PAGALBOS KELYJE DRAUDIMAS
Jeigu KASKO draudimą perkate naujesniam nei 12 m. automobiliui, kartu turite galimybę įsigyti pagalbos kelyje draudimą.
Pagalbos draudimą galite rinktis iš dviejų skirtingų paketų:
a) „4x4” galioja tik Lietuvoje;
b) „4x4 Turbo” galioja Lietuvoje ir Europoje.
Pagalbos draudimo paketų paslaugos:
Paslauga

1.

Smulkus
remontas
kelyje

Paslaugos aprašymas ir apribojimai

Limitas, Lt*
„4 x 4
„4 x 4“
Turbo“

Jei negalite tęsti kelionės dėl automobilio techninio gedimo, autoavarijos, netinkamų
degalų užpylimo ar kito draudžiamojo įvykio, nes tai sukeltų dar didesnius transporto
priemonės gedimus, mes atlyginame techninės pagalbos darbuotojo atvykimo ir
smulkaus remonto darbų kelyje išlaidas (pvz., žarnelių, dirželių keitimo ir pan.).
Neribojama

600 EUR

Išlaidos už detales ir medžiagas, panaudotas remontui, neatlyginamos, už jas
susimokate Jūs patys. Išlaidos dėl transporto priemonės raktų, spynų, signalizacijos
remonto, padangų montavimo ir balansavimo nepatenka į smulkaus remonto kelyje
paslaugą ir nėra kompensuojamos.

2.

Rato
keitimas

Atlyginame rato pakeitimo įvykio vietoje išlaidas. Jei neturite atsarginio rato, atlyginame
automobilio vienkartinio transportavimo iki artimiausių remonto dirbtuvių, kurioje
taisomos padangos, išlaidas. Išlaidos už tolimesnius padangų remonto darbus remonto
dirbtuvėse neatlyginamos.

Neribojama

100 EUR

3.

Užvedimas

Atlyginame apdraustos transporto priemonės variklio užvedimo paslaugos išlaidas, jei jis
nustoja veikti dėl išsikrovusio akumuliatoriaus. Paslauga suteikiama ne daugiau kaip 2
kartus per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Neribojama

100 EUR

4.

Lemputės
keitimas

Atlyginame lemputės keitimo išlaidas tuo atveju, kai lemputė perdega ir perdegimo
faktas iš esmės įtakoja kelionės saugumą (tamsus paros metas, blogos oro sąlygos).
Jeigu lemputę galima pakeisti tiktai automobilių remonto dirbtuvėse, organizuojame
transporto priemonės transportavimą iki artimiausių remonto dirbtuvių, galinčių suteikti
tokią paslaugą. Mes neatlyginame lemputės ir jos keitimo išlaidų automobilių remonto
dirbtuvėse.

Neribojama

100 EUR

5.

Degalų
atvežimas

Atlyginame degalų atvežimo išlaidas (išskyrus išlaidas už pačius degalus) tuo atveju, kai
apdrausta transporto priemonė negali važiuoti dėl pasibaigusių degalų. Techninės
pagalbos darbuotojas pristato degalų kiekį, reikalingą nuvažiuoti iki artimiausios
degalinės;

Neribojama

100 EUR

Neribojama

600 EUR

Neribojama

600 EUR

Neribojama

600 EUR

6.

Atrakinimas

Atlyginame automobilio atidarymo išlaidas tuo atveju, kai rakteliai ar kiti transporto
priemonei atrakinti naudojami prietaisai lieka užrakintoje transporto priemonėje. Jeigu
transporto priemonės neįmanoma atidaryti įvykio vietoje, mes organizuojame ir
padengiame tokias išlaidas:
a) transporto priemonės transportavimo iki artimiausių remonto dirbtuvių, galinčių
atidaryti automobilį, išlaidas arba apdraustojo nuvežimo pasiimti atsarginių raktelių
mūsų nurodyta transporto priemone, jeigu įvykis įvyko LR teritorijoje;
b) transporto priemonės transportavimo iki artimiausių remonto dirbtuvių, galinčių
atidaryti automobilį, išlaidas, jeigu įvykis įvyko už LR ribų;
Tuo atveju, kai rakteliai ar kiti automobiliui atrakinti naudojami prietaisai sunaikinami,
pavagiami ar prarandami dėl kitų priežasčių, mes atlyginame:

7.

