
    

NAUJIENA! 
Pagalba kelyje 
išsikrovus 
elektromobilio 
baterijai

11 €
Sudarant lengvojo 

automobilio privalomojo 
draudimo metinę 

sutartį

Keliuose randantis vis daugiau elektromobilių, išgirdę savo esamų bei potencialių klientų poreikius, papildome 
„Išplėstinės pagalbos kelyje draudimą“ ir pristatome naują paslaugą – elektromobilio transportavimas iki artimiausios 
veikiančios krovimo stotelės arba baterijos įkrovimas vietoje.

„Išplėstinį pagalbos kelyje draudimą“ galima įsigyti kartu su elektromobilio privalomuoju draudimu sudarius metinę 
sutartį. Paslauga bus suteikiama pasibaigus elektromobilio įkrovai kelyje, negalint toliau tęsti suplanuotos kelionės. 

KADA GALĖSITE PASINAUDOTI PAGALBA KELYJE?

Bet koks nenumatytas gedimas, neleidžiantis tęsti 
suplanuotos kelionės.

Įvykis, už kurį atsakingas vairuotojas, pvz.: pasibaigusi 
elektros įkrova, padangos pradūrimas, užtrenktos 
automobilio durys ir kt.

Bet koks susidūrimas su kita transporto priemone, kelio, 
kelio statinių sugadinimas, neleidžiantis tęsti 
suplanuotos kelionės. 

IŠPLĖSTINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGOS

Konsultacija telefonu
Įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei, suteiksime profesionalią konsultaciją trumpuoju 
telefono numeriu 19111. 
Padėsime užpildyti eismo įvykio deklaraciją.

NAUJIENA!
Elektromobilio transportavimas iki artimiausios veikiančios įkrovimo stotelės arba baterijos 
įkrovimas vietoje
Elektromobilio transportavimas iki artimiausios įkrovimo stotelės arba baterijos įkrovimas vietoje 
vykdomas tik pasibaigus elektromobilio įkrovai kelyje ne daugiau kaip 2 kartus per sutarties galiojimo 
laikotarpį.

Transportavimas
Jeigu transporto priemonės gedimo įvykio vietoje pašalinti nepavyksta, ji transportuojama į remontą 
atliksiančias dirbtuves, saugojimo aikštelę arba kitą Kliento nurodytą vietą Lietuvoje. 

Rato pakeitimas
Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta į įvykio vietą ir pakeičia Jūsų 
transporto priemonės pažeistą padangą (paslaugą suteiksime, jei turėsite atsarginį ratą).

Avarinis durų atidarymas arba savininko turimų atsarginių raktelių pristatymas
Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas avariniu būdu atrakins transporto 
priemonės dureles arba pristatys Jums atsarginius raktelius.

Vairuotojo ir / ar keleivių parvežimo paslauga 
Kai transporto priemone neįmanoma tęsti kelionės ir ji yra transportuojama bei numatoma, kad jos 
remontas truks ilgiau kaip 1 darbo dieną, organizuosime vairuotojo ir / ar keleivių nuvykimą iki planuotos 
vietos (iki 50 km atstumu).

Automobilio saugojimas
Jei po techninio gedimo, incidento ar eismo įvykio objektyviai pripažįstama, kad yra būtinas 
automobilio saugojimas, yra organizuojamas jo perdavimas aptvertai ir saugomai automobilių 
stovėjimo aikštelei. Paslauga teikiama tik po automobilio transportavimo paslaugos ne ilgesniam kaip 
14 parų laikotarpiui.

Techninis 
gedimas

Incidentas

Eismo įvykis

Atvykite     > Skambinkite 19111     >Pirkite     >

https://esales.compensa.lt/automobilio-draudimas/
https://www.compensa.lt/susisiekite-3/

