Jūsų automobiliui
KASKO IR PRIVALOMASIS DRAUDIMAI

Jūsų automobilio
draudimas
Renkantis tinkamą transporto priemonės draudimą, reikia atsakingai
apsvarstyti įvairius aspektus. Atsižvelgdami į Jūsų vairavimo stažą, gyvenamąją
vietovę, vairuotojų skaičių ir patirtį, automobilio ar kitos transporto priemonės
būklę ir kainą, jame sumontuotą įrangą, finansines galimybes ir kitas detales,
padėsime išsirinkti tinkamiausią draudimą būtent Jūsų automobiliui. Siūlome
rinktis ne tik tradicinius privalomąjį ir Kasko draudimus, bet ir papildomas
paslaugas, kelyje padėsiančias jaustis saugiai ir finansiškai užtikrintai.

Privalomasis draudimas
Transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės (TPVCA) privalomuoju
draudimu turi būti apdrausta bet
kuri Lietuvoje registruota transporto
priemonė. Privalomuoju draudimu
turi būti apdrausti ne tik lengvieji
automobiliai, bet ir kitos transporto
priemonės – motociklai, motoroleriai,
krovininiai automobiliai, autobusai,
priekabos ir kt.
Draudžiantis šiuo draudimu sutartis
sudaroma su Jumis, Jūsų vardu sutartį
gali sudaryti ir Jūsų įgaliotas asmuo.
Taip pat siūlome apsidrausti transporto
priemonę, jei ją naudojate pagal
išperkamosios nuomos (lizingo) sutartį.
Eismo įvykiui atsitikus dėl Jūsų kaltės,
privalomasis draudimas garantuoja
žalos atlyginimą to įvykio metu
nukentėjusiems asmenims. Apmokame
jų gydymo išlaidas, transporto
priemonių remontą (išskyrus naujų
originalių detalių nusidėvėjimą),
kompensuojame nuostolius,

padarytus kelio statiniams ir
nekilnojamajam turtui.

Kasko draudimas
Šis draudimas garantuoja visišką
transporto priemonės apsaugą nuo
sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės.
Kartu su transporto priemone
apdraudžiame ir jo gamyklinę įrangą,
tad būsite tikri dėl automobilio
remonto atveju.
Papildomai specialiomis sąlygomis
galite apdrausti ir kitą įrangą,
pavyzdžiui, magnetolą, kitą garso
įrangą, apsaugos sistemą, papildomus
žibintus ar lengvo lydinio ratlankius.
Taip pat draudimo galiojimo metu
galėsite apdrausti ne tik materialųjį
turtą, bet ir vairuotojo bei keleivių
sveikatą. Kasko draudimu draudžiame
ne senesnes nei 15 metų transporto
priemones.
Drausdami savo transporto priemonę
„Gjensidige“ Kasko draudimu, galėsite
rinktis iš trijų skirtingų variantų,
labiausiai atitinkančių Jūsų poreikius.
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Turite klausimų?
Susisiekite su mumis
el. paštu
info@gjensidige.lt
arba tel. 1626

Kasko draudimas
Rizikos

Mini

Midi

Maxi*

Už papildomą
mokestį

Už papildomą
mokestį

Visų rizikų draudimas

Pagalba kelyje**

Transportavimo išlaidos

Atsistatanti draudimo suma

Vairuotojų ir keleivių draudimas**

Už papildomą
mokestį

Vairuotojų ir keleivių draudimas

Už papildomą
mokestį

Žala tik padangoms**

Remonto vietos pasirinkimas*

Už papildomą
mokestį

Neskaičiuojamas detalių nusidėvėjimas*

Už papildomą
mokestį

Išorėje tvirtinamų daiktų draudimas**

* Tik automobiliams iki 6 metų senumo
** Tik automobiliams, kurių bendroji masė iki 3500 kg
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Iki 900 eurų

Iki 1500 eurų

Pagalba kelyje 24/7
Paslauga suteikia papildomas
garantijas privalomuoju ar Kasko
draudimu pasirūpinusiems
vairuotojams. Draudimas galioja
patyrus kelionę sutrikdžiusį techninį
gedimą ar transporto priemonės
sugadinimą. Mūsų techninės pagalbos
tarnyba padeda užvesti automobilį
išsikrovus akumuliatoriui ar negalint
važiuoti po eismo įvykio arba smulkaus
gedimo. Prireikus automobilis bus
nugabentas į artimiausią autoservisą.
Atlyginame įvairias dėl nutrauktos
kelionės automobiliu patirtas
išlaidas – rato ar lemputės keitimo,
degalų atvežimo, atrakinimo ir kitas.
Paslaugas teikiame visą parą, tad
būsite tikri, kad pagalbos sulauksite
bet kuriuo atveju.

Vairuotojų ir keleivių
draudimas
Šis draudimas – papildoma
automobiliu keliaujančių žmonių
apsauga. Galite apsidrausti ne tik
patys, bet apdrausti ir savo keleivius
(negalioja komercinio keleivių vežimo
atveju). Nelaimingo atsitikimo metu
sutrikus sveikatai išmokame
kompensacijas, kurias galite skirti
gydymui ir reabilitacijai.
Kompensacijas Jums, Jūsų keleiviams
ar artimiesiems išmokame už įvykio
metu patirtą kūno sužalojimą,
neįgalumą ar gyvybės netektį.

Dviratininko draudimas
Dviratininko civilinės atsakomybės
draudimas skirtas asmenims,
mėgstantiems keliones dviračiais.
Vairuotojai, apsidraudusieji mūsų
siūlomu dviratininko draudimu,
užsitikrina greitus sprendimus
nenumatytose situacijose –
kompensuojame Jūsų, Jūsų
sutuoktinio ar vaikų naudojantis
dviračiu padarytą žalą kitų
asmenų turtui ar jų sveikatai.

Mūsų interneto svetainėje
gjensidige.lt
ne tik galėsite įsigyti draudimą,
bet ir rasite automobilio
savininkui naudingos
informacijos
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Įvairiais „Gjensidige“
draudimais galite apdrausti ne
tik Jums, bet ir Jūsų įmonei
priklausančias transporto
priemones

Siūlome apdrausti ir kitas Jūsų turimas transporto priemones: versle
ar ūkyje naudojamą mobiliąją techniką, laivus ir jachtas,
geležinkelio transporto priemones ar vežamus krovinius bei vežėjų
civilinę atsakomybę. Apie tai daugiau informacijos rasite
gjensidige.lt arba paskambinę telefonu 1626.
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Tel. 1626
gjensidige.lt
8

