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ATMINTINĖ APIE PASĖLIŲ DRAUDIMĄ 
Informacinis dokumentas 

Draudikas: „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ 
  filialas „VH Lietuva“ 

 

Šis dokumentas neatspindi konkrečios pasėlių draudimo sutarties sąlygų. Jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, 
esminiai klientų klausimai.  
Visa išsami informacija pateikta https://www.vereinigte-hagel.net/wp-content/uploads/2022/09/Kundeninfo_LT_2022.pdf  

 

Kruša (K) 

 
 

Audra (A) 

 
 

Liūtis (L) 

 
 

Iššalimas (I) 

 
 

Šalna (Š) 

 
 

Stichinė sausra 
(SS) 

 
 

Ilgalaikis lietus 
(IL) 

 
 

Ugnis (U)  

 

          Draudimo rizikos     

   Privaloma   Galima pasirinkti atskirai ar kartu 

Augalų grupės K  K-A-L I Š SS IL U 
Javai +  + + + + + + 
Aliejiniai augalai +  + + + + + + 
Ankštiniai augalai +  +     +     
Kukurūzai +  +   + +     
Pluoštiniai augalai +              
Cukriniai runkeliai +  +   +       
Bulvės +  +   +       
Sėklos +              
Energetiniai augalai +  +           
Daržovės (kopūstinės, 
svogūninės, šakniavaisinės) 

+ 
 

            

Vaisiai ir uogos + 
 

            

 

PRISIMINKITE: 
- Pasėlių draudimo sutartis įsigalioja nuo pirmos įmokos dalies sumokėjimo. 
- Apie draudiminį įvykį būtina informuoti draudiką tiesiogiai ar per savo draudimo konsultantą ne vėliau, 

kaip per 4 dienas. Išimtys: apie iššalimo žalą pranešti per 3 darbo dienas, ugnį – 2 dienas. 
- Nurodytas pasėlių sklypo hektaro vertės dydis turi tiesioginę įtaką ir draudimo įmokos, ir draudimo 

išmokos dydžio apskaičiavimui. 
- Iššalimo rizikos draudimo apsauga galioja nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. 
- Pasėlių draudimas dėl šalnos rizikos  įsigalioja po 14 d. nuo pirmosios draudimo įmokos dalies 

sumokėjimo, bet ne anksčiau, nei gegužės 1 d. 
- Javų išgulimo atveju mokamas fiksuotas draudimo išmokos dydis – 15 proc. nuo apdrausto sklypo 

nukentėjusios dalies ploto draudimo sumos. Ši draudimo apsauga galioja tarpsnyje nuo žydėjimo pradžios 
iki vaškinės brandos pabaigos.  

- Grikiams, ankštiniams, aliejiniams augalams išgulimo rizika negalioja. 
- Stichinės sausros indeksas (SPI 2) skaičiuojamas nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. SS nustatoma, kai SPI 2 

dydis yra mažesnis ar lygus -1,7. 
- Ilgalaikio lietaus indeksas (SPI 1) skaičiuojamas nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 3 d. IL identifikuojamas, kai  SPI 

1  viršija +2. 
- Ugnies rizikos draudimo atveju maksimali galima išmoka – 80 proc. nuo pažeisto lauko ploto draudimo 

sumos. Kiekvienu atveju būtina informuoti ugniagesius. 
- Žalų reguliavimą vykdo komisijos, susidedančios iš 2 asmenų. Ūkininkas visuomet patvirtina žalos 

sureguliavimo rezultatą, pasirašydamas žalų sureguliavimo protokole. 
-  Norint gauti dalies draudimo įmokos kompensaciją, turite kreiptis į savo rajono Žemės ūkio skyrių. 


