„KASKO“ – vairuokite
be rūpesčių
paprastai IR AIŠKIAI APIE TRANSPORTO
PRIEMONIŲ „KASKO“ DRAUDIMĄ

KĄ GALIU APDRAUSTI
„KASKO“ DRAUDIMU?
Jeigu avarijoje nukentėtų Jūsų automobilis, nesvarbu, kas šio įvykio kaltininkas, nuostolius atlygintume mes. Taip pat atlygintume nuostolius dėl vagystės, gamtos jėgų padarytos žalos ar vandalizmo.

KAS DRAUDŽIAMA ŠIUO DRAUDIMU?
Jūsų automobilis ir papildoma įranga, pavyzdžiui,
garso aparatūra.

NUO KO DRAUDŽIA ŠIS DRAUDIMAS?
Nuo patirtų nuostolių:
-- avarijos;
-- vagystės;
-- vandalizmo;
-- stichinės nelaimės;
-- nelaimingo atsitikimo atveju.

Apdraudę kasko draudimu asmeninį lengvąjį automobilį, galėsite naudotis techninės pagalbos kelyje
paslaugomis Lietuvoje ir užsienyje.

Konsultacija visą
parą tel. 1828.

Pakaitinis automobilis
7 arba 14 d.

Taksi paslauga
remonto metu.

Pagalba kelyje.

Grįžimas namo taksi.

Nakvynė viešbutyje.

Transportavimas.

Automobilio
saugojimas 14 d.*

Kelionės pratęsimas.

* Ši paslauga teikiama sudariusiems KASKO ir papildomai TPVCAPD sutartis.

KADA GALITE PASINAUDOTI TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGA?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sugedus transporto priemonei kelyje.
Įklimpus sniege ar purve.
Automobilio vagystės atveju.
Pasibaigus degalams.
Užsitrenkus durelėms.
Prakiurus padangai.
Po eismo įvykio, kai transporto priemonė tampa nebetinkama tęsti kelionę ir pan.
Kitais netikėtais atvejais.

Daugiau informacijos apie techninės pagalbos paslaugą rasite 10 psl.
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PAPILDOMos paslaugos:
VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ DRAUDIMAS
Jei eismo įvykio metu susižalosite ar bus sužaloti
Jūsų keleiviai, draudimo išmoką galėsite skirti gydymuisi ar poilsiui sanatorijoje.
PAPILDOMOS ĮRANGOS DRAUDIMAS
Šį draudimą galite įsigyti papildomai. Jei bus sugadinta ar pavogta papildoma įranga (garso, vaizdo
aparatūra, navigacijos sistema ir pan.), atlyginsime
nuostolius, lygius iš įsigijimo vertės atėmus nusidėvėjimo sumą iki Jūsų pasirinktos draudimo
sumos. Papildomai nepasirinkus šio draudimo,
nuostolius dėl sugadinimo ir sunaikinimo ar vagystės atlyginame iki 300 Eur.

kodėl turėčiau rinktis
„lietuvos draudimo“
„kasko“ draudimą?

Nemokama techninė
pagalba kelyje
Teikiame Lietuvoje ir užsienyje.

Turime galimybę žalĄ
atlyginti po pirmojo
skambučio!
4 iš 10 atvejų atlyginsime žalą
netrukus po Jūsų skambučio.

Mes tEsime pažadus!
Atsitikus įvykiui, įvardijame
tikslią datą, kada bus
sureguliuota Jūsų žala, ir
laikomės šio pažado!

Lietuvos gyventojai
Mumis pasitiki
Kas trečias besidraudžiantis
renkasi „Lietuvos draudimą“.
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IŠSAMIAU
Šioje atmintinėje pateikiami TIK DAŽNAI PASITAIKANTYS draudžiamieji ir nedraudžiamieji
įvykiai.
Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite Transporto
priemonių draudimo taisyklėse Nr. 021
(2018-03-01 red.).
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Taisykles galite rasti internete www.ld.lt skiltyje
KASKO → „Draudimo taisyklės“ arba teiraukitės mūsų draudimo atstovų.

