Kelionės rizikų draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS “BTA Baltic Insurance
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Kelionės rizikų
draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Kelionės rizikų draudimo Taisyklėse Nr. 55.2 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Kelionės rizikų draudimas - finansinių nuostolių draudimas kelionės metu.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Žemiau išvardintos dažniausiai pasirenkamos
draudimo rizikos ir jų dažniausi draudžiamieji
įvykiai.
Jei pasirinkote riziką Medicinos išlaidų
draudimas:
Atlyginamos išlaidos dėl:
Būtinosios medicinos pagalbos kelionės metu;
transportavimo iki artimiausios gydymo įstaigos;
Medicininės evakuacijos ir Repatriacijos iki 30 proc.
nuo draudimo sumos;
Būtinosios odontologinės pagalbos, neviršijant
200 EUR sumos.
Jei pasirinkote riziką Nelaimingų atsitikimų
draudimas:
Draudimo rizika – tai Kelionės metu įvykęs
Nelaimingas atsitikimas nurodytas 1-ame priede
„Draudimo išmokų lentelė“. Pavyzdžiui, rankos,
pėdos kaulų lūžiai, 1 sveiko danties netekimas.
Įvykio atveju išmokama draudimo sumos dalis,
priklausomai nuo Traumos pobūdžio.
Jei pasirinkote riziką Bagažo draudimas:
Jei bagažas vėluoja ilgiau nei 6 valandas, atlyginsime išlaidas susijusias su pirmos būtinybės daiktų
įsigijimu pavyzdžiui, asmeninės higienos daiktų bei
drabužių, atitinkančių vietos klimatą, analogiško
vėluojančiam slidinėjimo inventoriaus nuoma;
Bagažo praradimo dėl Vežėjo kaltės (Bagažas laikomas prarastu, jei jis nerandamas per 14 d. nuo
praradimo fakto konstatavimo) ar Vagystės kai jis
yra Jūsų priežiūroje atveju, Mes išmokėsime kompensaciją, kurios dydis atitiks Bagažo rinkos vertę,
buvusią iki įvykio;
Bagažo sugadinimo atveju išmokėsime išmoką remiantis Bagažo remonto išlaidų dydžiu.
Jei pasirinkote riziką Civilinės atsakomybės
kelionės metu draudimas:
Atlyginamos tiesioginės išlaidos, susijusios su:
nukentėjusios trečiosios šalies medicinos išlaidos;
sugandinto trečiojo asmens turto atkūrimu arba pakeitimu;
priteistas teismo išlaidas iki 1 000 EUR.
Jei pasirinkote riziką Suplanuotos kelionės
atšaukimo draudimas:
Atlyginami finansiniai nuostoliai už visiškai apmokėtos Kelionės atšaukimą dėl:
Staigaus sunkaus susirgimo ar Traumos, kurios gydymas tęsėsi netrumpiau kaip 10 dienų ambulatoriškai ar 3 dienas stacionare;
Šeimos nario staigaus sunkaus susirgimo ar Traumos, kurios gydymas tęsėsi netrumpiau kaip 10 dienų ambulatoriškai ar 3 dienas stacionare ir dėl to
reikalinga slauga;

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Žemiau išvardintos dažniausiai pasirenkamos
draudimo rizikos ir jų dažniausi nedraudžiamieji
įvykiai.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika
Medicinos išlaidų draudimas:
Jūsų Kelionės tikslas buvo gauti medicinos pagalbą
arba konsultaciją;
sveikatos sutrikimais, kurie buvo (ar galėjo būti)
žinomi ir/ar prasidėjo prieš sudarant draudimo
sutartį;
saulės nudegimais, išskyrus vaikams iki 12 metų
amžiaus;
ligomis, kurių prevencijai šalyse, į kurias vykote,
buvo būtinas arba rekomenduojamas skiepijimas;
psichinėmis ligomis ar būklėmis, isterijomis,
panikos priepuoliais, stresinėmis reakcijomis taip
pat epilepsija;
vizitais į gydymo įstaigą dėl to paties sveikatos sutrikimo,
jei tų vizitų metu nėra paskiriamas naujas gydymas
arba nėra koreguojamas jau paskirtas gydymas.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika
Nelaimingų atsitikimų draudimas:
Kūno sužalojimas, kuris nenurodytas 1-ame priede
„Draudimo išmokų lentelė“‘;
Apdraustasis mirė, kai alkoholio koncentracija jo
kraujyje buvo nustatyta ne mažiau kaip 0,4 promilės.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Bagažo
draudimas:
trapių, dūžtančių daiktų, įskaitant porcelianinių,
stiklinių, skulptūrinių, pažeidimo ir sugadinimo;
Bagažo nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, Bagažo
pažeidimo:
įbrėžimo,
paviršinio
medžiagos
pažeidimo ir pan., arba sugadinimo dėl dažymo,
atnaujinimo, remonto, restauravimo ir pan.;
vaizdo, garso arba foto aparatūros, kompiuterinės
technikos, elektros prietaisų ir jų dalių, mobiliųjų,
įskaitant „išmaniuosius“ telefonus bei jų priedus,
juvelyrinių dirbinių;
to, kad kažkuris Bagažo daiktas buvo įbrėžtas, taip
pat draudžiamuoju įvykiu nėra laikomi įbrėžimai ant
slidinėjimo inventoriaus, vežimėlių ar pan;
Bagažo daiktų, kurie Jums nepriklauso arba
nėra tik Jūsų asmeniškai naudojami, praradimo,
sugadinimo, Vagystės.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Civilinės
atsakomybės kelionės metu draudimas:
nuostoliai, susiję su kokia nors Jūsų komercine
arba ūkine veikla;
netiesioginės išlaidos arba negautos pajamos;
nuostoliai,
kuriuos
padengti
įsipareigojote
sutartiniais santykiais;
žala, kurią Jūs padarėte tretiesiems asmenims su

