
MANGO Gap
draudimas

Jūsų transporto priemonės 
vertės finansinė apsauga

MANGO Gap draudimas 
suteikia transporto priemonės 
vertės praradimo apsaugą 
vagystės ar visiško 
sunaikinimo atveju 

Mažiau rūpesčių...

Mango Insurance
Patikimas transporto priemonių papildomų 

produktų draudimo tiekėjas

Įgaliname klientus įsigyti aktualius draudimo 
produktus ir užtikriname būtiną finansinę 

apsaugą. 
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Įsigijus automobilį jau pirmomis 
valdymo dienomis jo vertė mažėja. 
MANGO Gap draudimo dėka 
ateinantiems penkiems metams 
jo vertė išliks nepakitusi. 

Kodėl rinktis MANGO Gap 
draudimą?

Kuo ilgiau 
naudojama
transporto priemonė, 
tuo labiau sumažėjo jos vertė. Didžiausias automobilio vertės su-
mažėjimas įvyksta per pirmus tris jo eksploatavimo metus, kuomet 
automobilis gali prarasti iki 50% automobilio įsigijimo vertės. 

Naudojant transporto priemonę jai gali būti padaryta žala dėl įvai-
rių priežasčių: vagystės, eismo įvykio ar kitų priežasčių, nebūtinai 
sąlygotų Jūsų veiksmų. Po dalies jų transporto priemonė gali būtų 
nebetinkama tolimesniam eksploatavimui. 

Deja, tokiais atvejais Jūsų turima kasko ar kaltininko privalomojo 
draudimo sutartis nuostolius atlygins neviršijant automobilio rin-
kos vertės įvykio dienai. 

Su MANGO Gap draudimus Jūs atgausite pinigų sumą, kurią 
sumokėjote įsigydami automobilį.

Kodėl verta užtikrinti GAP finansinę apsaugą transporto pri-
emonei jos įsigijimo momentu?

Naujoms transporto priemonėms Kasko draudimas apsaugą 
„nauja verte“ suteikia tik 2 metų laikotarpiui. GAP draudimą galite 
sudaryti 5 metams ir ilgesnį laiką užsitikrinti finansinę apsaugą!

Naudotoms transporto priemonėms Kasko nesuteikia galimybės 
apsaugoti įsigijimo vertę, tad nuo pirmų eksploatavimo dienų 
praradus automobilį Jūs rizikuojate patirti finansinius nuostolius. 
GAP draudimas transporto priemonės finansinę apsaugą gali su-
teikti 5 metams – įsigyjant automobilį ar 3 metams – sudarant 
sutartį automobilį jau turint. 

• Didelis draudimo išmokos limitas, kuris Jus įgalins įsigyti tokios 
pačios vertės ir klasės automobilį, kaip kad buvo prarastas

• Draudžiamosios rizikos: dėl Jūsų kaltės ar trečiųjų asmenų 
kaltės kilę eismo įvykiai, gamtinės stichijos ir vagystė 

• Neprarasite automobilio vertės net ir tais atvejais, kai automo-
bilis bus pripažintas sunaikintu remiantis kaltininko privalomuoju 
draudimu

• Įmokų lankstumas suteikia galimybę mokėti vienkartinę ar 
periodines įmokas

• Greitas ir patikimas žalų administravimo procesas

• Patikimas finansinis partneris - saugumą užtikrina draudi-
mo bendrovė Fortegra Europe Insurance Company (finansinio 
stabilumo reitingas A-)

MANGO Gap draudimo privalumai

MANGO Gap 
draudimo suma Automobilio vertės sumažėjimas 

po 3 metų eksploatavimo 

Automobilio vertė

21 000 €-
pirkimo metu

17 000 €-
po pirmųjų 

metų

14 000 €-
po antrųjų 

metų

12 000 €-
po trečiųjų 

metų

Mažiau rūpesčių...

Kaip veikia MANGO Gap 
draudimas?