Prarasti
rakteliai

8.

Transportavi
mas

a) transporto priemonės transportavimo iki artimiausių remonto dirbtuvių, galinčių
atidaryti automobilį, išlaidas arba apdraustojo nuvežimo pasiimti atsarginių raktelių
mūsų nurodyta transporto priemone, jeigu įvykis įvyko LR teritorijoje;
b) transporto priemonės transportavimo iki artimiausių remonto dirbtuvių, galinčių
atidaryti automobilį, išlaidas, jeigu įvykis įvyko už LR ribų;
Jei transporto priemonė negali važiuoti dėl techninio gedimo, draudžiamojo įvykio, taip
pat dėl netinkamų degalų užpylimo ir techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad
gedimo negalima suremontuoti vietoje, atlyginame vienkartinio transportavimo iki

artimiausių remonto dirbtuvių išlaidas

9.

Saugojimas

Jeigu įvykis įvyksta, kai remonto dirbtuvės nedirba (pvz., naktį arba poilsio dienomis),
mes organizuojame apdraustos transporto priemonės stovėjimą aikštelėje ir
padengiame jos saugojimo išlaidas iki momento, kai ją bus galima toliau transportuoti į
remonto dirbtuves, tačiau ne ilgesniam nei 7 dienų laikotarpiui. Transportavimas į
stovėjimo aikštelę laikomas vienkartiniu transportavimu iš įvykio vietos, kurio išlaidas
mes padengiame. Tolimesnis transportavimas iš saugojimo aikštelės į remonto
dirbtuves neatlyginamas.

10.

Apdraustųjų
nugabenimas
iki
automobilių
remonto
dirbtuvių

Atlyginame apdraustųjų nugabenimo iki automobilių remonto dirbtuvių išlaidas, kai į
remonto dirbtuves transportuojama nevažiuojanti transporto priemonė. Apdraustieji
gabenami pagalbos kelyje tarnybos transporto priemone, o jeigu joje nėra vietų - kita
mūsų paskirta transporto priemone.

11.

Apdraustųjų
grįžimo arba
kelionės
pratęsimo
išlaidos

Atlyginame grįžimo į gyvenamąją vietą LR teritorijoje arba tęsiamos kelionės iki kelionės
paskirties vietos išlaidas, jeigu apdrausta transporto priemonė negali važiuoti dėl
draudžiamojo įvykio ar techninio gedimo arba dėl transporto priemonės vagystės, kai
remontas arba transporto priemonės atgavimas yra neįmanomas įvykio dieną, taip pat
jeigu vairuotojas arba keleivis patyrė kūno sužalojimą, staiga susirgo ar vairuotoją ištiko
mirtis. Apdraustieji nuvežami mūsų nurodyta transporto priemone iki jų gyvenamosios
vietos ar kitos vietos, jeigu atstumas iki tos vietos ne didesnis kaip iki jų gyvenamosios
vietos. Jei apdraustųjų gyvenamosios vietos skirtingos arba jie vyksta į skirtingas vietas,
nuvežimas organizuojamas į vieną apdraustųjų nurodytą vietą.

Iki 30 Lt
parai / Iki
200 Lt
įvykiui

Iki 30 EUR
parai / iki
200 EUR
įvykiui

Neribojama

100 EUR

Iki 800 Lt
per įvykį

Iki 120 EUR
vienam
apdraustaja
m / Iki 600
EUR per
įvykį

Iki 200 Lt
parai, bet
ne daugiau
nei 1000 Lt
visam
įvykiui

Iki 120 EUR
parai, bet
ne daugiau
nei 600 EUR
visam
įvykiui

Neribojama

-

Atlyginus „apdraustųjų grįžimo arba kelionės pratęsimo“ išlaidas, neatlyginamos
„nakvynės išlaidos“.
Atlyginame apdraustųjų nakvynės ir nuvykimo iki nakvynės vietos išlaidas, jeigu
apdrausta transporto priemonė negali važiuoti dėl įvykio ar gedimo arba dėl transporto
priemonės vagystės, kai remontas arba transporto priemonės atgavimas yra
neįmanomas įvykio dieną.

12.

Nakvynės
išlaidos

Nakvynė suteikiama mūsų nurodytoje vietoje. Apsistojimo išlaidos padengiamos iki to
momento, kol apdrausta transporto priemonė suremontuojama arba atgaunama po
vagystės, tačiau ne ilgiau kaip 10 parų.
Atlyginamos tik kambario nuomos nakvynei išlaidos, neatlyginant jokių kitų turėtų
pragyvenimo išlaidų, tokių kaip, pvz., maitinimo (išskyrus atvejus, kai pusryčiai įtraukti į
nakvynės kainą), naudojimosi kambario bare esančiu maistu ir gėrimais išlaidų,
naudojimosi telefonu, internetu, sporto sale, skalbimo, valymo, aptarnavimo į
kambarius paslaugų ir panašių išlaidų.
Atlyginus „nakvynės išlaidas“, neatlyginamos „apdraustųjų grįžimo arba kelionės
pratęsimo“ išlaidos. (11p)

13

Pakaitinis
automobilis

Atlyginame pakaitinio automobilio nuomos išlaidas, kai po draudžiamojo įvykio ar
techninio gedimo remontas pagal mūsų techninės pagalbos atstovo arba automobilių
taisyklos įvertinimą įvykio dieną yra neįmanomas arba transporto priemonė pavogta.
Išlaidos apmokamos kol apdrausta transporto priemonė bus remontuojama arba
atgauta po vagystės, bet ne ilgiau kaip už 7 paras.
Pakaitinis automobilis suteikiamas atsižvelgiant į nevažiuojančio automobilio klasę, bet
ne didesnis kaip vidutinės (C) klasės.
Automobilio draudimo nuomos laikotarpiui, kuro, papildomo nuomos laikotarpio ir kitas
išlaidas apmoka transporto priemonės vairuotojas. Pakaitinį automobilį vairuotojas
paima ir grąžina savo lėšomis ir atsakomybe. Už pakaitinio automobilio grąžinimą kitoje

šalyje taikomas papildomas mokestis neatlyginamas.
Mes neneužtikriname, kad pakaitinė transporto priemonė bus su tokia pačia įranga kaip
ir apdrausta transporto priemonė;
Pasinaudojus „Pakaitinio automobilio nuomos“ paslauga, neatlyginamos paslaugos
„Kelionės pratęsimas“, o „Nakvynės išlaidos“ atlyginamos ne daugiau kaip už 1 parą.
Pakaitinio automobilio nuomos išlaidos atlyginamos, tik jei buvo suteikta
transportavimo paslauga arba po vagystės.
Atlyginame pakaitinio automobilio nuomos išlaidas, kai po draudžiamojo įvykio ar
techninio gedimo remontas pagal mūsų techninės pagalbos atstovo arba automobilių
taisyklos įvertinimą įvykio dieną yra neįmanomas arba transporto priemonė pavogta.
Išlaidos apmokamos kol apdrausta transporto priemonė bus remontuojama arba
atgauta po vagystės, bet ne ilgiau kaip už 14 parų;
Pakaitinis automobilis suteikiamas atsižvelgiant į nevažiuojančio automobilio klasę, bet
ne didesnis kaip vidutinės (C) klasės.
14.

Pakaitinis
automobilis
plius

Automobilio draudimo nuomos laikotarpiui, kuro, papildomo nuomos laikotarpio ir kitas
išlaidas apmoka transporto priemonės vairuotojas. Pakaitinį automobilį vairuotojas
paima ir grąžina savo lėšomis ir atsakomybe. Už pakaitinio automobilio grąžinimą kitoje
šalyje taikomas papildomas mokestis neatlyginamas.

-

Iki 50 EUR
parai

Mes neneužtikriname, kad pakaitinė transporto priemonė bus su tokia pačia įranga kaip
ir apdrausta transporto priemonė;
Pasinaudojus „Pakaitinio automobilio nuomos“ paslauga, neatlyginamos paslaugos
„Kelionės pratęsimas“, o „Nakvynės išlaidos“ atlyginamos ne daugiau kaip už 1 parą.

