
Taip pat irhibridiniams
 automobiliams ar 

elektromobiliams

Investicijos į transporto 
priemonę finansinė apsauga

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

Rūpesčius palikite mums!
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+370 700 11222 | info@mangouw.eu | www.mangouw.eu

MANGO Gap draudimas

Patirkite daugiau...



MANGO Gap OPEN

Rinkos vertės apsauga 
(draudimo sutarties dienai)

· Naudotoms transporto priemonėms (iki 10 
m amžiaus)

· Neribojant automobilio vertės

· Kurių bendroji masė neviršija 3.500 kg

· 1-3 metų laikotarpio finansinė apsauga

· Sutartį galima sudaryti bet kuriuo pasirink-
tu momentu

· Pasirenkamas draudimo apsaugos limitas
 - Nuo 2.500 €
 - Iki 10.000 €
 - Bet nedaugiau 50% draudimo 
    sumos

Draudžiamosios rizikos
Visiškas transporto priemonės sunaikinimas 
dėl šių įvykių:

· eismo įvykio
· gamtinių jėgų
· vagystės

t.y. rizikų, kuriomis transporto priemonė įvy-
kio dienai yra apdrausta Kasko draudimu ar 
kuri atlyginama pagal kaltininko privalomąjį 
draudimą

MANGO Gap MAX

Įsigijimo vertės apsauga

· Naujoms ar naudotoms transporto 
priemonėms (iki 6 m amžiaus)

· Kurių vertė yra iki 160.000 €

· Kurių bendroji masė neviršija 3.500 kg

· 1-5 metų laikotarpio finansinė apsauga

· Sutartį galima sudaryti per 120 dienų įsigi-
jus automobilį

· Pasirenkamas draudimo apsaugos limitas
 - 20.000 €
 - 35.000 €
 - 50.000 €

· Galima kombinuoti su MANGO Gap XS pro-
grama (tokiu atveju taikomas bendras MAX 
išmokos limitas)

Draudžiamosios rizikos
Visiškas transporto priemonės sunaikinimas 
dėl šių įvykių:

· eismo įvykio
· gamtinių jėgų
· vagystės

t.y. rizikų, kuriomis transporto priemonė įvykio 
dienai yra apdrausta Kasko draudimu ar 
kuri atlyginama pagal kaltininko privalomąjį 
draudimą

MANGO Gap XS

Kasko išskaitos apsauga

· Naujoms ar naudotoms transporto 
priemonėms (iki 6 m amžiaus)

· Neribojant automobilio vertės

· Kurių bendroji masė neviršija 3.500 kg

· 1-5 metų laikotarpio finansinė apsauga

· Sutartį galima sudaryti per 120 dienų įsigi-
jus automobilį

· Draudimo apsaugos limitas
 - 5.000 €
 - Bet ne daugiau 10% draudimo 
    sumos

· Galima kombinuoti su MANGO Gap MAX 
programa 

Draudžiamosios rizikos
Visiškas transporto priemonės sunaikinimas 
dėl šių įvykių:

· eismo įvykio
· gamtinių jėgų
· vagystės

t.y. rizikų, kuriomis transporto priemonė įvykio 
dienai yra apdrausta Kasko draudimu 

Įsigijus MANGO Gap draudimą išsaugosite 
automobilio vertę ateinantiems 5 metams.

Paprastas GAP draudimo veikimo principas 
užtikrina ramybę klientams ir apsaugo nuo 
daugybės galimų rūpesčių. 

Trumpinys GAP = Guaranteed Asset Protec-
tion reiškia Turto Vertės Apsauga. 

Dažniausiai GAP draudimas siūlomas įsigy-
jant ar finansuojant transporto priemonę, 
siekiant apsaugoti turto įsigijimo vertę ar ap-
sisaugoti nuo skolų lizingo įmonėms ar bankui 
, automobilio visiško sunaikino ar vagystės  
atvejais. 

Kasko draudimas automobilio praradimo at-
veju atlygina pastarojo rinkos vertę įvykio di-
enai, šią sumą papildomai sumažinant išskai-
tos dydžiu. Tuo tarpu MANGO Gap draudimas, 
draudimo programos apimtimi padengs au-
tomobilio vertės skirtumą.

Elektrinių, hibridinių ar papildomą 
dujų įrangą (LPG/CNG) turinčių 
transporto priemonių rinkos vertė 
įvykio dienai bus skaičiuojama ne žemesnė nei 
draudimo taisyklėse nurodyta minimali ga-
lutinė vertė (išreikšta procentais nuo draudimo 
sumos). Jei, pirminio draudiko išmokos tikslais 
apskaičiuota rinkos vertė yra žemesnė, remi-
amasi galutine verte nurodyta mūsų draudimo 
sutartyje. 

Nepamirškite pasiūlyti MANGO Gap 
draudimo savo klientams!

DEFEND Gap® MAX

Kasko draudimo apsauga

Laikotarpis po įsigijimo (mėn.)

0 12 24 36 48 60

MANGO Gap XS

Šis dokumentas yra informacinio pobūdžio skirtas perteikti MANGO Gap draudimo planų apžvalgą. Detalios draudimo sąlygos yra pateikiamos MANGO Gap planų 
taisyklės, kurios pridedamos prie kiekvienos draudimo sutarties. 

Au
to

m
ob

ili
o 

ve
rt

ė

MANGO Gap MAX

Kasko draudimo apsauga

Laikotarpis po įsigijimo (mėn.)
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Kasko draudimo apsauga
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MANGO Gap OPEN
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Įsigyjant automobilio pirkimo metu
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Laikotarpis po sutarties sudarymo (mėn.)

Įsigyjant eksplotuojant automobilį


