KASKO – VAIRUOKITE BE RŪPESČIŲ
Paprastai ir aiškiai apie transporto priemonių kasko draudimą

Mielas (-a) kliente,
šioje atmintinėje rasite naudingos informacijos apie kasko draudimą:
•

trumpai apie kasko draudimą

•

kasko draudimo variantai

•

techninės pagalbos ir pakaitinio automobilio paslauga

•

automobilio bagažo draudimas

•

vairuotojų ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

•

ką Jums verta žinoti, jeigu turite kasko draudimą

•

ką daryti atsitikus įvykiui

Šioje atmintinėje pateikti TIK DAŽNAI PASITAIKANTYS draudžiamieji
ir nedraudžiamieji įvykiai. Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite
Transporto priemonių draudimo taisyklėse Nr. 021 DNB (2016-04-01 red.).
Taisykles galite rasti internete www.dnb.lt skiltyje „Draudimo paslaugos“
arba teiraukitės mūsų banko vadybininkų.

KASKO DRAUDIMAS
AUTOMOBILIO DRAUDIMAS NUO SUGADINIMO ARBA SUNAIKINIMO
Atsitikus eismo įvykiui, kilus gaisrui ar audrai, atsitrenkus į stovintį objektą (pvz., medį, tvorą ir
pan.) arba kai tretieji asmenys sugadina automobilį bei įvykus kitiems staigiems ir netikėtiems
atsitikimams, galioja automobilio draudimas nuo sugadinimo arba sunaikinimo.
Ką mes draudžiame?
1.

Atsitikus įvykiui atlyginame už Jūsų automobilio sugadinimą arba sunaikinimą.
2. Papildomai atlyginame:
• už papildomai tvirtinamus daiktus,
sugadintus atsitikus eismo įvykiui – iki
600 Eur nuostolius, atsiradusius dėl
vieno įvykio, – jei per įvykį nukentėjo
ir pats automobilis;
• už per įvykį sugadintas apsaugos nuo
vagysčių priemones;
• už per įvykį sugadintą valstybinį numerį (išskaita netaikoma!);
• už automobilio sugadinimus, jei jų atsirado gelbstint nukentėjusiuosius;
• už automobilio pašalinimą iš įvykio
vietos;
• automobilio saugojimo išlaidas – iki
trijų parų imtinai;
• būtinąsias išlaidas, kurių atsirado siekiant sumažinti nuostolio dydį;
• kitų asmenų turtui padarytą žalą, jei
automobilyje kilo gaisras ir jis sugadino
kitų asmenų turtą – iki 8 700 Eur nuostolius, atsiradusius dėl vieno įvykio;
• nuostolius už papildomos įrangos sugadinimą / sunaikinimą – iki 300 Eur.
Tačiau galite pasirinkti papildomos
įrangos draudimą už papildomą įmoką ir tuomet atlyginame iki draudimo
liudijime nustatytos draudimo sumos.

KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Automobilis buvo netinkamai prižiūrėtas ir
dėl to nukentėjo, pavyzdžiui, dėl „plikų“, su
visiškai nusidėvėjusiu protektoriumi padangų, paslydo slidžiame kelyje.
Vairavo asmuo, kuris neturėjo teisės vairuoti šio automobilio (neturintis vairuotojo pažymėjimo arba neturintis reikalingos kategorijos vairuotojo pažymėjimo).
Vairuotojas buvo neblaivus arba apsvaigęs.
Automobilis naudojamas sporto varžybose, lenktynėse, treniruotėse.
Automobilis nukentėjo dėl netvarkingos
priekabos.
Automobilis važiavo užšalusiu vandens
telkiniu ir jame įlūžo.
Buvo palikti atviri langai, stoglangis arba
stogas, neužrakintos durys.
Buvo sugadinta (-os) tik padanga (-os),
jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip
(išskyrus „Premium“ variantą).
Remontuojant automobilį po įvykio papildomai buvo sutaisytas gamyklinis arba
autoservise padarytas brokas.
Remontuojant automobilį po įvykio jis
buvo perdarytas arba pagerintas.
Kai sugadinamas automobilio vidus (išskyrus autoavarijos metu arba neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmais padarytus nuostolius).
Vežamas krovinys pažeidė automobilį.
Pristatant remonto detales buvo pasinaudota skubiųjų siuntų paslauga, t. y.
neatlyginame išlaidų už skubų pristatymą, atlyginame tik už paprastą.
Papildoma įranga remontuojama arba
keičiama užsienyje (išskyrus ratlankius ir
apsaugos nuo vagysčių priemones).
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KASKO DRAUDIMAS
AUTOMOBILIO ARBA JO DALIŲ (DETALIŲ) DRAUDIMAS NUO VAGYSTĖS
Ką mes draudžiame?
1.

