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KELIONĖS DRAUDIMAS
Ruošiantis kelionei, mąstome apie malonius, džiaugsmą teikiančius dalykus. Kad nenumatytos situacijos nesujauktų kelionės planų, pasirūpinkite savo kelionės draudimu. BTA kelionės
draudimas – tai patikima garantija, jog Jūsų kelionė bus saugi
ir be rūpesčių!

NUO KOKIŲ PAVOJŲ GALI APSIDRAUSTI?
BTA kelionės draudimas suteikia apsaugą nuo dažniausiai kelionėje pasitaikančių įvykių.

ĮVYKIO POBŪDIS

RIZIKA

Reikalinga medicinos pagalba
susirgus ar patyrus traumą

Medicinos išlaidų draudimas

Pradings, vėluos ar bus
sugadintas bagažas

Bagažo praradimo ar
sugadinimo draudimas

Prarasite kelionės
dokumentus

Kelionės dokumentų
draudimas

Patirsite traumą

Nelaimingų atsitikimų
draudimas

Reikalinga teisinė
pagalba užsienyje

Teisinės pagalbos užsienyje
draudimas

Savo veiksmais padarysite žalą
kito asmens turtui ar sveikatai

Civilinės atsakomybės
kelionės metu draudimas

Dėl nenumatytų priežasčių
negalėsite išvykti į suplanuotą kelionę

Suplanuotos kelionės
atšaukimo draudimas

Vykstant į oro uostą pakliūsite į
eismo įvykį ir dėl to pavėluosi į skrydį

Pavėlavimo į lėktuvo skrydį
draudimas

Skrydis vėluos ar bus atšaukta
vieta lėktuve ir dėl to pavėluosite
į kitą skrydį

Lėktuvo skrydžio vėlavimo,
atšaukimo, vietos
nesuteikimo, kelionės jungties
praradimo draudimas

Dėl nenumatytų įvykių teks nutraukti
kelionę ir grįžti į namus

Kelionės nutraukimo
draudimas

KAIP ELGTIS ATSITIKUS ĮVYKIUI KELIONĖJE?
Susižalojus ar susirgus kelionėje, patariame kreiptis į gydymo
įstaigą, kad kuo skubiau būtų suteikta kvalifikuota medicinos
pagalba. Prireikus BTA specialistų konsultacijos, susisiekite su
mumis draudimo polise nurodytais pagalbos telefono numeriais ir mes patarsime, kaip toliau elgtis nelaimės atveju.
Atminkite, kad apie įvykį mus informuoti ypač svarbu tuomet,
jeigu kelionės užsienyje metu Jums yra reikalingas gydymas ligoninėje. Apie tai būtina pranešti BTA nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 72 valandas.

Jeigu kelionės užsienyje metu patyrėte įvykį, nuo kurio pasekmių buvote apsidraudę kelionės draudimu, grįžus į Lietuvą,
kreipkitės dėl patirtos žalos atlyginimo.
Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kelionės pabaigos dienos užregistruokite įvykį tel. (8 5) 2600 600, internetu bta.lt. Pateikite
patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, kurie reikalingi
draudimo bendrovei sprendimui dėl išmokos priimti. Išsamus
būtinų pateikti dokumentų sąrašas skelbiamas BTA interneto
svetainėje bta.lt.

NAUDINGA INFORMACIJA KELIAUTOJAMS
Prieš vykstant į kelionę rekomenduojame pasitikslinti:
ar Jūsų asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) galioja ilgiau nei 6 mėnesius nuo planuojamos
kelionės pabaigos;
ar šalyje, į kurią ketinate vykti, reikalinga įvažiavimo viza;
kokius daiktus galima vežtis rankiniame bagaže, o kokie
turėtų būti atiduoti į bagažo skyrių;
kokie yra klimato sąlygų skirtumai. Jeigu vykstate į šalis,
kuriose vyrauja žymiai šiltesnis klimatas, pavyzdžiui, Turkija, Egiptas, būtinai pasirūpinkite kokybiškomis priemonėmis nuo saulės, neperkaiskite, ypač saugokite vaikus.
Pirmas dvi viešnagės dienas nerekomenduojame saulėje
išbūti ilgiau nei 2-3 valandas;
ar pasirūpinote pirmos būtinybės medikamentais nuo pykinimo, skrandžio sutrikimų, skausmo malšinimo. Rytų šalyse patariame itin atidžiai rinktis maistą, kad išvengtumėte
skrandžio sutrikimų, apsinuodijimų, įvairių infekcinių ligų.
Jeigu kelionėje staiga pasijusite blogai, nedelsdami kreipkitės į gydytojus;
kokie skiepai rekomenduojami vykstant į konkrečią šalį.
Pavyzdžiui, keliaujant po Azijos, Afrikos šalis, būtina pasiskiepyti nuo maliarijos ar drugio;
jeigu kelionės metu bus reikalinga medicinos pagalba,
kreipkitės tik į tuos gydytojus, kuriuos rekomendavo BTA
partneriai. BTA partnerių telefonai pateikiami draudimo
polise ir BTA interneto svetainėje bta.lt.
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Draudimo taisyklės

Jei atsitikus įvykiui Jums prireiktų pagalbos, kreipkitės į BTA:
+370 52600 600, travel@bta.lt arba 24/7 Į BTA Assistance
(anglų / rusų kalbomis): +371 22002 264, assist@bta.lv.
Registruokite įvykį ir kreipkitės dėl žalos atlyginimo telefonu
+370 52600 600, internetu bta.lt.
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