AUTOMOBILIO DRAUDIMAS NUO
SUGADINIMO AR SUNAIKINIMO
Eismo įvykio metu, kilus gaisrui ar audrai, atsitrenkus į stovintį objektą (pvz., medį, tvorą ir pan.)
bei atvejais, kai tretieji asmenys sugadina automobilį arba kitų, staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų
metu galioja automobilio draudimas nuo sugadinimo ar sunaikinimo.

Ką MES draudžiame?
1. Atlyginame už Jūsų automobilio sugadinimą
arba sunaikinimą įvykio metu. Jei automobilis
sunaikinamas, nuostolius atlyginame pagal rinkos vertę, t. y. automobilio vertė apskaičiuojama pagal tos dienos, kai atsitiko įvykis, rinkos
vertę.
2. Papildomai atlyginame:
-- už papildomai tvirtinamus daiktus, sugadintus eismo įvykio metu – iki 600 Eur
nuostolius, atsiradusius dėl vieno įvykio – jei
įvykio metu nukentėjo ir pats automobilis;
-- už apsaugos nuo vagysčių priemones, sugadintas įvykio metu;
-- už valstybinį numerį, sugadintą įvykio metu
(išskaita netaikoma!);
-- už automobilio sugadinimus, jei jie atsirado
gelbstint nukentėjusiuosius;
-- už automobilio pašalinimą iš įvykio vietos;
-- automobilio saugojimo išlaidas – iki trijų
parų imtinai;
-- būtinas išlaidas, kurių atsirado, siekiant sumažinti nuostolio dydį;
-- kitų asmenų turtui padarytą žalą, jei automobilyje kilo gaisras ir jis sugadino kitų
asmenų turtą – iki 10 000 Eur nuostolius,
atsiradusius dėl vieno įvykio.
-- nuostolius už papildomos įrangos sugadinimą / sunaikinamą – iki 300 Eur. Tačiau galite pasirinkti Papildomos įrangos draudimą
už papildomą įmoką ir tuomet atlyginame
iki draudimo liudijime nustatytos draudimo
sumos.

KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
• Automobilis nebuvo tinkamai prižiūrimas ir
dėl to nukentėjo, pavyzdžiui, dėl „plikų“, su
visiškai nusidėvėjusiu protektoriumi padangų,
nuslydo nuo kelio.
• Vairavo asmuo, kuris neturėjo teisės vairuoti
šio automobilio.
• Vairuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs.
• Automobilis dalyvauja sporto varžybose, lenktynėse, treniruotėse.
• Automobilis nukentėjo dėl netvarkingos priekabos.
• Automobilis važiavo užšalusiu vandens telkiniu ir jame įlūžo.
• Buvo palikti atviri langai, stoglangis ar stogas,
neužrakintos durys.
• Buvo sugadinta (-os) tik padanga (-os).
• Remontuojant automobilį po įvykio papildomai buvo sutaisytas gamyklinis arba autoservise padarytas brokas.
• Remontuojant automobilį po įvykio jis buvo
perdarytas ar pagerintas.
• Vairuotojas, keleiviai arba gyvūnai sugadino
automobilio vidų.
• Vežamas krovinys pažeidė automobilį.
• Pristatant remonto detales buvo pasinaudota
skubių siuntų paslauga, t. y. neatlyginame išlaidų už skubų detalių pristatymą.
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AUTOMOBILIO AR JO DALIŲ (DETALIŲ) DRAUDIMAS
NUO VAGYSTĖS