Atlyginame už Jūsų automobilio arba jo
detalių vagystę.
2. Papildomai atlyginame:
• už užvedimo raktelių pagaminimą,
spynelių pakeitimą ir apsaugos sistemų perprogramavimą, jei užvedimo
rakteliai buvo pavogti;
• už per įvykį pavogtą valstybinį numerį
(išskaita netaikoma!);
• automobilio saugojimo išlaidas, jei
buvo pavogtos tik automobilio dalys,
bet ne ilgiau kaip už tris paras.
• nuostolius už papildomos įrangos vagystę – iki 300 Eur. Tačiau galite pasirinkti papildomos įrangos draudimą
už papildomą įmoką ir tuomet atlyginame iki draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos.
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KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
•
•
•
•
•
•

•

Palikti atviri langai, stoglangis arba stogas, neužrakintos durys.
Per 3 dienas po raštiško pranešimo draudikui nebuvo perduoti dokumentai, rakteliai.
Asmuo iš vairuotojo buvo gavęs sutikimą
naudotis automobiliu ir vėliau jį pasisavino.
Nebuvo tinkamai veikiančių apsaugos
nuo vagysčių priemonių.
Neatlyginame nuostolių, kurie yra finansiniai ir tiesiogiai nesusiję su pavogto automobilio vertės kompensavimu.
Jei pavogė automobilio dalis, nuostolius
atlyginsime tik pateikus remonto, detalių
įsigijimo ar keitimo faktą bei apmokėjimo
faktą patvirtinančius dokumentus.
Draudimo apsauga apžiūros akte įvardintoms transporto priemonės dalims
sustabdoma iki tos dienos, kada klientas
pristato transporto priemonę „Lietuvos
draudimo“ apžiūrai, kurios metu patvirtinama, kad transporto priemonė yra suremontuota iki būklės, buvusios prieš įvykį.

KASKO DRAUDIMAS
Kasko draudimo variantai
Įsigyjant automobilį, jį verta apdrausti kasko draudimu. Jūsų patogumui siūlome pasirinkti
DNB banko draudimo paslaugą. Lizingo atveju automobilio draudimu pasirūpinsime mes ir
draudimo įmokos bus įtrauktos į lizingo mokėjimų grafiką.   
Mūsų klientai gali pasirinkti kasko draudimo variantą pagal savo poreikius:

Draudimo sąlygos

„Standartinis“
variantas
(galioja tik kartu
su lizingu)

„Standartinis+“
variantas

„Premium“
draudimo
variantas

Visų rizikų kasko draudimas
- automobilio draudimas
nuo sugadinimo arba
sunaikinimo
- automobilio arba jo dalių
(detalių) draudimas nuo
vagystės

+

+

+

Techninės pagalbos paslauga

–

+

+

Draudimas neišskaitant
detalių nusidėvėjimo

Iki 2 metų amžiaus
automobiliai

Iki 5 metų amžiaus
automobiliai

Iki 6 metų amžiaus
automobiliai

Remontas organizuojamas
klientui pasirinkus

Iki 2 metų amžiaus
automobiliai

Iki 3 metų amžiaus
automobiliai

Iki 6 metų amžiaus
automobiliai

–

Iki 200 Eur

Iki 500 Eur

Bagažo draudimas
automobilyje
Padangų draudimas

Vairuotojo ir keleivių
draudimas nuo nelaimingų
atistikimų

Už padangas atlyginama tik tuo atveju,
kai kartu su padanga sugadinamos /
sunaikinamos ir
kitos automobilio dalys.

–

Iki 3 000 Eur

Draudimo apsauga
galioja ir tais atvejais,
kai sugadinama /
sunaikinama tik
padanga
(iki 500 Eur).

