KASKO DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: transporto priemonių (kasko) draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios transporto priemonių draudimo (kasko) sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir
nedraudžiamieji įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Transporto priemonių draudimo taisyklėse Nr. 21 (2018 02 13 redakcija, galioja nuo 2018 03 01)
• Transporto priemonių draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Transporto priemonių (kasko) draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Transporto priemonės sugadinimas arba sunaikinimas
dėl staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų
- autoavarijos;
- gaisro;
- gamtos jėgų (audros, potvynio, liūties, krušos, žaibo);
- trečiųjų asmenų piktavališkos veiklos.
Transporto priemonės arba jos detalių vagystė.
Papildomai atlyginame dėl draudžiamojo įvykio atsiradusias išlaidas:
- už papildomai tvirtinamus daiktus, sugadintus per eismo įvykį, – iki 600 Eur;
- už sugadintas apsaugos nuo vagysčių priemones;
- už gelbstint nukentėjusiuosius atsiradusius automobilio
sugadinimus;
- už automobilio pašalinimą iš įvykio vietos;
- būtinąsias išlaidas, kurių atsirado siekiant sumažinti
nuostolio dydį;
- kitų asmenų turtui padarytą žalą iki 10 000 Eur, jei automobilyje kilo gaisras ir jis sugadino kitų asmenų turtą;
- nuostolius už papildomos įrangos sugadinimą arba vagystę iki 300 Eur;
- už pavogtų užvedimo raktelių pagaminimą, spynelių
pakeitimą ir apsaugos sistemų perprogramavimą;
- už sugadintą arba pavogtą valstybinį numerį;
- automobilio saugojimo išlaidas iki trijų parų.
Techninė pagalba Lietuvoje ir užsienyje suteikiama vairuotojams, kurių M1 ir N1 klasės automobiliai naudojami
asmeninėms reikmėms, o jų masė neviršija 3 500 kg.
24 val. per parą, 7 d. per savaitę prireikus suteikiamos šios
paslaugos:
- pakaitinis automobilis;
- transportavimas po eismo įvykio arba sugedus automobiliui;
- taksi paslauga remontuojant automobilį;
- nakvynė viešbutyje;
- kelionės pratęsimas;
- grįžimas namo (tik turint ir mūsų privalomąjį draudimą);
- automobilio saugojimas (tik turint ir mūsų privalomąjį
draudimą);
- ištempimas užklimpus sniege arba purve;
- avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus
raktelius;
- variklio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui;
- rato pakeitimas;
- kuro pristatymas;
- konsultacija telefonu.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama,
jeigu:
- įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės, pavyzdžiui, dėl padangų su visiškai nusidėvėjusiu protektoriumi ji nuslydo nuo kelio;
- žala atsirado dėl techninių transporto priemonės gedimų;
- automobilis nukentėjo dėl netvarkingos priekabos;
- automobilis buvo naudojamas kaip darbo įrankis arba
įrenginys;
- automobilis važiavo užšalusiu vandens telkiniu ir jame
įlūžo;
- buvo sugadinta (-os) tik padanga (-os);
- vairuotojas, keleiviai, gyvūnai arba vežamas krovinys
sugadino automobilio vidų (išskyrus sugadinimus, kurių atsirado per autoavariją, per kurią nukentėjo ir automobilio išorė).
Žala dėl vagystės neatlyginama, jeigu:
- buvo palikti atviri langai, stoglangis arba stogas, neužrakintos durys;
- per 3 dienas po pranešimo draudikui nebuvo perduoti dokumentai, rakteliai;
- asmuo iš draudėjo buvo gavęs sutikimą naudotis automobiliu ir vėliau jį pasisavino;
- nebuvo tinkamai veikiančių apsaugos nuo vagysčių
priemonių, jei jos buvo būtinos;
- automobilis pavogtas kartu su registracijos dokumentais arba rakteliais.
Neatlyginami finansiniai nuostoliai, tiesiogiai nesusiję
su pavogto automobilio vertės kompensavimu.
Neatlyginami nuostoliai:
- papildomos išlaidos: remontuojant papildomai sutaisytas gamyklinis arba autoservise padarytas brokas arba
išlaidos, skirtos automobiliui patobulinti;
- finansiniai nuostoliai, tiesiogiai nesusiję su sugadintos
transporto priemonės atkūrimo išlaidų arba sunaikintos (pavogtos) transporto priemonės vertės (kainos)
kompensavimu;
- transporto priemonės prekinės vertės sumažėjimas;
- degalų išlaidos.
Techninė pagalba neteikiama, jeigu transporto priemonės apdraustos pagal transporto priemonių parko draudimo sąlygas.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Gali būti taikoma įvykio besąlyginė arba procentinė išskaita. Informacija apie jos dydį ir taikymą nurodyta draudimo liudijime.
Pirmo įvykio, atsitikusio, kai transporto priemone naudojosi asmuo, nesantis draudimo sutartyje apibrėžtos valdytojų grupės valdytoju, besąlyginė išskaita 300 Eur didesnė
negu nurodyta draudimo liudijime.
Žala neatlyginama, kai:
- transporto priemonės dalyvavo bet kokiose sporto
varžybose, lenktynėse arba treniruotėse;
- vairuotojas buvo neblaivus arba apsvaigęs;
- vairuotojas vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos
– vadinasi – teisės vairuoti;
- vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos;
- vairuotojas žalą sukėlė tyčia;
- siekiant gauti arba padidinti išmoką buvo pateikti klaidingi įvykio duomenys;
- buvo pažeistos esminės sutarties sąlygos;
- žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto arba sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu;
- draudžiamasis įvykis įvyko dėl žemės drebėjimo, radiacijos arba kitokio atominės energijos poveikio.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvoje ir Europos šalyse, išvardytose Taisyklių 4.1. punkte.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•
•

Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos
pagalba nukentėjusiesiems, jei įmanoma – apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.
Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais.
Atsitikus įvykiui, per 1 darbo dieną apie tai pranešti raštu.
Nedelsiant informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką.
Nedelsiant informuoti apie prarastus automobilio raktelius arba registracijos dokumentus.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba skaidyti ją į dalines įmokas (nuo 2 iki 12 kartų).
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite užsisakyti sąskaitas apmokėti automatiškai),
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Įprastinė kasko draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo
įmoka yra sumokėta.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