15.

16.

17.

Kelionė
atsiimti
automobilio

Atlyginame vieno asmens kelionės išlaidas mūsų nurodyta transporto priemone atsiimti
apdraustos transporto priemonės, suremontuotos po įvykio arba gedimo, arba atsiimti
transporto priemonės, atgautos po vagystės;

100 Lt

50 EUR

Vairuotojo
paslauga

Mes atlyginame vairuotoją pavaduojančio asmens išlaidas (įskaitant pavaduojančio
asmens nuvykimo ir parvykimo išlaidas), kai apdrausta transporto priemone reikia
keleivius parvežti į gyvenamąją vietą, tuo atveju, kai vairuotojas patyrė kūno sužalojimą
arba mirė. Paslauga neapima degalų išlaidų, kelių mokesčių, stovėjimo aikštelių
mokesčių, nakvynės ir kitų išlaidų;

-

600 EUR

-

100 EUR

-

1000 EUR

-

600 EUR

Lankymo
išlaidos

Jei dėl draudžiamojo įvykio buvo sužalotas apdrausto automobilio vairuotojas ar
apdraustieji, mes atlyginame vienkartines vieno asmens kelionės išlaidas mūsų nurodyta
transporto priemone aplankyti apdraustos transporto priemonės vairuotojo, kuris
gydomas ligoninėje dėl kūno sužalojimo ar staigios ligos, arba aplankyti apdraustos
transporto priemonės keleivio, gydomo ligoninėje dėl kūno sužalojimo;
Taip pat padengiamos lankančio asmens nakvynės mūsų nurodytoje vietoje išlaidos ne
ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui;
Atlyginame medicininio transporto išlaidas tuo atveju, kai vairuotojas ar keleivis patiria
kūno sužalojimus arba vairuotojas staiga suserga:

18.

19.

Medicininio
transporto
išlaidos

- iki ligoninės, esančios arčiausiai įvykio vietos;
- iki specializuotos ligoninės, jeigu tai reikalinga dėl nukentėjusiojo sveikatos būklės;
- iki ligoninės, esančios arčiau gyvenamosios vietos arba iki nukentėjusiojo
gyvenamosios vietos, jeigu tai leidžia jo sveikatos būklė.
Nukentėjusysis vežamas mūsų nurodyta transporto priemone, pasirinkta suderinus su
gydančiuoju gydytoju arba mūsų įgaliotu gydytoju;

Vaikų iki 18
metų

Atlyginame vaikų iki 18 metų amžiaus nuvežimo ir globos išlaidas tuo atveju, kai
vairuotojas arba keleivis patiria kūno sužalojimus ar miršta arba vairuotojas staiga

amžiaus
nuvežimo ir
globos
išlaidos

suserga. Paslauga įvykdoma pagal rašytinę vaiko įstatyminio globėjo paraišką. Vaikai
nuvežami pagal įstatyminio globėjo pasirinkimą: iki gyvenamosios vietos, iki tos vietos, į
kurią važiavo arba pas kitą globėją. Išlaidos atlyginamos iki to laiko, kol vaikų globą
perima artimas įgaliotas asmuo, tačiau ne ilgiau kaip 3 paras;

20.

Gyvūnų
nuvežimo
išlaidos

Atlyginame transporto priemonėje buvusių gyvūnų nuvežimo išlaidas tuo atveju, kai
vairuotojas arba keleivis patiria kūno sužalojimus ar miršta arba vairuotojas staiga
suserga. Paslauga vykdoma pagal rašytinę apdraustojo paraišką. Gyvūnai nuvežami iki
artimiausio gyvūnų viešbučio arba iki artimiausios gyvūnų gydyklos, jeigu to reikia dėl
gyvūno būklės. Jei gyvūnas nugaišta, mes organizuojame jo palaikų utilizavimą ir
padengiame jo išlaidas. Mes neatlyginame gyvūnų išlaikymo viešbutyje išlaidų, taip pat ir
gydymo gydykloje ir vaistų išlaidų.