Iki 5 000 Eur

Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite Transporto priemonių draudimo taisyklėse
Nr. 021 DNB (2016-04-01 red.).
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KASKO DRAUDIMAS
Papildomai suteikiamos naudos
Kai pažeistas tik stiklas, lengviesiems automobiliams nebus taikoma išskaita, jei:
- stiklas remontuojamas draudiko nurodytame autoservise Lietuvoje arba garantiniame autoservise Lietuvoje, jei transporto priemonė apdrausta su sąlyga „nauja
verte“.
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Kai automobilis apdraustas nauja verte,
apie smulkius automobilio sugadinimus, kurie netrukdo saugiai važiuoti ir neprieštarauja Kelių eismo taisyklėms, galite pranešti bet
kada, kol galioja sutartis ir bus taikoma viena
besąlyginė išskaita.
Atlyginami hidrosmūgio padaryti nuostoliai Jūsų automobiliui.

KASKO DRAUDIMAS
TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGA
Visi, apdraudę savo lengvąjį automobilį kasko „Premium“ arba „Standartinis+“ draudimu, gauna techninės pagalbos paslaugą (žr. lentelėje). Jei esate apsidraudę transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (TPVCAPD) „Lietuvos draudime“ ir
kasko „Premium“ arba „Standartiniu+“ – gaunate platesnę techninės pagalbos paslaugą (žr.
lentelėje, „II paketas“). Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite Transporto priemonių draudimo
taisyklėse Nr. 021 DNB (2016-04-01 red.).
Nemokama
paslauga

Konsultacija
telefonu
Pagalba kelyje:
1.  Variklio užvedimas.
2.  Rato pakeitimas.
3. Degalų pristatymas.
4. Avarinis durelių
atrakinimas.
5. Pagalba užklimpus.
Transportavimas

Pakaitinis
automobilis

Kelionė namo
Automobilio
saugojimas
Taksi paslauga

Nakvynė
viešbutyje

Kelionės
pratęsimas

I Paketas

II Paketas

„Premium“ /
„STANDARTINIS+“
KASKO
klientams

„Premium“ /
„STANDARTINIS+“
+ TPVCAPD

Profesionalų konsultacija telefonu sugedus
transporto priemonei arba atsitikus eismo įvykiui.

+

+

Už atvežtus degalus arba remontuojant panaudotas
papildomas medžiagas (pvz., naujų raktelių gamyba,
programavimas) vairuotojui reikės apmokėti pagal
pateiktą sąskaitą. Pagalba ištempiant įklimpus sniege ar purve teikiama tik kelių eismui skirtoje teritorijoje.

+

+

+

+

Iki 7 dienų

Iki 14 dienų

–

+

–

Iki 14 dienų

Iki 100 Eur

Iki 150 Eur

Iki 300 Eur

Iki 600 Eur

Iki 300 Eur

Iki 600 Eur

Aprašas

Po sudėtingesnio gedimo arba eismo įvykio transporto priemonės transportavimas į remonto dirbtuves arba vairuotojo nurodytą vietą. Paslauga teikiama 1 kartą vienam eismo įvykiui.
Suteikiamas nemokamas pakaitinis automobilis, kai:
-- remonto dirbtuvėse šalinami draudžiamojo įvykio
metu atsiradę transporto priemonės apgadinimai;
-- transporto priemonės techniniai gedimai šalinami
remonto dirbtuvėse po transportavimo techninės
pagalbos tarnybos transportu;
-- transporto priemonė įvykio metu sugadinama nepataisomai;
-- transporto priemonė pavagiama.
Degalų ir eksploatavimo išlaidas klientas padengia pats.
Taikomas depozitas**
Kartu su automobilio transportavimo paslauga teikiama taksi automobilio paslauga grįžti namo bet
kuria kliento pasirinkta kryptimi, nemokamai 50 km.
Automobilio saugojimas iki 14 parų arba kol bus pradėti reikiami remonto darbai. Paslauga teikiama suteikus transportavimo paslaugą.
Galimybė vietoje pakaitinio automobilio naudotis
taksi paslaugomis, kol bus baigtas automobilio remontas. Paslaugos suteikimui galioja pakaitinio automobilio suteikimo sąlygos.
Nakvynė vairuotojui ir keleiviams suteikiama, jei nevažiuojančios transporto priemonės negalima suremontuoti tą pačią dieną. Paslauga teikiama suteikus
transportavimo paslaugą.
Vairuotojo ir keleivių nuvykimas iki planuotos kelionės vietos arba sugrąžinimas į nuolatinę gyvenamąją
vietą Lietuvoje, jeigu automobilio negalima suremontuoti per 1 dieną. Paslaugos suteikimui galioja
pakaitinio automobilio suteikimo sąlygos.

