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MANGO Gap OPEN

Patirkite daugiau...

Kasko draudimas

MANGO Gap OPEN draudimas užtikrins, 
kad automobilio visiško praradimo 
atveju Jūs nepatirtumėte finansinių 
nuostolių ir turėtumėte finansinių išteklių 
naujam įsigyti. 

Mango UW, UAB
+370 700 11222 | info@mangouw.eu | www.mangouw.eu

MANGO Gap OPEN draudimas 
suteikia Jūsų automobilio rinkos 
vertės apsaugą. Automobilio visiško 
praradimo atveju atlygins pradinės 
vertės ir automobilio rinkos vertės 
įvykio dienai skirtumą.Automobilio rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo metu – 16.000 Eur

10.000 Eur
Kasko išmoka

6.000 Eur
MANGO Gap OPEN

Mango Insurance yra šiuolaikiškas ir inovatyvus 
papildomų draudimo paslaugų transporto 

priemonėms tiekėjas
.

Mango Insurance draudimo programos ne tik 
atliepia naujausias draudimo rinkos tendencijas, 
bet ir suteikia postūmį visai rinkai ir jos vystymosi 

krypčiai.

Draudimo sutartys automobiliams 
iki 10 metų amžiaus



MANGO Gap

Jūsų automobilio vertė mažėja 
kiekvieną jo valymo dieną. Su MANGO 
Gap OPEN net iki 3 metų neprarasite 
automobilio vertės jo netekę.

Kodėl verta įsigyti 
MANGO Gap OPEN?

• Draudimo laikotarpis  
 12, 24 ar 36 mėnesių 

• Išmokos limitas
 2.500 €, 5.000 €, 7.500 € ar 10.000 €
 Bet ne daugiau nei 50% pradinės draudimo sumos

• Draudžiamosios rizikos
 Jūsų sukeltas eismo įvykis, gamtinės stichijos *
 Eismo įvykis sukeltas trečiojo asmens, vagystė
 *Rizikos taikomos tik tuo atveju jei gausite išmoką pagal turimą kasko draudimo   sutartį

 Draudimo bendrovė:
 Fortegra Europe Insurance Company, Ltd (finansinio stabilumo reitingas A-)

Pagrindinės draudimo sąlygos

Automobilio visiško praradimo atveju kasko draudimo 
išmoka bus lygi automobilio vertei įvykio dienai. 

Deja, ji bus mažesnė nei suma kurią mokėjote už trans-
porto priemonę ją įsigydamas ar jos vertė prieš kelis 
mėnesius. 

Turėdami MANGO Gap OPEN neprarasite sumažėj-
usios automobilio vertės tris metus nuo sutarties įsi-
gijimo. 
  
MANGO Gap OPEN suteiks draudimo apsaugą iki trans-
porto priemonės vertės buvusios sudarant draudimo 
sutartį. 

MANGO Gap OPEN programa išsiskiria savo lankstumu. 
Pradinė draudimo suma nustatoma remiantis VšĮ Em-
prekis verčių katalogu, kurio dėka draudimo sutartį galima 
sudaryti bet kuriuo momentu, ne tik automobilio įsigijimo 
metu. Tuo pačiu galite išsirinkti optimalų draudimo išmo-
kos limitą, geriausiai atitinkantį Jūsų poreikiams ir automo-
bilio vertei. 

Tuo pačiu žalos atlyginimo procesas yra ypatingai greitas, 
nes beveik visiškai nepriklauso nuo pirminio (Kasko ar kal-
tininko privalomojo) draudimo. 
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Poliso trukmė

16 000
5.000 € 
išmokos 
limitas

7.500 € 
išmokos 
limitas

8 000 

12 000

4 000 Pirminio draudimo išmoka

0 12 24 36

MANGO Gap® OPEN

Draudimas galimas:

• Automobiliams iki 10 metų amžiaus
• Bendrojo svorio iki 3.500 kg
• Įtrauktiems į VšĮ Emprekis verčių katalogą
• Netaikomas vertės ar kilometražo apribojimas
• Nėra būtinas Kasko draudimas, tačiau su juo  
   taikoma platesnė draudimo apsauga


