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iki 36 mėn.

Palikite savo rūpesčius mums!

Mango Insurance Car Warranty garantija
suteikia apsaugą nuo netikėtų išlaidų, susijusių
su apdrausto automobilio mechaniniais, 
elektroniniais ir elektros gedimais
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Svarbi informacija
· automobiliams iki 3 500 kg
· platus apdraustų komponentų sąrašas
· neribotas įvykių skaičius iki maksimalaus 
draudimo išmokos limito

Papildomi parametrai
· garantios laikotarpis iki 36 mėn
· draudimo išmokos limitas
· metinis ridos limitas
· išskaita

Mango Insurance Car Warranty garantija suteikia apsaugą nuo netikėtų išlaidų, susijusių su 
apdrausto automobilio mechaniniais, elektroniniais ir elektros gedimais. Garantijos planai skiriasi 
apdraustų komponentų sąrašu, o automobiliai turi atitikti keliamus amžiaus ir ridos kriterijus.

Galite pritaikyti garantijos planą pagal savo poreikius dėl esančių papildomų parametrų.

DIAMOND
Mango Insurance Car Warranty DIAMOND 
garantijos planas skirtas naujiems ir 
naudotiems automobiliams, turintiems 
gamintojo garantiją ir kurie draudimo 
sutarties sudarymo dieną atitinka šiuos 
kriterijus:

· maks. automobilio amžius 3 metai
· maks. rida 100 000 km 

Mechaninių, elektros ir elektroninių 
gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

CRYSTAL
Mango Insurance Car Warranty CRYSTAL
garantijos planas skirtas naujiems ir 
naudotiems automobiliams, turintiems 
gamintojo garantiją ir kurie draudimo 
sutarties sudarymo dieną atitinka šiuos 
kriterijus:

· maks. automobilio amžius 3 metai
· maks. rida 200 000 km 

Mechaninių, elektros ir elektroninių 
gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

DELUXE
Mango Insurance Car Warranty DELUXE 
garantijos planas skirtas naudotiems 
automobiliams, kurie draudimo sutarties 
sudarymo dieną atitinka šiuos kriterijus:

· maks. automobilio amžius 6 metai
· maks. rida 160 000 km 

Mechaninių, elektros ir elektroninių 
gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

ADVANTAGE
Mango Insurance Car Warranty
ADVANTAGE garantijos planas 
skirtas naudotiems automobiliams, 
kurie draudimo sutarties sudarymo 
dieną atitinka šiuos kriterijus:

· maks. automobilio amžius 6 metai
· maks. rida 200 000 km 

Mechaninių, elektros ir elektroninių 
gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

COMFORT
Mango Insurance Car Warranty COMFORT 
garantijos planas skirtas naudotiems 
automobiliams, kurie draudimo sutarties 
sudarymo dieną atitinka šiuos kriterijus:

· maks. automobilio amžius 10 metų
· maks. rida 250 000 km 

Mechaninių ir elektros gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

PLUS
Mango Insurance Car Warranty PLUS 
garantijos planas skirtas naudotiems 
automobiliams, kurie draudimo sutarties 
sudarymo dieną atitinka šiuos kriterijus:

· maks. automobilio amžius 15 metų
· maks. rida 300 000 km 

Mechaninių gedimų apsauga.

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

Automobiliams su gamintojo garantija Automobiliams be gamintojo garantijos

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 8 000 € / automobilio įsigijimo kaina

Metinis ridos limitas
neribotas

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 6 000 € / automobilio įsigijimo kaina

Metinis ridos limitas
neribotas

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 6 000 € / automobilio įsigijimo kaina

Metinis ridos limitas
nuo 10 000 km iki neriboto

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 3 000 € / 8 000 €

Metinis ridos limitas
nuo 10 000 km iki neriboto

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 1 000 € / 2 000 €

Metinis ridos limitas
nuo 10 000 km iki neriboto

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €

Papildomi parametrai

Garantijos laikotarpis
12, 24 arba 36 mėnesiai

Draudimo išmokos limitas: 1 įvykiui / bendrai
maks. 6 000 € / automobilio įsigijimo kaina

Metinis ridos limitas
nuo 10 000 km iki neriboto

Išskaita
0 €, 200 € arba 400 €
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Šio dokumento tikslas – suteikti pagrindinę in-
formaciją apie Mango Insurance Car Warranty. 
Tai nėra visų su draudimo sutartimi susijusių 
draudimo sąlygų išrašas. Detalios Mango In-
surance Car Warranty draudimo sąlygos yra 
pridedamos prie draudimo sutarties.
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Pratęsta garantija įsigalioja po gamintojo garantijos pabaigos. Jeigu draudimo sutarties sudarymo dieną iki pirminio 
gamintojo garantinio laikotarpio pabaigos liko mažiau nei 60 dienų, draudikas neatsako už jokį draudžiamąjį įvykį, 

įvykusį dėl gedimo, kuris atsitiko per 60 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos.
Pratęstos garantijos įsigaliojimas susietas su automobilio įsigijimu - garantija suteikiama automobilio įsigijimo dieną tiesiogiai pas automobilio pardavėją. Garantija pradeda galioti nuo sutarties sudarymo momento.