Ką MES draudžiame?
1. 	Atlyginame už Jūsų automobilio ar jo detalių vagystę
- automobilio vagystės atveju nuostolius atlyginame pagal rinkos vertę, t.y. automobilio
vertė apskaičiuojama pagal tos dienos, kai
atsitiko įvykis, rinkos vertę ir minusavus išskaitą (jeigu ji yra numatyta draudimo sutartyje).
- kai automobilis remontuojamas, už dėl detalių vagystės patirtus nuostolius atlyginame
naujomis detalėmis, jei pasirinktas draudimas neišskaitant nusidėvėjimo, arba analogiškomis naudotomis detalėmis, jei pasirinktas draudimas išskaitant nusidėvėjimą.
2. 	Papildomai atlyginame:
-- už užvedimo raktelių pagaminimą, spynelių
pakeitimą ir apsaugos sistemų perprogramavimą, jei užvedimo rakteliai buvo pavogti;
-- už valstybinį numerį, pavogtą arba sugadintą
įvykio metu (išskaita netaikoma);
-- būtinas automobilio saugojimo išlaidas, bet
ne ilgiau kaip už tris paras.
-- nuostolius už papildomos įrangos vagystę – iki 300 Eur. Tačiau galite pasirinkti
Papildomos įrangos draudimą už papildomą įmoką ir tuomet atlyginame iki draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos.
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KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
• Palikti atviri langai, stoglangis ar stogas, neužrakintos durys.
• Per 3 dienas po raštiško pranešimo draudikui
nebuvo perduoti dokumentai, rakteliai.
• Asmuo iš vairuotojo buvo gavęs sutikimą
naudotis automobiliu ir vėliau jį pasisavino.
• Nebuvo tinkamai veikiančių apsaugos nuo vagysčių priemonių.
• Neatlyginame nuostolių, kurie yra finansiniai
ir tiesiogiai nesusiję su pavogto automobilio
vertės kompensavimu.

VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ DRAUDIMAS
NUO SUŽALOJIMŲ EISMO ĮVYKIO METU

Ką MES draudžiame?
Atlyginame automobilyje buvusiam vairuotojui
ir keleiviams už sužalojimus eismo įvykio metu:
-- apsauga galioja, jei turite Nelaimingų atsitikimų draudimą: priklausomai nuo sužalojimo,
atlyginame nustatytą procentą nuo draudimo
liudijime nurodytos draudimo sumos. Procentai
išvardyti taisyklėse (detalų traumų sąrašą ir išmokų procentus žr. taisyklėse);
-- draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime,
padalijama visiems faktiškai važiavusiems keleiviams ir vairuotojui į lygias dalis.

KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
• Vairuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs. Ši sąlyga negalioja keleiviams.
• Nėra nelaimingo atsitikimo patvirtinimo: medicininės dokumentacijos ir diagnostinių tyrimų.
• Eismo įvykio priežastis yra ligos sukeltas priepuolis (pvz., epilepsija, cukrinis diabetas ir pan.).
• Trauma jau buvo iki draudimo sutarties sudarymo.
• Psichinė trauma.
• Tyčinis susižalojimas.
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PAPILDOMA INFORMACIJA

IŠSKAITA
Atsižvelgiant į draudimo sąlygas, yra nustatoma
išskaita. Išskaitos dydis nurodomas Jūsų draudimo
liudijime.
Automobilio sugadinimo / sunaikinimo atveju
nustatoma besąlyginė išskaita. Besąlyginė išskaita – tai suma, kurią Jūs pats prisiimate sumokėti
už patirtus nuostolius, pavyzdžiui, 100 Eur, 116 Eur.
Automobilio vagystės atveju nustatoma procentinė išskaita. Procentinė išskaita – tai suma,
kurią Jūs pats prisiimate sumokėti už patirtus
nuostolius, pavyzdžiui, 10 proc. nuostolio dydžio.
Jei procentinė išskaita yra mažesnė nei draudimo liudijime nurodyta besąlyginė išskaita, tokiais
atvejais taikoma besąlygine išskaita.

IŠMOKA
Jeigu pageidaujate ne remontuoti automobilį, o
gauti išmoką – bus atlyginamos apskaičiuotos automobilio remonto išlaidos be PVM.
NUSIDĖVĖJIMAS
Jei automobilis draustas su sąlyga „išskaičiuoti
nusidėvėjimą“ ir sugadintos detalės keičiamos
naujomis, tada iš nuostolio sumos yra atimamas
nusidėvėjimo procentas (jį rasite taisyklių 1 lentelėje). Jei detalės keičiamos analogiškomis naudotomis – nusidėvėjimas neišskaičiuojamas.

