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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – kelių transporto priemonių savanorišką
„Kasko“ draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis), kurios sudarymą patvirtina draudimo liudijimas (polisas). Šis dokumentas
neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sutartimi, pateikiama kituose
dokumentuose (pvz., draudimo liudijime (polise) ir jo prieduose, draudimo taisyklėse ir bendrosiose draudimo sutarties
sąlygose, rašytiniuose šalių komunikavimo dokumentuose ir individualiose draudimo sutarties sąlygose). Draudimo sutartis dėl
šio draudimo produkto sudaroma vadovaujantis Seesam Insurance AS Lietuvos filialo Transporto priemonių savanoriško
draudimo taikylėmis nr. 006, Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimo taisyklėmis nr. 008 ir Bendrosiomis
draudimo sutarčių sąlygomis.
Kokia šio draudimo rūšis?
Transporto priemonių savanoriškas draudimas („kasko“) – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama dėl
draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės apgadinimų dėl staigių ir netikėtų įvykių, kurie draudimo sutartyje nėra
įvardinti kaip nedraudžiamieji.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – turtiniai interesai susiję su:
draudimo sutartyje nurodyta transporto priemone;
apdraustoje transporto priemonėje esančių keleivių sveikata ir gyvybe;
kitais finansiniais nuostoliais, patirtais dėl sunkumų kelionės metu su apdrausta transporto priemone.
Konkretūs draudimo sutartimi apdraudžiami draudimo objektai yra nurodomi draudimo sutartyje.
Draudžiamasis įvykis – staigus ir netikėtas įvykis, kuriam įvykus buvo apgadinta transporto priemonė ar jos dalis
ir įvykis nėra įvardintas nedraudžiamuoju.
Draudžiantis nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu, draudžiamieji įvykiai – tai dėl eismo įvykio apdraustoje
transporto priemonėje buvusius keleivius ištikę: kūno sužalojimai (nurodyti Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
kelionės metu taisyklių Nr. 010 prieduose Nr. 1 „Neįgalumas“ ir Nr. 2 „Traumos“) arba mirtis.
Transporto priemonės draudimo suma (maksimali draudimo bendrovės atsakomybė) dėl transporto priemonės
apgadinimų ar vagystės yra ne didesnė nei transporto priemonė rinkos vertė įvykio dieną, nebent draudimo
sutartimi yra susitarta kitaip.
Keleivių draudimo nuo nelaimingų atsikimtų kelionės metu ir pagalbos draudimo sumos ir išmokų limitai yra
nurodyti draudimo sutartyje.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Transporto priemonės techniniams gedimams, korozijai ar kitokiems pažeidimams dėl kitokių natūralių procesų.
Taip pat savaiminiams įtrūkimams, įskylimams, funkcijos praradimams ir kitokiems savaiminiams defektams.
Kai transporto priemonė buvo eksploatuojama ne visuomeninam naudojimui skirtame kelyje, kuris neatitinka
kelių tarnybų keliamų saugaus eismo reikalavimų.
Salono dalims ar vidaus įrangai, kai žalą sukėlė transporto priemonės valdytojas, keleivis ar gyvūnas esantis
transporto priemonės viduje, jei tai nėra eismo įvykio pasekmė.
Krovinio padarytai žalai, jei tai nėra eismo įvykio pasekmė.
Dalyvaujant sportinėse varžybose ar ruošiantis joms.
Kai transporto priemonės valdytojas buvo neblaivus ar neturėjo teisės valdyti tos kategorijos transporto
priemonę.
Kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.



Kur man taikoma draudimo apsauga
Geografinėje Europoje išskyrus Turkiją, Moldovą, Gruziją, Armėniją, Azerbaidžianą ir valstybes, kuriose eismas
vyksta kairiąja kelio puse, nebent draudimo liudijime (polise) nurodyta kitaip. Bet kokiu atveju, draudimo apsauga
už Lietuvos ribų galioja tik 21 d. per metus.

Kokios mano pareigos?
Suteikti draudimo bendrovei jos prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai
sudaryti.
Draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką.
Įvykus transporto priemonės ar jos dalių vagystei per 48 val. nuo įvykio dienos, o kitais žalos atvejais – per 5
darbo dienas apie įvykį pranešti draudimo bendrovei.
Apie draudžiamąjį įvykį nedelsiant pranešti policijai išskyrus įstatymų numatytus atvejus kai pranešti nebūtina
(t.y. kai po eismo įvykio užpildoma deklaracija).
Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti.
Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie pasikeitusią draudimo riziką (naudojimo paskirtį, valdytojų grupę ir
pan.).

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos, jei buvo laiku sumokėta draudimo įmoka.
Jei draudėjas sumoka pirmąją draudimo įmoką vėliau nei numatyta įsigaliojusioje draudimo sutartyje, draudimo
apsauga įsigalioja po 48 valandų nuo draudimo įmokos sumokėjimo.
Jei draudėjas nesumoka arba pavėluotai sumoka pirmąją draudimo įmoką, su kurios sumokėjimu siejamas
draudimo sutarties įsigaliojimas (t.y. nurodyta pirmosios įmokos mokėjimo data yra ankstesnė arba sutampa su
draudimo laikotarpio pradžios data), draudimo sutartis yra laikoma negaliojančia.
Draudimo sutartis laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento, jei ji yra sudaryta įvykus draudžiamajam
įvykiui.
Draudimo sutartis pasibaigia šiais atvejais:

pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos per 30 dienų nuo draudimo bendrovės paranešimo apie laiku
nesumokėtą draudimo įmoką išsiuntimo;
jeigu pasikeičia transporto priemonės savininkas (išskyrus atvejus kai transporto priemonė išperkama iš lizingo);
nutikus žalai, kuomet apdrausta transporto priemonė yra nepataisomai sugadinama;
kitais draudimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytais pagrindais.

Draudimo sutartis gali būti nutraukta draudimo bendrovės iniciatyva, jei draudėjas tyčia sukėlė žalą, neteisėtais
būdais siekė gauti draudimo išmoką arba ją padidinti, o taip pat kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos. Tokiu atveju, draudimo bendrovė iš
grąžintinos nepanaudotos draudimo įmokos dalies išskaičiuoja:

sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (t.y. 30 % nuo draudimo įmokos už visą draudimo laikotarpį, bet ne
daugiau kaip 60 EUR ir ne mažiau kaip 30 EUR);
draudimo išmokas, mokėtas ar numatomas mokėti pagal draudimo sutartį.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka mažinama arba nemokama:

už žalą kai vagystės metu transporto priemonėje nebuvo įrengta draudimo liudijime nurodyto lygio apsaugos
įranga ar ji tinkamai nefunkcionavo;
už žalą kai vagystės metu transporto priemonėje buvo palikti transporto priemonės registracijos dokumentai,
užvedimo rakteliai, signalizacijos pulteliai ir pan. įrengta draudimo liudijime nurodyto lygio apsaugos;
už žalą, kurią sukėlė TP valdytojas kuris yra jaunesnis ar turi mažiau vairavimo patirties nei sutartyje numatytas
apribojimas;
už žalą, kai transporto priemonė naudojama kitokiai paskirčiai nei numatyta draudimo sutartyje (pvz. nuoma,
taksi, saugos paslaugos, maisto pristatymas ir pan.);
už žalą, kai transporto priemonė yra skirta eksploatuoti Amerikos žemyne ir tai nepaminėta draudimo liudijime
(polise);
už žalą, kai transporto priemonė yra naudojama eisme kuris vyksta kairiąja kelio puse ir tai nepaminėta draudimo
liudijime (polise);
kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.


