
Automobilių pratęstos garantijos draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produkto pavadinimas: Mango Insurance Car Warranty

Šio produkto riziką prisiima Fortegra Europe Insurance Company Ltd įmonės kodas Maltos įmonių registre C
84703, kurios registruota buveinė yra adresu Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida,
Gzira, GZR 1401, Malta. Fortegra Europe Insurance Company Ltd. remiantis Maltos 1998 m. Draudimo verslo
įstatymu turi teisę vykdyti bendrąją draudimo veiklą ir yra reguliuojama Maltos finansinių paslaugų institucijos.

Draudikas yra įtrauktas į Lietuvos banko tvarkomą ir prižiūrimą sąrašą kaip užsienio draudimo bendrovė, teikianti
paslaugas Lietuvos Respublikoje, registracijos Nr. 213800MSUL116VLGKZ71

Draudimo produktą administruoja Defend Insurance Sp.z.o.o.  (ribotos atsakomybės įmonė)kurios registruota
buveinė yra Ligocka g. 103, 40-568 Katowice, Poland, kuri yra įtraukta į Nacionalinį Teismų Registrą Katovicų-
Wschód apygardos teismo 8-ojo komercijos departamente numeriu KRS 0000228653, turintis NIP (mokesčių
mokėtojo) numerį: 2050001853 ir įregistruota Lenkijos finansų priežiūros institucijoje numeriu 11169671/A.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente pateikta informacija turėtų padėti suprasti tik bendrąsias draudimo sąlygas.
Išsamios ikisutartinės ir  sutartinės šio produkto sąlygos nurodytos kituose dokumentuose,  tokiuose kaip “Informacija
klientui”, „Bendrosios draudimo sąlygos“ ir „Specialiosios draudimo sąlygos“, taikomuose tam tikram Mango Insurance Car
Warranty garantijos planui. Jūsų teisės ir pareigos nurodytos jūsų draudimo sutartyje.

Kokia šio draudimo rūšis?

Transporto priemonės apsauga, skirta staigaus ir nenumatyto vidinio mechaninio ar elektros gedimo atvejui.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Nuostoliams, patirtiems dėl staigaus ir
nenumatyto apdraustos transporto priemonės
vidinio mechaninio ar elektros gedimo,
atsiradusio dėl atitinkamame Mango UW Car
Warranty garantijos plane nurodyto
komponento gedimo, dėl kurio staiga
nutrūksta įprastos jo funkcijos ir reikalingas
remontas arba pakeitimas funkcionalumui
atnaujinti.
Transporto priemonėms, kurių maksimalus
bendras svoris neviršija 3 500 kg.
Draudimas galioja neribotam draudžiamųjų
įvykių skaičiui, neviršijant draudimo sutartyje
numatytų draudimo išmokos limitų.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
hibridinėms transporto priemonėms;
akumuliatoriui, jei jam taikoma gamintojo
garantija;
akumuliatoriui, kai bendra transporto
priemonės rida viršija 300 000 km;
laipsniškas akumuliatoriaus talpos mažėjimas
ir akumuliatoriaus pažeidimai, atsiradę dėl
gamintojo nurodymų akumuliatoriaus
priežiūrai ir įkrovimui nesilaikymo;
įkrovimo kabeliams ir sudegusioms /
pažeistoms įkrovimo jungtims;
perdegusiems / surūdijusiems / pažeistiems ar
sukramtytiems laidaims;
dėl eismo įvykio atsiradusiai žalai;
žalai, atsiradusiai dėl apdraustos transporto
priemonės vilkimo;
perkaitimui, užšalimui arba netinkamų skysčių
naudojimui;
korozijai;
žalai, patirtai dėl apdraustos transporto
priemonės naudojimo šiais atvejais:

nuomai (išskyrus išperkamąją nuomą iš
lizingo bendrovių);
taksi ar keleivių vežimui už atlygį;
parodos ar reklamos tikslais;
vairuotojų mokymui



Ar yra kokių nors apribojimų?
Žala nebus kompensuojama jei:

Transporto priemonė nebuvo laiku ir reguliariai aptarnaujama;
Apdraustasis, pranešdamas apie įvykį, pateikė klaidingą arba neišsamią informaciją.

Kur galioja draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja įvykiams, įvykusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ir laikinų kelionių Europoje
(išskyrus Rusiją) metu.

Kokios mano pareigos?
Laikantis visų galiojančių įstatymų ir socialinių standartų, stengtis užkirsti kelią žalos atsiradimui.
Laikytis visų draudimo taisyklėse nustatytų sąlygų
Reguliariai pagal gamintojo rekomendacijas atlikti transporto priemonės techninės būklės patikrinimus. Patikrą
ir aptarnavimą turi atlikti transporto priemonės pardavėjas arba kvalifikuotos remonto dirbtuvės, kurios yra
PVM mokėtojas. Didžiausias leistinas nuokrypis nuo gamintojo nustatytų aptarnavimo terminų yra 800 km arba
4 savaitės.
Rūpintis transporto priemonės tinkama technine būkle

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Pranešti apie įvykį telefonu prieš pradedant remonto darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įvykio.
Pateikti transporto priemonę artimiausioms kvalifikuotoms remonto dirbtuvėms
Nepradėti jokių remonto darbų, negavus Draudiko patvirtinimo.

Kada ir kaip mokėti draudimo įmoka?
Jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip, įmoka mokama vieną kartą, iš anksto už visą draudimo laikotarpį.
Įmokos dydis nurodytas draudimo sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Pratęstos garantijos draudimo įsigaliojimas:

Draudžiant naują transporto priemonę, draudimo laikotarpis prasideda pirmą dieną po gamintojo garantinio
laikotarpio pabaigos 00:00 val.
Draudžiant naudotas transporto priemones, draudimo laikotarpis prasideda pirmą dieną po draudimo sutarties
sudarymo 00:00 val. arba 00:00 pirmą dieną po gamintojo garantinio laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai,
kas įvyks vėliau.

Pratęstos garantijos draudimo pabaiga:

Draudimas baigiasi ne vėliau kaip draudimo sutartyje nurodytos datos 24:00 val.
Draudimas baigiasi automatiškai, kai transporto priemonė pasiekia draudimo sutartyje nurodytą maksimalią
ridą.
Įvykus aplinkybėms, nustatytoms Bendrosiose draudimo sąlygose, taip pat pasikeitus transporto priemonės
savininkui.

Kokiais atvejais gali būti nutraukta sutartis?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis
claims@mangouw.eu. Sutarties nutraukimo atveju įmoka nėra grąžinama ir visa priklauso draudikui, jei draudimo
sutartyje nėra nurodyta kitaip.

mailto: claims@mangouw.eu

