
Eismo įvykis

Vagystė (automobilio, jo dalių/detalių)

Trečiųjų asmenų neteisėta veika

Stichinės nelaimės

Kiti atvejai, numatyti ir aprašyti draudimo taisyklėse

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Savanoriškasis transporto 
priemonių draudimas (KASKO)
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Sausumos transporto
priemonių, išskyrus geležinkelio

transporto priemones, draudimas

Kokia šio draudimo rūšis?
KASKO draudimas suteikia visapusišką apsaugą, nes draudžiama keliomis draudimo rūšimis: savanariškojo transporto, vairuotojo, keleivių, pagalbos draudimu.
Draudimas skirtas atlyginti nuostolius, patirtus dėl apdraustos transporto priemonės ar joje sumontuotos papildomos įrangos sugadinimo arba praradimo dėl staiga ir 
netikėtai įvykusių nenumatytų įvykių, taip pat dėl apdraustoje transporto priemonėje esančių vairuotojo ir keleivių sužalojimo

Kam taikoma draudimo apsauga?
Nuosavybės teise arba kitu pagrindu (pvz. finansinio lizingo) teisėtai 
disponuojamai techniškai tvarkingai transporto priemonei, turinčiai 
valstybinius nuolatinės registracijos Lietuvoje numerius

Apdraustoje transporto priemonėje keliaujantiems asmenims -
vairuotojui ir keleiviams

Pagalbai kelyje - skubiai techninei pagalbai atsitikus nenumatytiems 
įvykiams, trukdantiems tęsti suplanuotą kelionę, kaip automobilio 
gedimas, eismo įvykis ir pan.

Transporto priemonėms, naudojamoms padidintos rizikos 
sąlygomis (taksi veiklai, automobilių nuomai, operatyvinei veiklai 
ir pan.), jeigu tai nebuvo iš anksto aptarta ir tai aiškiai nurodyta 
draudimo sutartyje ir/arba liudijime. Transporto priemonėms, 
naudojamoms lenktynėse, bandymuose, testavimuose ar kituose, 
panašaus pobūdžio renginiuose

Transporto priemonėms, kurios yra perdarytos, pritaikytos itin 
specifinei paskirčiai (pvz. kemperiai, gyvenamosios priekabos, 
pirtys ant ratų ir pan.) ar techniškai netvarkingoms transporto 
priemonėms

Nuostoliams, kuriuos transporto priemonės savininkas ar su juo 
susiję asmenys padarė tyčia ar siekdami pasipelnyti dėl įvykio

Nuostoliams dėl transporto priemonės vidinių techninių gedimų 
ar natūralaus nusidėvėjimo (pvz. korozijos)

Nuostoliams, atsiradusiems dėl to, jog apdraustoji transporto 
priemonė buvo valdoma neblaivaus ar kitaip apsvaigusio asmens. 
Taip pat jeigu asmuo nepakluso pareigūnų reikalavimams ir (ar) 
neteisėtai pasišalino iš įvykio vietos, pažeisdamas draudimo 
taisyklėse numatytą tvarką

Nuostoliams dėl vagystės, jeigu automobilyje neveikė arba nebuvo 
sumontuota sutartyje numatyta apsaugos nuo vagysčių sistema

Nuostoliams, kurie atsirado ar padidėjo dėl kitų draudimo taisyklėse 
numatytų pareigų nevykdymo, jeigu jos įtakoja žalos atsiradimą, 
nuostolio padidėjimą ar apsunkina/panaikina įvykio fakto 
nustatymą, žalos sureguliavimo bei nuostolio įvertinimo galimybes

Kitais draudimo taisyklėse numatytais atvejais

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Fiziniams asmenims draudimo apsaugai visada yra aktualūs 
minimalus galimų valdytojų amžius bei minimalus stažas. Jeigu 
asmuo, valdantis transporto priemonę, neatitinka draudimo 
suatartyje numatytų šių kriterijų, gali būti taikomi apribojimai 
draudimo apsaugai arba tai gali turėti įtakos draudimo išmokos 
dydžiui. Todėl šiuos kriterijus iš anksto būtina aptarti, įvertinti ir 
nusimatyti sutartyje

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:

Visais atvejais, jeigu dėl individualių poreikių nebuvo susitarta kitaip, 
draudimo apsauga taikoma dėl visų staiga ir netikėtai įvykusių 
įvykių, išskyrus draudimo taisyklėse numatytus nedraudžiamuosius 
įvykius. Visos draudimo sutartys apima šias pagrindines rizikas:

Nuo ko apdraudžiama?

Sutartyje numatyta išskaita (jos dydžiu), išskyrus taisyklėse 
numatytas išimtis

Atsisakoma arba vengiama bendradarbiauti su draudimo bendrove, 
nesuteikiant išsamios ir teisingos informacijos apie įvykį, trukdoma 
tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes, priežastis, nuostolių dydį

Nesiimama protingų ir prieinamų priemonių žalai išvengti ar 
galimam nuostoliui sumažinti

Nesilaikoma draudimo sutarties sąlygų ar nevykdoma joje ir (ar) 
draudimo taisyklėse numatytų pareigų

Visos išmokos mažinimo aplinkybės pateikiamos draudimo taisyklėse

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - KASKO draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios KASKO draudimo sutarties 
sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami KASKO draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa 
Vienna Insurance Group“ draudimo rūšies taisyklėse (Sausumos kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklėse patvirtintos 2016-01-26 Valdybos posėdyje, 
galiojančios nuo 2016-04-01), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Visas sąrašas, kam netaikoma apsauga, detaliau nurodytas draudimo 
taisyklėse



Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galima sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo datos nustatomos draudimo liudijime. Jei pirmoji draudimo įmoka nesumokama laiku, draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną po to, 
kai draudimo įmoka įskaitoma į draudimo bendrovės sąskaitą. Jei pirmoji įmoka nesumokama visai, draudimo sutartis neįsigalioja
 
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą dieną. Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų ar draudimo sutarties sąlygų 
numatytais atvejais bei nustatyta tvarka

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Sutartį galima nutraukti bet kada, apie tai pranešant draudimo bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos (atvykus į privačių 
klientų aptarnavimo padalinį, elektroniniu paštu info@compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas draudėjo 
arba jo įgalioto asmens. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties 
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas

Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

�  Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą transporto priemonę, jos naudojimo paskirtį bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos rizikos vertinimui

�  Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas

�  Imtis visų rizikos mažinimo, saugumo priemonių bei veiksmų galimai žalai išvengti

�  Taisyklėse numatytais terminais informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą

�  Grąžinti gautą draudimo išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį ar jo dalį

�  Padėti draudimo bendrovei nustatyti nuostolio dydį bei priežastis

�  Pateikti visus draudiko prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį

�  Taisyklėse numatytais atvejais ir terminais pranešti apie įvyki atitinkamoms tarnyboms (policijai, gaisrinei, greitajai medicinos pagalbai)

�  Vykdyti kitas pareigas, nustatytas draudimo taisyklėse

�  Pranešti apie įvykį draudimo bendrovei tinklapyje www.compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111

Draudimo apsauga visada taikoma tik sutartyje numatytoje geografinėje teritorijoje