* „Premium“ arba „Standartinis+“ + TPVCAPD skiltyje nurodytos techninės pagalbos paslaugos galioja draudžiantis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (TPVCAPD) „Lietuvos draudime“ ir kasko „Premium“
arba „Standartiniu+“.
** Pakaitinis automobilis suteikiamas pateikus kreditinę banko kortelę ar palikus depozitą grynaisiais pinigais (pinigai bus
grąžinti įvykdžius pakaitinio automobilio pristatymo sąlygas). Depozito dydis Lietuvoje yra 115 eurų; užsienyje depozito dydis
priklauso nuo vietos paslaugos teikėjo taikomų sąlygų.
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KASKO DRAUDIMAS
PAPILDOMA INFORMACIJA
•
•
•

Transportavimo ir pakaitinio automobilio
paslaugomis galima pasinaudoti po vieną
kartą per vieną įvykį.
Pakaitinis automobilis suteikiamas per 24
valandas.
Už naudojantis pakaitiniu automobiliu sunaudotus degalus ir, jei reikia, papildomą
nuomos laikotarpį apmoka apdraustasis.

•
•
•

Pakaitinis automobilis nesuteikiamas,
jeigu pasirenkama taksi, kelionės pratęsimo arba nakvynės viešbutyje paslauga.
Užsienyje transportavimo paslauga teikiama, kai šios paslaugos vertė neviršija
1 000 Eur.
Užsienyje nemokamos techninės pagalbos paslaugos teikiamos ne daugiau kaip
dėl 2 įvykių.

TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBA NEMOKAMAI NETEIKIA PASLAUGŲ, KAI:
•

•

•
•

•

•
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žala atsirado tuo metu, kai transporto
priemonė buvo naudojama bet kokio pobūdžio (įskaitant neoficialias) sporto varžybose, lenktynėse ar treniruotėse.
Žala atsirado tuo metu, kai apdraustasis
vairavo transporto priemonę būdamas
neblaivus arba apsvaigęs nuo vaistų,
narkotinių ar kitokių svaigiųjų medžiagų; taip pat, kai vartojo alkoholį ar kitas
svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki
jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikros.
Neblaivumas ar apsvaigimas suprantamas pagal tos šalies, kurioje įvyko įvykis,
norminius teisės aktus.
Transporto priemonė yra sugadinama
arba sunaikinama dėl to, kad ji ir (arba)
jos tempiama priekaba yra techniškai
netvarkingos, t. y. kai ją naudoti draudžia
Lietuvos Respublikos teisės aktai. Ši išlyga netaikoma, kai nėra priežastinio ryšio
tarp įvykio ir transporto priemonės techninės būklės.
Techninė pagalba kviečiama transporto
priemonėms, kurios naudojamos nestandartinei rizikai (automobilių nuoma, saugos paslaugos, mokamas keleivių pervežimas, pavojingų ir sprogstamųjų medžiagų
pervežimas).
Draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo
veiksmų, masinių neramumų, riaušių
(streikų, terorizmo aktų ir pan.) arba ra-

•

•
•
•

•
•

dioaktyvaus spinduliavimo poveikio.
Per įvykį atsiradę gedimai netrukdo tęsti
kelionės ir nekelia grėsmės įprastai vairuoti, vairuotojo ir keleivių saugumui bei
pačiai transporto priemonei (pvz., įlenktos arba įbrėžtos kėbulo dalys, neveikia
valytuvai, kai nėra kritulių ir pan.), išskyrus pakaitinio automobilio paslaugą, kai
incidentas yra draudžiamasis įvykis, o
pašalinti jo padarinius užtrunka ilgiau nei
1 parą.
Transporto priemonė sulaikyta teisėsaugos institucijų.
Apdraustasis negali vairuoti, nes yra apsvaigęs nuo alkoholio arba narkotinių,
psichotropinių medžiagų.
Apdraustasis buvo įspėtas techninės pagalbos tarnybos, kad apdraustos transporto priemonės dalis ir (arba) detalė
netinkama, todėl tas pats gedimas pasikartojo daugiau nei 2 kartus.
Apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos dokumentų, užvedimo
raktelių.
Apdraustasis trukdo techninės pagalbos
tarnybos darbuotojui apžiūrėti transporto
priemonę ir nustatyti gedimą.

