
GAP draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Fortegra Europe Insurance Company Ltd Produkto pavadinimas: MANGO Gap

Šio produkto riziką prisiima Fortegra Europe Insurance Company Ltd (toliau – Draudikas), 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  Gap
draudimo produktui. Jūsų teisės ir pareigos nurodytos Jūsų draudimo sutartyje.

Kokia šio draudimo rūšis?

Draudimas nuo finansinių nuostolių, kuriuos Apdraustasis patyrė dėl Transporto priemonės visiško praradimo, sunaikinimo
ar vagystės, net ir gavus draudimo išmoką iš Pirminio draudimo (Kasko ar TPVCA).

Kam taikoma draudimo apsauga?
Apdraustojo patirti finansiniai nuostoliai, susiję
su Transporto priemonės sunaikinimu arba, jei
tai sutarta draudimo sutartyje, apdraustos
transporto priemonės vagyste, už kurią
Apdraustajam buvo išmokėta draudimo
išmoka pagal Pirminio draudiko KASKO arba
TPVCA draudimą.
Mango GAP draudimas padengia finansinius
nuostolius, kurie apskaičiuojami kaip skirtumas
tarp sutartos vertės draudimo laikotarpio
pradžioje ir transporto priemonės rinkos
vertės draudžiamojo įvykio metu pagal
draudimo sutartyje sutartą kainodaros vadovą.
Draudimo išmokos dydis yra ribojamas
mažesne iš šių sumų: a) draudimo sutartyje
nurodyto draudimo išmokos limito arba b)
50% nuo transporto priemonės vertės sutartos
draudimo laikotarpio pradžioje.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Žalai atsiradusiai dėl neatsitiktinių įvykių
Bet kokioms sumoms, išmokėtinoms kito
draudimo pagrindu
Priedų ar įrangos, kurie sumontuoti ne
transporto priemonės gamintojo, vertei
Transporto priemonės sunaikinimui, kai
transporto priemonės vairuotojas buvo
apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių
medžiagų
Transporto priemonės vagystei, įvykdai
asmens, kuriam ji buvo patikėta ar kuris turėjo
prieigą prie raktų
Žalai kilusiai dėl karo/terorizmo ar
radioaktyviosios spinduliuotės arba kitokio
branduolinės energijos poveikio



Ar yra kokių nors apribojimų?
Žala nebus kompensuojama jei:

Žalą turi padengti kitas draudimas arba trečioji šalis
Atlygintų nuostolių Pirminis draudikas nepripažino visiško Transporto priemonės sunaikinimo/ sugadinimo
žala
Jei įvykis nepripažįstamas draudžiamuoju įvykiu pagal Pirminį draudiką
Transporto priemonės vagystės atveju nedelsiant (iš karto konstatavus aplinkybes) nebuvo pranešta apie įvykį
policijai

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 ir draudimo sutartyje nustatytų sąlygų
Rūpintis transporto priemonės tinkama technine būkle
Įvykio atveju imtis visų galimų priemonių žalos dydžiui sumažinti

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Nedelsiant apie įvykį praneškite policijai
Per 8 dienas apie įvykį praneškite Mango UW ar administratoriui
Pateikite teisingą žalos įvykio priežasties ir masto paaiškinimą, pagrįskite reikalavimo dydį, pateikite visus
reikiamus dokumentus
Nedelsiant informuokite Mango UW, administratorių ar Draudiką atgavus pavogtą transporto priemonę

Kada ir kaip mokėti draudimo įmoka?
Jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip, įmoka mokama vieną kartą, iš anksto už visą draudimo laikotarpį.
Sudarant draudimo sutartį ir šalims sutarus taip pat galimos periodinės draudimo įmokos.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo įsigaliojimas:

Draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis sumokėjus draudimo įmoką Draudimo sutartis įsigalioja draudimo
liudijime nurodytą draudimo laikotarpio pradžios datą.

Draudimo pabaiga:

Draudimas baigiasi ne vėliau kaip draudimo sutartyje nurodytą draudimo laikotarpio pabaigos datą.
Draudimo sutartis taip pat nutrūksta laikantis Civilinio kodekso nuostatų.
Draudimo sutartis taip pat gali nutrūkti Bendrųjų draudimo sąlygų numatytais atvejais, taip pat pasikeitus
transporto priemonės savininkui.

Kokiais atvejais gali būti nutraukta sutartis?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl draudimo sutarties nutraukimo Jūs turite
raštu kreiptis į Administratoriaus atstovą Lietuvoje el.paštu arba paštu žemiau nurodytais rekvizitais:

Mango UW, UAB
Polocko g. 26-41, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 700 11222
El.paštas: info@mangouw.eu

Sutarties nutraukimo atveju draudimo įmoka nėra grąžinama, jei draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip.


