AUTOMOBILIO (kasko) draudimas
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS
Bendrovė: Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,
Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016

Produktas: Automobilio (kasko) draudimas

Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo produktą – automobilio (kasko) draudimą. Tai nėra
Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo
sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo
sutartis sudaroma vadovaujantis Kasko draudimo taisyklėmis Nr. TTP-20201 ir Bendrosiomis draudimo sąlygomis Nr. TG-20181, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Automobilio (kasko) draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su automobilio sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Šiuo draudimu galima apdrausti gamyklinės komplektacijos automobilius, įregistruotus Lietuvos Respublikos
kelių transporto priemonių registre.

Jei kitaip nenurodyta draudimo liudijime, draudimo apsauga netaikoma:
Saugos tarnybų veikloje, komerciniam keleivių ar pavojingų krovinių pervežimui, nuomai, taksi ar mokymui vairuoti naudojamiems automobiliams;
Pagalba kelyje neteikiama automobiliams, kurių
bendroji masė viršija 3500 kg;
Pakaitinis automobilis ir kelionės pratęsimas neteikiami automobiliams, kurių bendroji masė viršija
3000 kg arba turintiems daugiau nei 7 sėdimas vietas.

Draudimo suma
Automobilio draudimo suma nustatoma pagal tai ar automobilis draudžiamas rinkos verte ar nauja verte.
Nauja verte draudžiame tik naujus, iš automobilių salonų įsigytus, automobilius ir jų draudimo suma lygi automobilio pirkimo sutartyje nurodytai vertei. Draudžiant automobilį rinkos verte, draudimo suma lygi automobilio rinkos vertei draudžiamojo įvykio dieną.
Draudimo variantas nurodytas draudimo liudijime.
Papildomos įrangos ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sumas pasirenkate Jūs.
Draudimo apsauga taip pat taikoma :
Papildomai įrangai (iki 1500 Eur)
Automobilio padangoms
Lengvojo automobilio priekabai (iki 0,75 t)
Automobilyje vežamam naminiam gyvūnui
Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime, papildomai apdraudžiama:
Papildoma įranga
Vairuotojas ir keleiviai nuo nelaimingų atsitikimų
Pagalba kelyje
Pakaitinis automobilis ir kelionės pratęsimas
Asmeniniai daiktai
Laikinai naudojamas automobilis
Valdytojo atsakomybė
Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudžiame nuo šių rizikų:
Eismo įvykio
Gaisro
Gamtinių jėgų
Vagystės ar grobimo
Vandalizmo
Stiklų sugadinimų
Hidrosmūgio
Automobilio transportavimo ar gelbėjimo
Degalų sumaišymo, kai į degalų baką įpilate
netinkamų degalų (galioja tik lengviesiems
automobiliams)
Teisinių išlaidų, jei yra sužalotų ar žuvusių asmenų
Kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, išskyrus
nedraudžiamuosius įvykius

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Neapdraudus papildomos įrangos atskirai, nuostolius už papildomą įrangą atlyginame iki 1500 Eur.
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Nemokėsime draudimo išmokos šių įvykių:
Jūsų, automobilio valdytojo ar šeimos narių tyčios;
Branduolinės energijos poveikio, terorizmo, karo
veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos,
masinių riaušių, streiko, lokauto;
Jei žala kilo dėl klaidų ir trūkumų, už kuriuos atsako
garantinę ar techninę priežiūrą atliekantis asmuo;
Jei žala automobilio salonui, vidaus įrangai padaryta
palikus atidarytus langus, nudengtą stogą ar neužrakintas duris;
Jeigu žala kilo dėl automobilio agregatų, dalių, konstrukcijos vidaus gedimų ar dėl neišvengiamų natūralių
procesų (korozijos, puvimo, nusidėvėjimo);
Vagystės ar apgadinimo palikus atidarytus langus,
stoglangį, nudengtą stogą, neužrakintas duris, neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms arba palikus automobilyje raktelius, signalizacijos valdymo
pultą, imobilizatoriaus raktelius;
Automobilis pavogtas jame neįrengus draudimo liudijime nurodytų apsaugos nuo vagysčių priemonių;
Dalyvavus bet kokio pobūdžio varžybose, treniruotėse, lenktynėse;
Jeigu žala kilo dėl techniškai netvarkingo automobilio
arba pažeidus eksploatavimo taisykles;
Automobilį vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio,
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų arba neturintis teisės vairuoti tos kategorijos automobilio;
Kitų nedraudžiamųjų įvykių, išvardintų taisyklėse.

Lengvojo automobilio priekabai, asmeniniams daiktams, vežamiems naminiams gyvūnams, pagalbai kelyje, vairuotojų ir keleivių draudimui nuo nelaimingų
atsitikimų ir gelbėjimui, naudojimosi viešuoju transportu, saugojimo ir apsaugos įrangos pakeitimo, teisines išlaidas dėl sužalotų ar žuvusių asmenų, degalų
sumaišymo išlaidas atlyginame neviršydami taisyklėse nustatytų limitų.
Iš apskaičiuotų nuostolių atimsime draudimo liudijime nurodytą išskaitą, išskyrus taisyklėse numatytas
išimtis.
Jei automobilį vairavo ir dėl įvykio kaltas mažesnį nei
draudimo liudijime nurodytą vairavimo stažą turintis
asmuo, draudimo išmoką mažiname draudimo liudijime nurodyta suma.
Draudimo išmoka gali būti mažinama taisyklėse nurodytais atvejais.

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 mums teisingą informaciją, kurios mes 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.
Apie įvykį bendruoju pagalbos telefonu iš karto praneškite kompetentingoms institucijoms. Tais atvejais, kai pagal Kelių eismo
taisykles policijos kviesti nereikalaujama, kartu su kitais eismo įvykio dalyviais užpildykite eismo įvykio deklaraciją.
Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos praneškite apie įvykį mums, užpildydami pranešimo formą mūsų interneto svetainėje
www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620. Apie automobilio vagystę turite pranešti mums ne vėliau
kaip per 1 darbo dieną.
Vykdykite mūsų nurodymus bei 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 jos 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 sutartį?
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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).