KASKO DRAUDIMAS
NAUDOJIMASIS TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGA
Skambinkite „Lietuvos draudimo“ trumpuoju tel. 1828 Lietuvoje ir pasirinkite „1“ – pagalba
kelyje; jei esate užsienyje, skambinkite telefonu + 370 5 266 6612.
Po iškvietimo techninės pagalbos tarnyba atvyksta į vietą:
mieste – ne vėliau kaip per 60 minučių;
magistralėse ir greitkeliuose – ne vėliau kaip per 80 minučių;
respublikinės ir rajoninės reikšmės keliuose su asfalto danga – ne vėliau kaip per 90 minučių;
kituose keliuose – ne vėliau kaip per 180 minučių.

Skambinkite „Lietuvos draudimui“ tel. 1828 ir
pasirinkite „1“ – pagalbą kelyje.
Jei esate užsienyje, skambinkite tel. + 370 5 266 6612
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KASKO DRAUDIMAS
BAGAŽO DRAUDIMAS AUTOMOBILYJE
Ką mes draudžiame?
Visi, apdraudę savo lengvąjį automobilį kasko „Standartinis+“ draudimu, gauna bagažo
draudimą automobilyje.
Atlyginame nuostolius už sugadintus arba
parastus asmeninius daiktus, kurie per draudžiamąjį įvykį buvo automobilyje ir priklausė
vairuotojui arba keleiviams, išskyrus taisyklėse nurodytus daiktus.
Už daiktus, esančius automobilyje, atlyginame atkūrimo verte, t. y. atlyginame kaip už
analogišką naują daiktą. Atlyginame nuostolius iki draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos.
Išskaita: apdraustiems daiktams netaikoma
besąlyginė išskaita. Įvykus vagystei, taikoma
procentinė išskaita.

KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
•

•

Asmeninių daiktų sugadinimas, sunaikinimas arba praradimas yra nedraudžiamasis įvykis, jei daiktai automobilyje buvo
palikti matomoje vietoje, neužrakintame,
atidarytais langais automobilyje.
Planšetiniams kompiuteriams ir mobiliesiems telefonams negalioja vagystės rizika.

VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ DRAUDIMAS NUO SUŽALOJIMŲ PER EISMO
ĮVYKĮ
Ką mes draudžiame?
Atlyginame automobilyje buvusiam vairuotojui ir keleiviams už per eismo įvykį
patirtus sužalojimus: apsauga galioja, jei pasirenkate „Standartinį+“ draudimo variantą.
Atsižvelgiant į sužalojimą, atlyginame nustatytą procentą nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos. Procentai išvardyti
taisyklėse (išsamų traumų sąrašą ir išmokų
procentus žr. taisyklėse); draudimo suma,
nurodyta draudimo liudijime, padalijama visiems faktiškai važiavusiems keleiviams ir
vairuotojui į lygias dalis.
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KADA DRAUDIMAS NEGALIOJA?
•
•
•
•
•
•

Vairuotojas buvo neblaivus arba apsvaigęs. Ši sąlyga negalioja keleiviams.
Nėra nelaimingo atsitikimo patvirtinimo:
medicinos dokumentacijos ir diagnostinių
tyrimų.
Eismo įvykio priežastis yra ligos sukeltas
priepuolis (pvz., epilepsija, cukrinis diabetas ir pan.).
Trauma jau buvo iki draudimo sutarties
sudarymo.
Psichinė trauma.
Tyčinis susižalojimas.

KASKO DRAUDIMAS
KĄ JUMS VERTA ŽINOTI?
IŠSKAITA
Atsižvelgiant į draudimo sąlygas, yra nustatoma išskaita. Išskaitos dydis nurodomas
Jūsų draudimo liudijime.
Kai automobilis sugadinamas / sunaikinamas, nustatoma besąlyginė išskaita. Besąlyginė išskaita – tai suma, kurią Jūs pats
prisiimate sumokėti už patirtus nuostolius,
pavyzdžiui, 90 Eur, 115 Eur.
Kai automobilis pavagiamas, nustatoma
procentinė išskaita. Procentinė išskaita –
tai suma, kurią Jūs pats prisiimate sumokėti
už patirtus nuostolius, pavyzdžiui, 10 proc.
nuostolio dydžio.
Jei procentinė išskaita yra mažesnė nei draudimo liudijime nurodyta besąlyginė išskaita,
tokiais atvejais vadovaujamasi besąlygine
išskaita.

