
Atlyginame: techninės pagalbos darbuotojo atvykimą ir jo darbą kelyje, jei negalite tęsti kelionės 
sugedus automobiliui, dėl eismo įvykio, ar įpylus netinkamų degalų. 
Neatlyginame: pačių detalių ir medžiagų, raktų, spynų, signalizacijos remonto, padangų
montavimo ir balansavimo.

Atlyginame: Jūsų kelionę iki serviso (jei Jūsų automobilis nebevažiuoja) pagalbos kelyje automobiliu 
arba jei jame nėra vietų, kita mūsų parinkta transporto priemone.

Atlyginame: lemputės keitimo išlaidas kelyje, jei tęsdami kelionę be lemputės rizikuosite savo 
saugumu (tamsus paros metas, blogos oro sąlygos). Taip pat automobilio transportavimo išlaidas iki 
dirbtuvių, jei lemputę galima pakeisti tiktai servise.
Neatlyginame: išlaidų už pačią lemputę ir jos keitimo išlaidų automobilių servise.

Atlyginame: automobilio atidarymo išlaidas, jei Jūsų rakteliai užsitrenkia automobilio viduje. Taip 
pat Jūsų automobilio transportavimą iki artimiausių remonto dirbtuvių arba Jūsų kelionę Lietuvoje 
pasiimti atsarginių raktelių mūsų parinkta transporto priemone, jei automobilio neįmanoma 
atidaryti vietoje.

Atlyginame: techninės pagalbos darbuotojo atvykimą ir rato pakeitimą kelyje. Jei neturite
atsarginio rato, atlyginame Jūsų automobilio transportavimą iki artimiausių remonto dirbtuvių.
Neatlyginame: tolimesnių Jūsų padangos remonto darbų servise.

Atlyginame: techninės pagalbos darbuotojo atvykimą ir Jūsų variklio užvedimą. Paslaugą 
suteikiame iki 2 kartų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Atlyginame: transportavimą iki artimiausio serviso, jei negalite tęsti kelionės sugedus automobiliui, 
dėl eismo įvykio, ar įpylus netinkamų degalų.

Atlyginame: degalų atvežimą iki Jūsų automobilio, jei kuras baigėsi pakeliui. Techninės pagalbos 
darbuotojas pristato degalų kiekį, reikalingą nuvažiuoti iki artimiausios degalinės.
Neatlyginame: išlaidų už pačius degalus.

Atlyginame: automobilio transportavimą iki artimiausių dirbtuvių, galinčių atidaryti Jūsų automobilį 
arba kelionę Lietuvoje pasiimti atsarginių raktelių mūsų parinkta transporto priemone, jei raktelius 
pametėte, jie sugedo ar buvo pavogti.

Atlyginame: Jūsų automobilio saugojimą aikštelėje, jei iškart negalite naudotis serviso paslaugomis 
(pvz. įvykis atsitinka naktį arba nedarbo dienomis). Saugojimą atlyginame iki momento, kuomet 
automobilį galima transportuoti į servisą, bet ne ilgiau, nei 7 dienas. Taip pat atlyginame
transportavimą iš įvykio vietos į saugojimo aikštelę. 
Neatlyginame: tolimesnio transportavimo iš saugojimo aikštelės į remonto dirbtuves.

Atlyginame: Jūsų grįžimą į namus Lieuvoje arba kelionės pratęsimą, jei Jūsų automobilis dėl įvykio 
nebegali važiuoti, remonto dirbtuvės nedirba, vairuotojas arba keleivis patyrė sužalojimų, susirgo, ar 
neteko gyvybės. Atlyginsime Jūsų kelionę į namus arba iki kitos ne tolimesnės vietos mūsų parinkta 
transporto priemone. Jei kelių žmonių gyvenamosios vietos skiriasi, atlyginsime kelionę į vieną 
nurodytą vietą.

Atlyginame: vieno žmogaus kelionę mūsų parinkta transporto priemone atsiimti automobilio
po remonto.
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