VII. Jūsų automobilio papildomos įrangos draudimas.
Papildoma sąlyga Nr. TTP-20201-301 prie Kasko draudimo taisyklių TTP-20201
133. Ši draudimo apsauga galios tik tuomet, jei papildomos
įrangos draudimas (papildoma draudimo sąlyga Nr. TTP20201-301) ir papildomos įrangos draudimo suma bus
nurodyti Jūsų draudimo liudijime.
		 133.1. Papildomą įrangą draudžiame tomis pačiomis
				 sąlygomis kaip ir automobilį.
		 133.2. Papildoma įranga yra ši automobiliams skirta
				 papildoma įranga: vaikų saugos kėdutė
				 (nešiojamasis lopšys); išorinės bagažinės; 		
				 dviračių, slidžių laikikliai; papildomi 		
				 apsaugos lankai ir slenksčiai; pirmosios
				 pagalbos rinkinys; gesintuvas; motociklininko
				 apsauginiai drabužiai, šalmas; garso
				 įranga (kolonėlės, stiprintuvai ir pan.); 		
				 vaizdo įranga (televizoriai ir pan.); ryšio,
				 telekomunikacijų įranga (laisvųjų rankų įranga,
				 išskyrus mobilųjį telefoną ir jo kroviklį); išorinės
				 antenos; stacionariai įrengtos navigacinės 		
				 sistemos; ratlankiai; automobilyje stacionariai
				 įrengta mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, 		
				 santechnika; aptakai; papildomi žibintai;
				 taksometras; spausdintuvas; gervė; priekabos
				 prikabinimo įtaisas; vardiniai numeriai; dujų 		
			
įranga; ant automobilio važiuoklės įrengtas 		
				 antstatas; specialioji įranga, t. y. įranga,
				 naudojama atliekant specialias funkcijas 		

				 (medicinos įranga, diagnostikos įranga,
				 gaisro gesinimo įranga, garsiakalbiai ir t. t.); 		
				 apsauginės dangos (keraminė danga, nanodanga,
				 kai nuo jų pirminio padengimo nėra praėję 		
				 daugiau nei 1 metai), reklaminiai lipdukai, 		
				 dekoratyvinės plėvelės; automobilio išorės, 		
				 salono puošybos ar atnaujinimo (kitos 		
				 automobilio kartos) dalys. Jūs ir mes, sudarydami
				 draudimo sutartį, galime susitarti ir dėl kitos,
				 draudimo taisyklėse nenurodytos įrangos 		
				 draudimo, tai papildomai nurodydami draudimo
				 liudijime.
		 133.3. Draudimo apsauga vaikų saugos kėdutei, išorinei
				 bagažinei, dviračių, slidžių laikikliams galios tik
				 tuomet, kai jie yra pritvirtinti prie automobilio.
				 Draudimo apsauga kitai papildomai įrangai 		
				 galios, kai ji yra stacionariai sumontuota 		
				 automobilyje taip, kad be įrankių jos nebūtų
				 galima išimti. Išimtis: papildomas padangų ir 		
				 (ar) ratlankių komplektas, pirmosios pagalbos
				 rinkinys, gesintuvas.
		 133.4. Papildomos įrangos draudimo suma, nurodyta
				 draudimo liudijime, yra bendra visai Jūsų 		
				 automobilyje stacionariai sumontuotai 		
				 papildomai įrangai, kuri išvardyta 133.2 punkte.
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