21.

Palaikų
atvežimas

22.

Utilizavimo
išlaidos

Neribojama

200 EUR

Jei draudžiamojo įvykio metu žuvo vairuotojas ar apdraustieji, atlyginame apdraustos
transporto priemonės vairuotojo arba keleivio palaikų atvežimo iki laidojimo vietos LR
teritorijoje, išskyrus laidotuvių ir kremavimo išlaidas.

-

2000 EUR

Mes atlyginame apdraustos transporto priemonės atidavimo į metalo laužą išlaidas, kai
tai yra draudžiamojo įvykio, gedimo arba transporto priemonės atgavimo po vagystės
rezultatas. Atlyginamos transporto priemonės transportavimo ir atidavimo į metalo
laužą išlaidos artimiausioje laužo rinkimo vietoje.

-

600 EUR

-

600 EUR

-

500 EUR

-

100 EUR

Atlyginame informacinių paslaugų, teikiamų apdraustiesiems, išlaidas, kai tokios
paslaugos susijusios su:

23.

Informacinės
paslaugos

24.

Vertėjo
paslaugos

a) elgesiu įvykus draudžiamajam įvykiui arba apdraustos transporto priemonės vagystei;
b) telefoniniais pokalbiais su pagalbos kelyje tarnyba;
c) automobilių dirbtuvių tinklu;
d) galimybe išsinuomoti pakaitinį automobilį;
e) vienkartiniu skubiu apdraustojo nurodyto asmens informavimu apie įvykį;
f) galimybe gauti mokamą pagalbą, kurią organizuojame mes ir tos pagalbos
organizavimu;
g) formalumais, kuriuos reikia sutvarkyti siekiant gauti pakaitinius dokumentus vietoj
prarastų arba pavogtų užsienyje: paso, vizos, vairuotojo pažymėjimo, transporto
priemonės registracijos pažymėjimo;
Atlyginame vertėjo paslaugų telefonu išlaidas tvarkant formalumus, susijusius su įvykiu,
gedimu, transporto priemonės vagyste, vairuotojo ar keleivio kūno sužalojimu arba
staigia vairuotojo liga, užklupusia už LR ribų. Vertimą organizuoja mūsų konsultantas;
mes užtikriname vertimą iš lenkų ir anglų kalbų ir atvirkščiai, o vertimas kitų kalbų
atveju bus įmanomas atsižvelgiant į operacines mūsų galimybes;

25.

Dalių
atsiuntimo
išlaidos

Padengsime keičiamų dalių atsiuntimo išlaidas, kai transporto priemonę reikia
remontuoti užsienyje dėl ten įvykusio įvykio, gedimo arba atgavus po vagystės, jei dėl
kokių nors priežasčių tos keičiamosios dalies neįmanoma gauti remonto vietoje.
Paslauga neapima pačios dalies išlaidų. Mes neprisiimame atsakomybės už neįvykdytą
paslaugą, jeigu tokių dalių gamyba nutraukta arba tos dalies nėra galimybės atvežti, bei
už vežėjo laiku neatvežtą siuntą;

26.

Paskolos
transporto
priemonei
suremontuoti
užsienyje
išlaidos

Atlyginame paskolos transporto priemonei suremontuoti užsienyje išlaidas, kai remontas
yra būtinas dėl užsienyje įvykusio įvykio, gedimo arba atgavus transporto priemonę po
vagystės, su sąlyga, kad apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo padės pas mus numatomų
remonto išlaidų dydžio depozitą;

-

200 EUR

27.

Procesinio
pavadavimo
arba vertėjo
išlaidos

Atlyginame procesinio pavadavimo arba vertėjo išlaidas, jeigu jis buvo paskirtas pagal
įstatymą, baudžiamajame arba administraciniame procese, kuris vyksta užsienyje, prieš
apdraustąjį ryšium su įvykiu arba apdraustos transporto priemonės susidūrimu.
Procesinio pavadavimo arba vertėjo išlaidas mes padengiame iki sumos, lygiavertės
1.000 eurų.

-

1000 EUR