AR ŽINOTE, KAD...
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•

Kai pažeistas tik stiklas, nebus taikoma išskaita, jei stiklo įdauža remontuojama
draudiko nurodytame autoservise Lietuvoje. Jei stiklas ne remontuojamas, o
keičiamas – taikoma 35 Eur išskaita.

•

Praradus užvedimo raktelius, lieka galioti automobilio ir (ar) jo dalių vagystės apsauga, jei
automobilis yra laikomas saugomoje teritorijoje. Apsauga galioja iki to laiko, kol bus pakeisti
užraktai, bet ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo užvedimo raktelių praradimo dienos.

•

Kai automobilis apdraustas su sąlyga „Nauja verte“, apie smulkius automobilio sugadinimus,
kurie netrukdo saugiai važiuoti ir neprieštarauja Kelių eismo taisyklėms, galite pranešti bet
kada, kol galioja sutartis. Kiekvieno kreipimosi dėl įvykio metu bus taikoma viena besąlyginė
išskaita, nepriklausomai nuo to, kiek buvo įvykių.

•

Jei draudžiamojo įvykio metu sugadinama automobilio padanga, papildomai atlyginsime ir už
antrą ant tos pačios ašies esančią analogišką padangą.

TECHNINĖ
PAGALBA
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TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGA
Visi, apsidraudę savo lengvąjį automobilį KASKO
draudimu, nemokamai gauna techninės pagalbos
paslaugą (žr. lentelėje „I paketas“). Jei esate apsidraudę ir KASKO, ir transporto priemonių val-

I PAKETAS
(KASKO KLIENTAMS)

II PAKETAS
(KASKO + TPVCAPD
KLIENTAMS)

KONSULTACIJA TELEFONU

+

+

PAGALBA KELYJE:
1.
Variklio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui
2.
Rato keitimas
3.
Degalų pristatymas
4.
Avarinis durelių atrakinimas
5.
Pagalba užklimpus sniege arba purve

+

+

Lietuvoje neribojama;
užsienyje iki 1 500 Eur

Lietuvoje neribojama;
užsienyje iki 1 500 Eur

PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Iki 7 dienų

Iki 14 dienų

TAKSI REMONTO LAIKOTARPIU

Iki 100 Eur

Iki 150 Eur

NAKVYNĖ VIEŠBUTYJE

Iki 300 Eur
(ne daugiau kaip 150
Eur per parą)

Iki 600 Eur
(ne daugiau kaip 150
Eur per parą)

KELIONĖS PRATĘSIMAS

Iki 300 Eur

Iki 600 Eur

TAKSI IŠ ĮVYKIO VIETOS

Iki 100 Eur

Iki 150 Eur

–

Iki 14 dienų

paslauga

TRANSPORTAVIMAS

AUTOMOBILIO SAUGOJIMAS
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dytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (TPVCAPD) – gaunate platesnę techninės
pagalbos paslaugą (žr. lentelėje, „II Paketas“).

TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIAMOS
•
•

Kai apdraustos transporto priemonės bendroji masė neviršija 3 500 kg, ji registruota
kaip M1 arba N1 kategorijos automobilis.
Draudėjams, apdraudusiems M1 kategorijos
transporto priemonę, kuri turi daugiau kaip
6 sėdimąsias keleivių vietas bei 1 sėdimąją
vairuotojo vietą ir draudėjams, apdraudu-

siems N1 kategorijos transporto priemonę,
kurios bendroji masė viršija 2 500 kg, Įvykių
užsienyje atvejais teikiamos tik Transportavimo iki artimiausio autoserviso ir (arba) Pagalbos kelyje paslaugos, nepriklausomai nuo
galiojančio paslaugų paketo.

TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ LIMITAI
•
•

Lietuvoje taikomi atskiri techninės pagalbos
paslaugų limitai kiekvienai paslaugai.
Užsienyje taikomas bendras vieno Įvykio
limitas – 2 500 Eur. Taip pat taikomi atskiri
limitai kiekvienai pasirinktai paslaugai. Užsienyje techninės pagalbos paslaugos teikiamos
ne daugiau kaip dėl 2 Įvykių per sutarties galiojimo laikotarpį.

Detalias kasko techninės pagalbos paslaugų teikimo sąlygas rasite
www.ld.lt/kasko/technines-pagalbos-kelyje-paslauga
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NAUDOJIMASIS TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGA
Skambinkite tel. 1828 Lietuvoje ir pasirinkite
„1“ – Pagalba kelyje; jei esate užsienyje,
skambinkite telefonu +370 5 266 6612.
Po iškvietimo techninės pagalbos tarnyba
atvyksta į vietą:
-- mieste – ne vėliau kaip per 60 minučių;
-- magistralėse, greitkeliuose, respublikinės ir rajoninės reikšmės keliuose su asfalto danga – ne
vėliau kaip per 90 minučių;

Pasirinkite „1“ – Pagalba kelyje
tel. 1828
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-- kituose keliuose – ne vėliau kaip per 180 minučių.
Kai didelis snygis, šaltas oras arba susidarius kitoms ekstremaliosioms oro arba eismo sąlygoms,
paslaugos teikimo laikas gali pailgėti.

Jei esate užsienyje
tel. +370 5 266 6612

KĄ JUMS
VERTA ŽINOTI?
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JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

DRAUDIMO GEOGRAFIJA

Pasikeitus draudimo rizikai, per 3
darbo dienas informuokite mus raštu. Padidėjusi
rizika gali būti ta, kad Jūs persikėlėte gyventi į kitą
miestą, pradėjote nuomoti apdraustąjį automobilį.

Draudimas galioja Lietuvoje ir geografinėje
Europoje (tikslų valstybių sąrašą rasite Taisyklių
4.1 punkte).

Praradus automobilio užvedimo
raktelius, nedelsdami informuokite mus telefonu 1828 (būdami užsienyje +370 5 266 6612)
ir užtikrinkite automobilio saugumą, kol bus pakeisti ar perprogramuoti užraktai.

AUTOMOBILIO DRAUDIMO VARIANTAI
Drausdami automobilį, jį draudžiate rinkos verte: draudžiamojo įvykio atveju nuostoliui apskaičiuoti naudojama automobilio vertė, kuri yra lygi
automobilio rinkos vertei draudžiamojo įvykio
dieną. Priklausomai nuo automobilio, jis gali būti
apdraustas:
1. Nauja verte.
Draudžiami tik nauji, iš automobilių salonų
įsigyti automobiliai: draudžiamojo įvykio
atveju nuostoliui apskaičiuoti naudojama
automobilio vertė, kokia ji buvo draudimo
sutarties sudarymo dieną. Šiai draudimo
sąlygai galioja draudimo, neišskaitant nusidėvėjimo, nuostatos.

2. Neišskaitant nusidėvėjimO.
Draudžiami iki 6 metų senumo automobiliai:
draudžiamojo įvykio atveju automobilis remontuojamas neišskaitant automobilio dalių
nusidėvėjimo.
3. Išskaitant nusidėvėjimą.
Draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka mokama išskaitant automobilio detalių
nusidėvėjimą (automobilio detalių nusidėvėjimas (proc.) nurodytas draudimo sąlygų
1 lentelėje), išskyrus atvejus, kai sugadintos
detalės keičiamos analogiškomis naudotomis
detalėmis.