IŠMOKA GRYNAISIAIS
Jei išmoką norima gauti grynaisiais, tada išskaičiuojamas PVM.
NUSIDĖVĖJIMAS
Jei automobilis draustas su sąlyga „išskaičiuoti nusidėvėjimą“ ir keičiama naujomis
originaliomis detalėmis, tada iš nuostolio
sumos yra atimamas nusidėvėjimo procentas (jį rasite taisyklių 3 lentelėje). Keičiant
nenaujomis arba neoriginaliomis detalėmis,
nusidėvėjimas neišskaičiuojamas.

AUTOMOBILIO REMONTO BŪDAI
1.

2.

Automobilio remontas organizuojamas draudiko parinkimu: atsitikus
draudžiamajam įvykiui, automobilis remontuojamas „Lietuvos draudimo“ nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Jei automobilis bus remontuojamas kitose remonto
dirbtuvėse, draudimo išmoka bus mažinama 20 proc.
Automobilio remontas organizuojamas apdraustojo pasirinkimu: atsitikus
draudžiamajam įvykiui, automobilis remontuojamas apdraustojo pasirinktose
remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Atsitikus įvykiui, abiem atvejais neremontuokite automobilio nesuderinę su „Lietuvos
draudimo“ žalų ekspertu.
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KASKO DRAUDIMAS
JŪSŲ ATSAKOMYBĖ
Pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas
informuokite mus raštu. Padidėjusią riziką gali
lemti persikėlimas gyventi į kitą miestą, apdraustojo automobilio nuoma.
Praradus automobilio užvedimo raktelius,
nedelsdami informuokite mus telefonu 1828
(užsienyje + 370 5 266 6612) ir užtikrinkite
automobilio saugumą, kol bus pakeisti arba
perprogramuoti užraktai.

DRAUDIMO GEOGRAFIJA
Draudimas galioja Lietuvoje ir geografinėje
Europoje (tikslų valstybių sąrašą rasite Taisyklių 4.1 punkte).
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IŠSKAITA (KITAIP – FRANŠIZĖ).
KAS TAI?
Besąlyginė išskaita – pavyzdžiui, 100 Eur
besąlyginė išskaita: jei sugadinto automobilio remontas kainuoja 450 Eur, draudimas
padengia 350 Eur, Jūs – 100 Eur. Kodėl draudžiantis naudinga pasirinkti besąlyginę išskaitą? Mažesnė įmoka, be to, kitais metais
ji nedidėja, jei dėl smulkių apgadinimų nesikreipėte į draudimo bendrovę.
Procentinė išskaita – pavyzdžiui, 10 proc. išskaita: jei automobilis, kurio rinkos vertė yra
5 800 Eur, bus pavogtas, draudimas Jums išmokės 5 800 Eur – 10 proc. = 5 220 Eur.
Procentinė išskaita negali būti mažesnė, nei
draudimo liudijime nurodyta besąlyginė išskaita. Pavyzdžiui, jei pavogta automobilio
dalis, tarkim, žibintai, kurių vertė yra 170 Eur,
draudimo liudijime yra nurodyta 115 Eur besąlyginė išskaita ir 10 proc. išskaita, išmoka
bus apskaičiuota taip: 170 Eur – 115 Eur (besąlyginė išskaita) = 55 Eur.

KASKO DRAUDIMAS
AUTOMOBILIO DRAUDIMO VARIANTAI
Draudžiantis kartu su lizingu „Standartiniu“
ar „Standartiniu+“ paketu ir jei renkatės ilgametę sutartį, galimi draudimo variantai:

Draudžiantis metine sutartimi DNB banke,
„Standartiniu“ arba „Premium“ paketu, galimi draudimo variantai:

Įsigijimo verte.
Jei Jūsų draudimo sutartis sudaryta ilgiau nei
metams, draudimo suma yra lygi įsigijimo
vertei, pritaikius transporto priemonių nusidėvėjimo koeficientus, nurodytus LR susisiekimo ir finansų ministro įsakyme „Dėl kelių
transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir kelių transporto priemonių vertinimo
instrukcijos patvirtinimo“.

Rinkos verte.
Drausdami automobilį, jį draudžiate rinkos
verte: draudžiamojo įvykio atveju nuostoliui
apskaičiuoti naudojama automobilio vertė,
kuri yra lygi automobilio rinkos vertei draudžiamojo įvykio dieną.

