Naujiena rinkoje:
elektromobiliams
pritaikytas
KASKO
Europa išsikėlė tikslą iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, kuris įpareigoja ir Lietuvą
imtis inovatyvių bei atsakingų veiksmų. Suprasdami šio įsipareigojimo svarbą pasauliniu ir vietiniu mastu, „Compensa Vienna Insurance Group“ siekia prisidėti ir tapti žaliosios ekonomikos transformacijos draudimo ekspertu.
Šiandien žengėme pirmąjį žingsnį – pristatėme elektromobiliams pritaikytą KASKO draudimo paslaugų paketą.
Tapome vieni pirmųjų rinkoje, kurie elektromobilius atskyrė nuo vidaus degimo varikliais varomų automobilių,
paslaugą pritaikėme būtent elektromobilių speciﬁkai ir vairuotojų poreikiams.

Rekomenduojame Klientui pasirinkti vieną iš trijų galimų,
labiausiai jo poreikius atitinkančių, draudimo variantų:
Minimalų

Pagrindinį

Išplėstinį

Vasario 7 d.
Naujos KASKO
taisyklės, pritaikytos
elektromobiliams.

Pagrindiniai akcentai, kas pasikeitė KASKO draudime, pritaikius jį elektromobiliams:
Suteikiama papildoma apsauga įkrovimo stotelei / šaltiniui
Atlyginamas nuostolis dėl kliento namuose įrengtos specializuotos elektromobilio įkrovimo stotelės arba paprasto elektros šaltinio sugadinimo apdraustojo automobilio įkrovimo metu.
Taikomi mažiausi rinkoje keičiamų dalių nusidėvėjimo koeﬁcientai
Išskirtos atskiros kategorijos, todėl elektromobiliams dabar bus taikomi mažiausi rinkoje
nusidėvėjimo koeﬁcientai, o hibridams nusidėvėjimas bus taikomas neatsižvelgiant į variklio
duomenis ir visada pagal mažiausią nusidėvėjimą, koks būtų taikytinas įprasto vidaus degimo
variklio varomiems automobiliams.
Pasirinkus Savanorišką Civilinės atsakomybės draudimą, papildomai bus atlyginami elektromobilio krovos stotelės ar elektros šaltinio sugadinimo dėl palikto krautis automobilio arba aliekant
veiksmus, kuriais siekiama prijungti / atjungti krovimo jungtį į / iš automobilio, jeigu dėl to klientui
buvo pareikštas reikalavimas (pretenzija) žalai atlyginti.

„Pagalba kelyje“ atveju:
Numatyta galimybė suteikti elektromobilio baterijos įkrovimą vietoje, netaikant transportavimo paslaugos,
jeigu tai leidžia aplinkybės ir situacija.
Suteikiant pakaitinį automobilį elektromobiliui, tam tikrais atvejais nėra taikomas dienų limitas ir pakaitinis suteikiamas iki pat remonto pabaigos.
Kliento pageidavimu ir konkretaus įvykio aplinkybėms (vieta, laikas, pageidaujami paslaugos suteikimo terminai ir t.t.) leidžiant, vietoje apdraustojo elektromobilio bus suteikiamas pakaitinis elektromobilis.

„

„Compensa Vienna Insurance Group“ žaliosios ekonomikos transformacijos draudimo temose viešoje erdvėje
atstovaus kolega Audrius Kikutis, Savanoriškų standartinių draudimo produktų grupės vadovas:

Žaliosios ekonomikos transformacija gali vykti tik visoms grandims judant pirmyn – įstatyminei bazei, infrastruktūrai, paslaugoms. Vertinu, kad galiu prisidėti prie šių pokyčių, atstovaudamas mūsų bendrovę
bei kartu su komanda kurdamas aplinkai palankias ir šiuolaikiniam vartotojui ir verslui aktualias draudimo
paslaugas.

“

Audrius Kikutis,
Savanoriškų standartinių draudimo
produktų grupės vadovas
Turite papildomų klausimų?
Susisiekite su „Compensa Vienna Insurance Group“ Savanoriškų standartinių
draudimo produktų grupės vadovu Audriumi Kikučiu, elektroniniu paštu
audrius.kikutis@compensa.lt

Sužinokite kainą >

