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Produktas: Pagalbos kelyje draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie pagalbos kelyje draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir draudimo sutartimi susijusią informaciją
pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis
Automobilio draudimo taisyklėmis Nr. 001 ir draudimo liudijimo priedu, juos rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Pagalbos kelyje draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Draudžiant automobilį privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu galime
apdrausti Jūsų išlaidas, susijusias su pagalba kelyje, automobilio transportavimu dėl šio automobilio gedimo, ar įvykus kitam nenumatytam įvykiui. Draudimo sąlygos, apdraustos išlaidos ir kiti apdrausti objektai nurodyti Jūsų draudimo liudijime.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo suma

Jei kitaip nenurodyta draudimo liudijime, draudimo apsauga netaikoma:

Draudimo sumos yra nurodomos draudimo liudijime.

Saugos tarnybų veikloje, komerciniam keleivių ar pavojingų krovinių pervežimui, nuomai, taksi ar mokymui vairuoti naudojamiems automobiliams;

Teikiamos pagalbos kelyje paslaugos:
Konsultacijos telefonu (24 val. per parą, 7 dienas
per savaitę)

Pagalba kelyje neteikiama automobiliams, kurių
bendroji masė viršija 3500 kg.

Kvalifikuoto meistro atvykimas ir gedimų šalinimas
kelyje

Neteiksime pagalbos ir neatlyginsime išlaidų dėl šių įvykių:

Automobilio transportavimas, saugojimas

Jūsų, automobilio valdytojo ar šeimos narių tyčios;

Raktelių pristatymas, avarinis durų atidarymas

Branduolinės energijos poveikio, terorizmo, karo
veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos,
masinių riaušių, streiko, lokauto;
Jei automobilį vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų arba
neturintis teisės vairuoti tos kategorijos automobilio;
Automobilį naudojus nusikalstamai veikai, nesustojus policijos reikalavimu ar bandžius pabėgti;
Dalyvavus bet kokio pobūdžio varžybose, treniruotėse, lenktynėse;
Jei įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingo automobilio
arba pažeidus eksploatavimo taisykles;
Jei atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia
grėsmės įprastam vairavimui;
Kitų nedraudžiamųjų įvykių, išvardintų taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Išlaidas atlyginame neviršydami taisyklėse nustatytų
limitų.
Iš apskaičiuotų nuostolių atimsime draudimo liudijime nustatyto dydžio išskaitą, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis.
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Nekompensuosime Jūsų patirtų išlaidų, atsiradusių
dėl to, kad kreipėtės į kitas techninės pagalbos

teikimo įmones, jei prieš tai nesikreipėte į techninės
pagalbos tarnybą ir jos neinformavote apie savarankišką pagalbos kelyje paslaugų organizavimą.
Pagalbos kelyje paslauga neteikiama, jei buvote perspėti dėl automobilio netinkamos dalies ar detalės,
kuri lemia to paties gedimo pasikartojimą daugiau
nei 2 kartus.
Už šalinant automobilio gedimą panaudotas medžiagas, detales ar įpiltus degalus sumokate Jūs.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Jūsų pasirinkta draudimo apsaugos galiojimo teritorija nurodyta draudimo liudijime. Tai gali būti viena iš šių teritorijų: Lietuva arba geografinė Europa.

Kokios mano pareigos?
Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos
arba draudimo rizikos pasikeitimus.
Supažindinkite savo šeimos narius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis.
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis.
Imkitės prieinamų protingų priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti.
Norėdami pasinaudoti pagalbos kelyje paslauga skambinkite telefonu 1620.
Vykdykite mūsų nurodymus, jei juos davėme, suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes.
Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
Kitos Jūsų pareigos nurodytos draudimo taisyklėse.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydis ir mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba
mokėjimo kortele.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų
pasirašytą draudimo liudijimą, o Jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo
liudijimą.
Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos.
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta draudimo taisyklėse numatytais atvejais.
Draudimo sutartis pasibaigia pasikeitus automobilio savininkui, išskyrus atvejus, kaip pasibaigia išperkamoji nuoma.

Kaip galiu nutraukti sutartj?
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Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt
arba telefonu 1620.
Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).