Priklausomai nuo automobilio amžiaus, jis gali
būti apdraustas:

1. Neišskaitant nusidėvėjimo.
Draudžiamojo įvykio atveju draudimo
išmoka mokama, neišskaitant automobilio dalių nusidėvėjimo.

1. Neišskaitant nusidėvėjimo.
Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo
išmoka mokama, neišskaitant automobilio dalių nusidėvėjimo.
2. Išskaitant nusidėvėjimą.
Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo
išmoka mokama, išskaitant automobilio
dalių nusidėvėjimą (automobilio detalių
ir (arba) dalių nusidėvėjimas (proc.) nurodytas draudimo taisyklėse), išskyrus
atvejus, kai sugadintos dalys (detalės)
keičiamos analogiškomis naudotomis
dalimis (detalėmis) arba naujomis neoriginaliomis.
Nauja verte.
Draudžiami tik nauji, iš automobilių salonų
įsigyti automobiliai: įvykus draudžiamajam
įvykiui nuostoliui apskaičiuoti naudojama automobilio vertė, kokia ji buvo draudimo sutarties sudarymo dieną. Šiai draudimo sąlygai
galioja draudimo, neišskaitant nusidėvėjimo,
nuostatos.

Priklausomai nuo automobilio amžiaus, jis gali
būti apdraustas:

2. Išskaitant nusidėvėjimą.
Draudžiamojo įvykio atveju draudimo
išmoka mokama, išskaitant automobilio
dalių nusidėvėjimą (automobilio detalių
ir (ar) dalių nusidėvėjimas (proc.) nurodytas draudimo tasyklėse), išskyrus atvejus,
kai sugadintos dalys (detalės) keičiamos
analogiškomis naudotomis dalimis (detalėmis) arba naujomis neoriginaliomis.
Nauja verte.
Draudžiami tik nauji, iš automobilių salonų įsigyti automobiliai: draudžiamojo įvykio atveju
nuostoliui apskaičiuoti naudojama automobilio vertė, kokia ji buvo draudimo sutarties
sudarymo dieną. Šiai draudimo sąlygai galioja
draudimo, neišskaitant nusidėvėjimo, nuostatos.

Ką daryti atsitikus įvykiui?
Atsitikus įvykiui Lietuvoje

Atsitikus įvykiui užsienyje

•

Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: jei reikia, suteikite
pirmąją medicinos pagalbą, užtikrinkite,
kad neišplistų gaisras ir kt.

•

Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: jei reikia, suteikite
pirmąją medicinos pagalbą, užtikrinkite,
kad neišplistų gaisras ir kt.

•

Nedelsdami praneškite atitinkamoms
tarnyboms, pavyzdžiui, apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui –
priešgaisrinei saugos tarnybai.

•

Nedelsdami praneškite atitinkamoms
tarnyboms, pavyzdžiui, apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui –
priešgaisrinei saugos tarnybai.

•

Per 1 darbo dieną praneškite apie įvykį
„Lietuvos draudimo“ atstovui tel. 1828.

•

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite per
3 darbo dienas paskambinę telefonu
+ 370 5 266 6612 arba užregistruokite pranešimą internetu adresu www.
ld.lt, skiltyje „Praneškite apie įvykį“, o
raštu patvirtinkite per 14 darbo dienų.

•

Užsienyje galite atlikti remonto darbus,
kurių vertė neviršija 1 000 Eur ir jie būtini saugiam eismui užtikrinti. Jei remonto
darbai viršija 1 000 Eur, būtina prieš tai
susisiekti su „Lietuvos draudimo“ atstovu
ir suderinti nuostolio dydį.

Darbo laikas:
I–IV 8.00–18.00 val.,          
V 8.00–16.45 val.
Pranešti apie įvykį galite ir internetu
adresu www.ld.lt, skiltyje „Praneškite
apie įvykį“. Užregistravus įvykį internetu
per 1 darbo dieną su Jumis susisieks atsakingas ekspertas.

Norėdami draustis:
skambinkite tel. 1608;
užpildykite užklausą www.dnb.lt;
užsukite į DNB banko skyrių.
Pateikta informacija sudaryta pagal Transporto priemonių draudimo taisykles Nr. 021DNB (2016-04-01 red.) ir
balandžio mėn. galiojančius teisės aktus.