IŠSKAITA (KITAIP – FRANŠIZĖ). KAS TAI?
Besąlyginė išskaita – pavyzdžiui, 90 Eur
besąlyginė išskaita reiškia – jei sugadinto automobilio remontas kainuoja 450 Eur, draudimas
padengia 360 Eur, Jūs – 90 Eur. Kodėl naudinga
draustis su besąlygine išskaita? Mažesnė įmoka,
be to, kitais metais nedidėja įmoka, jei dėl smulkių
sugadinimų nesikreipėte į draudimo bendrovę.
Procentinė išskaita – pavyzdžiui, 10 proc.
išskaita reiškia – jei automobilis, kurio rinkos
vertė yra 5 800 Eur, bus pavogtas, draudimas
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Jums išmoką apskaičiuos taip: 5 800 Eur – 10
proc. = 5 220 Eur.
Procentinė išskaita negali būti mažesnė, nei
draudimo liudijime nurodyta besąlyginė išskaita.
Pavyzdžiui, jei pavogta automobilio dalis, tarkim,
žibintai, kurių vertė yra 170 Eur. Draudimo liudijime yra nurodyta 116 Eur besąlyginė išskaita ir
10 proc. išskaita, išmoka bus apskaičiuojama taip:
170 Eur – 116 Eur (besąlyginė išskaita) = 54 Eur.

AUTOMOBILIO REMONTO BŪDAI
1. Automobilio remontas organizuojamas draudiko parinkimu: atsitikus draudžiamajam įvykiui, automobilis remontuojamas „Lietuvos
draudimo“ nurodytose remonto dirbtuvėse
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei automobilis bus remontuojamas kitose remonto
dirbtuvėse, draudimo išmoka bus mažinama
20 proc.

2. Automobilio remontas organizuojamas apdraustojo pasirinkimu: atsitikus draudžiamajam įvykiui, automobilis remontuojamas apdraustojo pasirinktose remonto dirbtuvėse
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Abiem atvejais neremontuokite automobilio
nesuderinę su „Lietuvos draudimo“ atsakinguoju darbuotoju.

Šioje atmintinėje vartojamas terminas „automobilis“, tačiau atmintinė tinka ir motociklams, motoroleriams, automobilių priekaboms.
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ką daryti
atsitikus įvykiui?
atsitikus įvykiui lietuvoje
• Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms
sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę
pagalbą, užtikrinkite, kad neišplistų gaisras ir kt.
• Nedelsdami praneškite atitinkamoms tarnyboms, pavyzdžiui, apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui – priešgaisrinei
saugos tarnybai.
• Per 1 darbo dieną praneškite apie įvykį
„Lietuvos draudimo“ atstovui tel. 1828.
Darbo laikas:
-- I–IV 8.00–18.00 val.,
-- V 8.00–16.45 val.
Pranešti apie įvykį galite ir internetu adresu
www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“. Užregistravus įvykį internetu per 1 darbo dieną
su Jumis susisieks atsakingas ekspertas.
• Prisiminkite! Jūs galite pasinaudoti nemokamos techninės pagalbos paslauga.

atsitikus įvykiui užsienyje
• Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms
sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę
pagalbą, užtikrinkite, kad neišplistų gaisras ir kt.
• Nedelsdami praneškite atitinkamoms tarnyboms, pavyzdžiui, apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui – priešgaisrinei
saugos tarnybai.
• Apie draudžiamąjį įvykį praneškite per 3 darbo
dienas paskambinę telefonu +370 5 266 6612
arba užregistruokite pranešimą internetu
adresu www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“, o raštu patvirtinkite per 14 darbo dienų.
• Užsienyje galite atlikti remonto darbus, kurių
vertė neviršija 1 000 Eur, ir kurie būtini saugiam eismui užtikrinti. Jei remonto darbai viršija
1 000 Eur, būtina prieš tai susisiekti su „Lietuvos draudimo“ atstovu ir suderinti nuostolio
dydį.
• Prisiminkite! Jūs galite pasinaudoti nemokamos techninės pagalbos paslauga.

Norėdami apsidrausti kreipkitės:

Pateikta informacija sudaryta pagal 2018 m. kovo mėn. galiojančias draudimo taisykles ir teisės aktus.

