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          Ši internetinė svetainė skirta draudimo bendrovių 
darbuotojams, tarpininkams ir brokeriams.
          Dėka šios svetainės savo klientams galite užsakyti 
nemokamą automobilio apsaugos sistemos patikrą ir AVG 
pažymą KASKO draudimui. Visos Jūsų klientams išrašytos 
pažymos KASKO draudimui yra automatiškai atsiunčiamos 
Jums el. paštu.

          Klientams neturintiems apsaugos sistemos 
automobilyje, galėsime sumontuoti KASKO draudimo 
reikalavimus atitinkančią apsaugos sistemą už specialią kainą 
su nuolaida, o Jums visuomet atsidėkosime už Jūsų 
rekomendacijas.

          Norėdami naudotis NemokamaPazyma.lt svetaine 
turite būti registruotas vartotojas. Instrukciją kaip 
užsiregistruoti rasite sekančiose skaidrėse.



Registracija

Ÿ

turite užsiregistruoti;
Ÿ Interneto naršyklėje surinkite adresą www.nemokamapazyma.lt
Ÿ Spauskite [Registracija];
Ÿ Užpildykite tuščius laukelius;
Ÿ Spauskite [Registruotis].

Norėdami naudotis NemokamaPazyma.lt svetaine pirmiausiai 
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Ÿ Atlikus registraciją sėkmingai, programa jus perkels į prisijungimo 
puslapį;

Ÿ Užpildykite tuščius laukelius;
Ÿ Spauskite [Prisijungti].

Prisijungimas
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Ÿ Prisijungus pirmiausia atsirandate MD Group kuponų pildymo 
puslapyje;

Ÿ Norint išsaugoti MD Group kuponą, turite užpildyti tuščius 
laukelius;

Ÿ Užpildę laukelius spauskite [Išsaugoti];
Ÿ Sėkmingai užpildžius laukelius ir išsaugojus. Kupono nr. ir visa 

reikalinga informacija bus išsiūsta klientui SMS žinute. Išsaugotą 
kuponą galėsimte matyti puslapio apačioje.

Ÿ Klientui apsilankius MD Group servise ir išsirašius automobilio 
signalizacijos patikros pažymą, pažyma automatiškai bus atsiūsta 
Jums el. paštu.

Kuponai
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Ÿ Paspaudus ant meniu punkto [Kainininkas], rasite naujausią MD 
Group kainoraštį su Spec. kainomis Jūsų klientams;

Ÿ Esant poreikiui kainos derinamos individualiai.

Kainininkas
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Ÿ Paspaudus meniu punktą [Apsaugos lygiai] galėsite peržiurėti visų 
draudimo kompanijų apsaugos lygių reikalavimus.

Apsaugos lygiai
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Ÿ Paspaudę meniu punktą [Kontaktai] galėsite rasti mūsų darbo laiką 
ir kitus kontaktinius duomenis.

Kontaktai
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UAB “MD Group”
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         UAB „MD Group“ yra asociacijos
„Apsaugos Verslo Grupė“ narė ir jau
10 metų  bendradarbiauja su draudimo
bendrovėmis automobilių saugos  ir
draudimo srityje.
          Esame automobilių apsaugos sistemų montuotojai ir 
eksperai.
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