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ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie transporto priemonių kasko draudimo produktą. Šis dokumentas neatspindi
konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi
informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.
Kokia šio draudimo rūšis?
Transporto priemonių kasko draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Apdraudus transporto priemonę transporto priemonių kasko draudimu,
atlyginami nuostoliai, patirti dėl transporto priemonės sugadinimo ar vagystės.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję
su apdraustosios transporto priemonės
valdymu, naudojimu, disponavimu arba su
teisėtu pagrindu laikinai perduotos draudėjui
transporto priemonės vairavimu

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra susijęs su:
• apdraustosios transporto priemonės

sugadinimu ar sunaikinimu dėl tiesioginio,
staigaus ir nenumatyto mechaninės jėgos
poveikio iš išorės ar dėl gaisro, sprogimo,
taip pat jei apdraustoji transporto priemonė
(arba jos dalis / dalys) buvo pavogta ar
užvaldyta plėšimo būdu

• keleivių sužalojimu ar mirtimi dėl transporto
priemonės vairavimo

transporto priemonės gedimai dėl jos eksploatavimo
techniškai netvarkinga transporto priemonė
eksploatavimas ne kelių eismui skirtose teritorijose

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

vagystės atveju, jei automobilyje buvo palikti jo rakteliai arba neįjungtos ir /
ar neveikiančios sergėjimo sistemos (signalizacija)
dėl transporto priemonės pasisavinimo
įvykus įvykiui dėl didelio neatsargumo
jei automobilis sugadinamas juo vežtu kroviniu
tyčia organizavus įvykį
pateikus klaidinančią, neteisingą, melagingą ar tikrovės neatitinkančią
informaciją apie draudžiamąjį įvykį

• pagalba kelyje dėl apdraustosios transporto
priemonės techninio gedimo, apgadinimo
ar kitų įvykių, dėl ko buvo neįmanoma toliau
tęsti numatytą kelionę

Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma arba ta pinigų suma, kuri
apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta
tvarka, kurios neviršydamas draudikas atlygina
draudžiamojo įvykio (draudžiamųjų įvykių) metu
patirtą žalą

Dažniausiai pasitaikantys įvykiai, už kuriuos draudimo įmonė neprivalo mokėti
draudimo išmokų, yra:

dėl girtumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitokių svaiginamųjų medžiagų
transporto priemonės salono dalių (įrangos) sugadinimas, padarytas paties
transporto priemonės valdytojo, keleivių ar naminių gyvūnų

Draudėjui patyrus nuostolių dėl karo veiksmų, teroristinių išpuolių, dėl
branduolinės energijos poveikio ar dėl nepaprastosios padėties

Žala neatlyginama:

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO transporto priemonių kasko draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje geografinėje teritorijoje

Kokios mano pareigos?
• Draudėjas atsako už sudarant draudimo sutartį raštu ar žodžiu pateikiamų duomenų teisingumą. Jeigu nustatoma, kad draudėjas

suteikė melagingą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai draudimo sutartis gali būti
pripažinta negaliojančia, išskyrus atvejus, kai šios aplinkybės išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui

• Sutarties galiojimo metu draudėjas turi:

• Draudėjas turi apie draudžiamąjį įvykį nedelsdamas pranešti policijai, jei:

- nedelsdamas, ne vėliau kaip per 48 valandas, raštu informuoti draudiką apie tokios draudimo rizikos padidėjimą, kurios sąlygos yra
nurodytos draudimo sutartyje

- laiku mokėti draudimo įmokas

- pavagiama ar plėšimo būdu užvaldoma apdraustoji transporto priemonė ar jos dalys
- to reikalauja Kelių eismo taisyklės ar kiti valstybėje galiojantys teisės aktai

• Draudėjas turi apie draudžiamąjį įvykį per 7 kalendorines dienas raštu informuoti draudiką; apie transporto priemonės vagystę draudikui
būtina pranešti raštu per 48 valandas

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos terminai ir sąlygos nurodomi draudimo liudijime. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai ji pervedama į
draudiko sąskaitą arba sumokama į draudiko kasą, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiu
• Draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu. Draudimo sutartis įsigalioja nuo

sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos
• Išmokėjus draudimo išmoką transporto priemonės sunaikinimo, vagystės ar plėšimo atveju, draudimo sutartis pasibaigia,

neatsižvelgiant į draudimo sutartyje nurodytą laikotarpį

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą – draudėjo iniciatyva arba abipusiu draudiko ir draudėjo susitarimu ar
išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui


