XIII. Laikinai naudojamo automobilio draudimas.
Papildoma sąlyga Nr. TTP-20201-307 prie Kasko draudimo taisyklių TTP-20201
225. Jeigu Jūs (draudėjas) esate fizinis asmuo, galite
pasirinkti papildomą draudimo apsaugą – laikinai Jums ar
Jūsų sutuoktiniui perduoto valdyti automobilio draudimą.
Mes kompensuosime toliau nurodytas išlaidas, kurias
patirsite, jeigu padarysite žalą išsinuomotam ar kitaip teisėtai
laikinai naudojamam automobiliui. Draudimo apsauga galioja
tik lengviesiems ir lengviesiems krovininiams automobiliams,
kurių bendroji masė neviršija 3500 kg.
226. Draudimo apsauga išsinuomotam automobiliui:
226.1. Draudžiame Jūsų turtinius interesus, susijusius
su išskaitos mokėjimu, jeigu padarote žalą
išsinuomotam automobiliui. Draudimo apsauga
galioja, jei automobilio nuomos sutartyje Jūs
esate nurodytas kaip nuomininkas arba kaip
vienas iš automobilio vairuotojų.
226.2. Draudžiamasis įvykis – Jūsų išsinuomoto
automobilio sunaikinimas, sugadinimas ar
praradimas dėl staiga ir netikėtai įvykusio įvykio,
kai pagal nuomojamo automobilio kasko
draudimo sutartį Jūs privalote sumokėti išskaitą
automobilį išnuomojusiai įmonei. Įvykus
draudžiamajam įvykiui, mokame draudimo
išmoką, lygią išsinuomoto automobilio kasko
draudimo sutartyje nurodytai išskaitai.
Pavyzdys: Jūsų išsinuomoto automobilio kasko draudimo
sutartyje nurodyta 1000 Eur išskaita. Per eismo įvykį
įbrėžiamos automobilio durelės, automobilio nuomos bendrovė
reikalauja mokėti kasko draudimo išskaitą. Draudimo išmoka
lygi 1000 Eur.
226.3. Draudimo išmoką mokame tik tuomet, jeigu:
226.3.1. Jūsų išsinuomotas automobilis buvo
apdraustas kasko draudimu;
226.3.2. draudžiamasis įvykis įvyko Jūsų automobilio
draudimo liudijime nurodytoje draudimo
apsaugos galiojimo teritorijoje ir šios draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu;
226.3.3. automobilį išsinuomojote iš įmonės, kurios
pagrindinė (viešai skelbiama) veikla yra
trumpalaikė automobilių nuoma, ir nuomos
sutarties terminas neviršija 30 kalendorinių
dienų.
226.4. Draudimo išmokos nemokame, jeigu:
226.4.1. Jūsų išsinuomotas automobilis nebuvo
apdraustas kasko draudimu;
226.4.2. žalą padarėte dėl įvykio, kuris laikomas
nedraudžiamuoju pagal išsinuomoto
automobilio kasko draudimo sutartį;
226.4.3. žalą padarėte dėl įvykio, kuris laikomas
nedraudžiamuoju pagal Jūsų automobilio kasko
draudimo sutartį.

227.2. Jeigu Jums laikinai perduotas valdyti automobilis
įvykio metu yra draustas kasko draudimu
pagal kitą draudimo sutartį, kompensuojame
Jūsų išlaidas, susijusias su išskaitos mokėjimu.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, mokame draudimo
išmoką, lygią laikinai Jums perduoto automobilio
kasko draudimo sutartyje nurodytai išskaitai.
227.3. Jeigu Jums laikinai perduotas valdyti automobilis
nėra draustas kasko draudimu pagal kitą
draudimo sutartį, kompensuojame Jūsų
išlaidas, susijusias su laikinai perduoto
valdyti automobilio sunaikinimu ar sugadinimu.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, mokame draudimo
išmoką, lygią automobilio atkūrimo sąnaudoms,
atėmus išskaitą.
227.4. Draudimo išmokos nemokame, jeigu:
227.4.1. žalą padarėte dėl įvykio, kuris laikomas
nedraudžiamuoju pagal Jūsų automobilio kasko
draudimo sutarties sąlygas;
227.4.2. Jums laikinai perduotas valdyti automobilis
priklauso Jūsų sutuoktiniui arba yra Jūsų
bendra nuosavybė.
228. Draudimo išmoka dėl išsinuomoto ar laikinai valdomo
automobilio sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo negali
viršyti 2000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir visam Jūsų
automobilio kasko draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
229. Jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, pateikite mūsų
prašomus dokumentus, kad galėtume susipažinti su įvykio
aplinkybėmis, įvertinti Jūsų patirtus nuostolius, apskaičiuoti ir
išmokėti draudimo išmoką. Gavęs pranešimą apie įvykį, mūsų
darbuotojas susisieks su Jumis ir praneš, kokius dokumentus
reikia pateikti. Dažniausiai tai būna:
– automobilio nuomos sutartis;
– išsinuomoto automobilio kasko draudimo sutartis;
– automobilį išnuomojusios įmonės reikalavimas sumokėti
kasko draudimo išskaitą;
– dokumentai, kuriais patvirtinamas automobilio
sugadinimas ar sunaikinimas.

227.   Draudimo apsauga laikinai Jums perduotam vairuoti
automobiliui (pvz., bandomasis važiavimas prieš įsigyjant
automobilį):
227.1. Draudžiamasis įvykis – Jums laikinai perduoto
vairuoti automobilio sunaikinimas ar sugadinimas
dėl staiga ir netikėtai įvykusio kelių eismo įvykio,
kuriame dalyvavo mažiausiai dvi transporto
priemonės ar nukentėjo pėstieji ir dėl šio įvykio
Jums kilo civilinė atsakomybė.
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