Jūsų nepilnamečių vaikų/įvaikių Sunkaus staigaus
sveikatos sutrikimo ar Traumos, dėl kurių buvo reikalingas ne trumpesnis kaip 10 dienų ambulatorinis
gydymas, arba ne trumpesnė kaip 3 dienų Hospitalizacija, kurios metu buvo reikalinga nuolatinė Jūsų
priežiūra ir slauga, su sąlyga, kad Sunkus staigus
sveikatos sutrikimas diagnozuotas ne anksčiau kaip
7 kalendorinės dienų iki numatytos Kelionės dienos
ir jo gydymas tęsiasi numatytą išvykimo į Kelionę
dieną;
Jūsų Šeimos nario mirties, jeigu mirtis įvyko likus ne
daugiau kaip 7 dienos iki Kelionės pradžios.
Jei pasirinkote riziką Kelionės nutraukimo
draudimas:
Atlyginamos Kelionės išlaidos neviršijant lėktuvo
ekonominės klasės arba traukinio pirmos klasės
bilieto vertės, jeigu Jūsų Šeimos narys yra
hospitalizuotas Jūsų Gyvenamojoje šalyje, jam
diagnozavus Sunkų staigų sveikatos sutrikimą
ar jam mirus. Taip pat iš anksto apmokėtas ir
nepanaudotas viešbučio paslaugas.

Jums priklausančia arba Jūsų naudojama transporto
priemone, o taip pat pačiai transporto priemonei;
žala, kurią privalu atlyginti pagal darbo teisinius
santykius, kuriuose Jūs dalyvaujate.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika
Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas:
Jūs sudarėte draudimo sutartį ir sumokėjote visą
draudimo įmoką likus mažiau negu 10 dienų iki
suplanuotos Kelionės pradžios;
iki Kelionės rezervavimo ir apmokėjimo arba iki
draudimo sutarties sudarymo buvo galima numatyti,
kad suplanuotą Kelionę teks atšaukti;
Kelionė buvo atšaukta dėl pandemijos ar epidemijos,
įskaitant ir pandemijas ar epidemijas dėl gripo.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Kelionės
nutraukimo draudimas:
įvykio atsiradimą buvo galima numatyti iki draudimo
sutarties sudarymo;
Jūsų Šeimos narį mirtis ištiko dėl Lėtinio susirgimo
paūmėjimo ar jo komplikacijų.

Kitos šitame dokumente nedetalizuojamos
rizikos, kurios gali būti įtrauktos į draudimo
pasiūlymą ar polisą:
Kelionės dokumentų draudimas, Pavėlavimo į lėktuvo
skrydį draudimas, Teisinės pagalbos draudimas,
Lėktuvo skrydžio vėlavimo, atšaukimo, vietos
nesuteikimo, kelionės jungties praradimo draudimas.
Draudimo apsauga taikoma tik rizikoms, kurias
Apdraustasis pasirinko sudarydamas draudimo sutartį
ir už jas buvo laiku sumokėtos draudimo įmokos.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo apsauga negalioja užsiimant Fiziniu darbu, Padidintos rizikos veikla, Žiemos sportu, jei draudimo liudijime
(polise) nenurodyta kitaip.
Įvykis nutiko užsiimant alpinizmu ir / ar kopimu į kalnus virš 2500 metrų, motosportu, moto krosu, šokinėjimu
parašiutu, skraidymu parasparniu, bušido, kikboksu, kovomis be taisyklių (Visas veiklų sąrašas išvardintas Taisyklių
7.3.6 p.).

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja tik teritorijoje, kuri nurodyta draudimo liudijime (polise).

Kokios mano pareigos?
- Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti apie jūsų kontaktinių duomenų pasikeitimus (gyv. vietos,
telefono, el. pašto);
- Įvykus įvykiui būtinai susiekite su BTA arba BTA partneriais kelionės šalyje draudimo sutartyje (polise) nurodytais
kontaktais, vykdykite BTA nurodymus bei pateikite prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:
• mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
• visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, pateikiant mokėjimo sąskaitą;
• bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis galioja nuo nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos sumokėjimo), iki
paskutinės dienos, abi šias datas nurodant draudimo liudijime (polise).
• Draudimo sutartis sudaryta asmeniui jau būnant užsienyje įsigalioja ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo
draudimo sutarties sudarymo dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartį galite nutraukti informavę savo draudimo atstovą ar elektroninių paštu bta@bta.lt ne vėliau kaip prieš
15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.

