ATMINTINĖ
Kodėl naudinga draustis draudimo bendrovėje Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filiale:
„Compensa“ priklauso didžiausiai Rytų ir Vidurio Europos tarptautinei draudimo grupei „Vienna Insurance Group“. Tai patikima,
žinoma, finansiškai stipri, drausmingai valdoma bei vis dar auganti draudimo bendrovių grupė, kurioje dirba būrys savo darbą
išmanančių ir nuolat tobulėjančių profesionalų. Kiekviena „Compensa“ draudimo paslauga sukurta klientui – stengiamės
kiekvienam pasiūlyti lankstų bei individualius poreikius atitinkantį draudimo planą už prieinamą kainą. O drausmingiems
klientams, atnaujinantiems draudimo sutartis, suteikiame papildomas nuolaidas.

KASKO DRAUDIMAS


vieninteliai rinkoje apmokame prekinės vertės netekimą ne senesniems kaip 1 metų lengviesiems automobiliams;



netaikome franšizės lengvojo automobilio priekiniams stiklams ir žibintams, neribojant įvykių skaičiaus;



apmokame automobilio transportavimo po draudžiamojo įvykio išlaidas iki 2 000 Lt sumos;



apmokame variklio hidraulinį smūgį iki 8 000 Lt sumos;



transporto priemonę galime apdrausti be franšizės;



draudimo sutartis galioja Europos Sąjungoje, už papildomą mokestį – visoje geografinės Europos teritorijoje ;



nuostolių sureguliavimo tinklas visoje Lietuvoje;



greitas mažų (iki 1 000 Lt ) žalų sureguliavimas;



klientams, sudarantiems TPVCAPD ir KASKO draudimo sutartis vienu metu, taikomos papildomos nuolaidos;



papildomos įrangos draudimas;



išplėstinė pakaitinio automobilio draudimo paslauga;



galimos individualios ir lanksčios draudimo sąlygos (franšizių dydžiai, nusidėvėjimo netaikymas, išimtys iš taisyklių ir
t.t.) transporto priemonių parkų draudimo sutartims;



vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – nuo 8 Lt asmeniui metams. Galima rinktis draudimo sumas:
10 000 Lt, 20 000 Lt arba 50 000 Lt;

Įsigijus Kasko draudimą, paslauga „Pagalba kelyje“ yra teikiama nemokamai, 24 val. per parą, visoje poliso galiojimo
teritorijoje ir Lietuvoje, ir užsienyje. Teikiamos šios techninės pagalbos paslaugos:


paslauga „Pagalba kelyje“ tai ne tik profesionalios konsultacijos telefonu, bet ir smulkus remontas ar pagalba įvykio
vietoje;



automobilio užvedimas,



kuro pristatymas jam pasibaigus,



rato pakeitimas,



užsitrenkusių durelių atrakinimas arba atsarginių raktelių pristatymas;



automobilio transportavimas iki artimiausių remonto dirbtuvių arba kliento pageidaujamos vietos, nesant galimybės
techninio gedimo pašalini vietoje;



tos pačios klasės, bet ne aukštesnės nei vidutinė, pakaitinio automobilio nuomos išlaidų kompensavimas;



taksi ar nakvynės paslaugų organizavimas, nustačius, kad automobiliu negalima tęsti kelionės, o remontas truks ilgiau
kaip 1 darbo dieną;



juridinė konsultacija avarijos atveju užsienio šalyje ir vertimo paslauga telefonu, sprendžiant neaiškumus su užsienio
policija ar kitomis tarnybomis.
Jei turėsite klausimų, rašykite audrius.kikutis @compensa.lt bei skambinkite 8-5-259 5465.

Menas drausti!

