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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – KASKO visų rizikų draudimą . Jame pateikiami dažnai 

pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.  Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa  išsami 

informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose (pvz.: draudimo sutartyje, KASKO draudimo taisyklėse). 

Kokia šio draudimo rūšis? 

Transporto priemonių savanoriškas draudimas (KASKO) – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama apdrausto turto 
savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį kaip naudos gavėją įvardijo turto savininkas. 
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

✓ Transporto priemonės sugadinimas ar sunaikinimas dėl: 

• Eismo įvykio (avarijos); 

• Vagystės, plėšimo (transporto priemonės ar jos detalių); 

• Gamtos jėgų; 

• Trečiųjų asmenų tyčinės veikos; 

• Gaisro; 

• Kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių metu padarytos žalos. 
 

✓ Transporto priemonės arba jos detalių vagystė. 

✓ Draudimo apsauga taip pat taikoma: 

• Asmeninių daiktų sugadinimui arba vagystei (iki 2000 Eur); 

• Padangų ir ratlankių sugadinimui; 

• Raktelių praradimui; 

• Lengvosios transporto priemonės priekabai (iki 0,75 t). 

✓ Techninė pagalba Europoje. 

• Neatidėliotina pagalba įvykio vietoje; 

• Degalų pristatymas arba elektromobilio transportavimas į pakrovimo vietą; 

• Transporto priemonės transportavimas; 

• Kelionės pratęsimas ir grįžimas atgal; 

• Nakvynė; 

• Transporto priemonės saugojimas; 

• Prarastų Transporto priemonės raktelių paslauga arba avarinis atrakinimas; 

• Grįžimas/nuvykimas į/iš autoservisą; 

• Pakaitinė transporto priemonė. 

✓ Papildomai galioja šios draudimo apsaugos: 

• Vairuotojų ir keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas; 

• Papildomos įrangos draudimas (iki 2000 Eur). 

Transporto priemonės draudimo suma dėl sugadinimų ar vagystės yra lygi apdraustos Transporto priemonės rinkos vertei 
Lietuvoje draudžiamojo įvykio dieną, jeigu draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.  

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

    Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama, jeigu: 

• Vairuotojas buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų; 

• Vairuotojas neturėjusio teisės vairuoti to tipo Transporto priemonės; 

• Vairuotojas buvo jaunesnis arba turėjo mažesnį vairavimo stažą nei numatyta Draudimo sutartyje. Išimtis taikoma 
pirmam įvykiui – 500 EUR didinama sutartyje nurodyta išskaita; 

• Kai Transporto priemonei nebuvo atlikta valstybinė techninė apžiūra arba nebuvo sumontuotos padangos, 
atitinkančios Kelių eismo taisyklių (KET)reikalavimus, ir tai turi priežastinį ryšį su žalos atsiradimu ; 

• Transporto priemonei per ledą įlūžus į vandenį, išskyrus apledėjusiame viešai prieinamame kelyje arba po 
nelaimingo atsitikimo kelyje; 

• Apie draudžiamąjį įvykį nebuvo laiku pranešta ir dėl to negalime nustatyti įvykio aplinkybių ar tikslaus patirtų išlaidų 
ar žalos dydžio; 

• Vairuojant nepaklūstama pareigūnų reikalavimams; 
• Tyčia sukėlus draudžiamąjį įvykį arba prisidedant prie jo atsitikimo. 
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    Žala gali būti mažinama, jei: 

• Po Transporto priemonės Vagystės negali pateikti Transporto priemonės registracijos liudijimo, visų raktelių 
komplektų arba apsaugos nuo Vagystės įtaisų, nuotolinio valdymo pultelių, apsaugos sistemos pažymos , 
kurioje nurodytas Draudimo sutartyje reikalaujamas apsaugos lygis; 

• Leistinas greitis buvo viršytas daugiau nei 30 km/h ir šis faktas turi priežastinį ryšį su žala . 

    Neatlyginami nuostoliai, atsiradę dėl: 

• Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių; 

• Gamybos ar remonto broko, savaiminių gedimų, natūralaus nusidėvėjimo ; 

• Kitais draudimo taisyklėse nurodytais atvejais. 

 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama dėl: 

!     Dėl nuostolių, patirtų dėl karinių veiksmų ar ginkluoto politinio konflikto, terorizmo, sukilimo, riaušių, streiko, lokauto 
ar turto nusavinimo; dėl branduolinio ginklo, branduolinio kuro, branduolinės energijos, radioaktyviųjų medžiagų ar 
kitų radiacijos šaltinių, branduolinių medžiagų ar radioaktyviųjų medžiagų sprogimo. 

 
!   žalos, atsiradusios dėl ruošimosi ar dalyvavimo oficialiose ir/ar neoficialiose sportinėse varžybose, lenktynėse ar    

treniruotėse. 

Iš apskaičiuotų nuostolių atimsime draudimo sutartyje nurodytą išskaitą, išskyrus taisyklėse numatytas išimtis.  

 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

✓   Draudimo apsauga galioja Europoje arba kitose, draudimo taisyklėse išvardintose šalyse. Draudimo teritorija 
nurodyta Draudimo sutartyje.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokios mano pareigos?  

• Esant transporto priemonės vizualiniams pažeidimams, atsiųsk Transporto priemonės nuotraukas el. paštu 
nuotraukos@balcia.lt pagal www.balcia.lt pateiktą fotografavimo instrukciją.  

• Apie eismo įvykį nedelsiant pranešk policijai: 
▪ KET nurodytais atvejais. 
▪ Transporto priemonės ar jos dalių vagystės ar plėšimo atveju; 

• Nedelsiant informuok apie prarastus transporto priemonės raktelius arba registracijos dokumentus. 

• Nedelsiant informuok apie pasikeitusią draudimo riziką. 

• Užtikrink, kad transporto priemonėje būtų sumontuotos reikalaujamos arba lygiavertės apsaugos sistemos.  

• Laiku sumokėk draudimo įmoką. 

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius 

pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysi draudimą, banko sąskaitą. 

 

 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

KASKO draudimo sutartis sudaroma Tavo pasirinktam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, ir įsigalioja draudimo 
liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra sumokėta. Jeigu laiku nesumokėsi draudimo įmokos, 
sutartis neįsigalios. 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Draudimo sutartį gali nutraukti bet kuriuo metu, kreipiantis el. paštu draudimas@balcia.lt, užpildant prašymo formą 
www.balcia.lt arba apie tai informuojant Tau atstovaujantį draudimo tarpininką.  
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