
     
 

 
 

 
Informacijos apie indėlių draudimą  
teikimo klientų aptarnavimo  
padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir  
sąskaitų išrašuose taisyklių 1 priedas 
    

 
ATVEJAI, KAI INDĖLIAI NĖRA DRAUDŽIAMI IR KAI YRA TAIKOMI INDĖLIŲ 

DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO APRIBOJIMAI 
 

Indėlių draudimo objektas nėra: 
1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu; 
2) kredito įstaigos nuosavos lėšos; 
3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų 

plovimo; 
4) finansų įstaigų indėliai;  
5) valdymo įmonių indėliai; 
6) finansų maklerio įmonių indėliai; 
7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi 

indėliai); 
8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo 

įmonių indėliai; 
9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai; 
10) pensijų fondų indėliai; 
11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas 
kitiems asmenims priklausančias lėšas;  

12) Lietuvos banko indėliai; 
13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir 

įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais; 
14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į 

elektroninius pinigus gautos lėšos. 
 

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai: 
1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos: 
1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo 

objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje); 
2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių 

draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra 
mažesnė kaip 10 eurų. 

2. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, 
turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki 
galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. 

 
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas: 

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais 
(plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, 
jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta 
teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.  
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