išsaugokite	 sugadintą	 turtą	 iki	 „Lietuvos	 draudimo“	 vertintojų	
atvykimo�
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