KELIAUKITE BE JOKIŲ
RŪPESČIŲ
PAPRASTAI IR AIŠKIAI APIE
KELIONIŲ DRAUDIMĄ

ką galiu apDrausti
KELIONiŲ DRAUDIMU?
Jeigu kelionės metu Jums prireiktų gydytojų pagalbos, jei pavėluotų ar dingtų bagažas, dėl Jūsų
kaltės būtų padaryta žala kitiems žmonėms, jų turtui, pavėluotumėte išvykti ar Jums pavogtų pasą
užsienyje – su šiais nemalonumais susijusias papildomas išlaidas padengtume mes.
kas draudžiama šiuo draudimu?
Jūsų sveikata, Jūsų turtas (pvz., bagažas) ir trečiųjų asmenų sveikata bei turtas, kuriam būtų
padaryta žala dėl Jūsų netyčinių veiksmų.
galite rinktis šias DrauDiMo apsaugas:
• Medicininių išlaidų draudimas.
Jeigu susirgtumėte ar patirtumėte traumą užsienyje ir būtų reikalinga būtinoji
medicinos pagalba ar parvežimas į Lietuvą, išlaidas apmokėtume mes.
• Bagažo draudimas.
Jeigu, pavyzdžiui, skrydžio metu prarastumėte bagažą, mes padengtume patirtus
nuostolius.
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• Civilinės atsakomybės draudimas.
Jeigu netyčia, pavyzdžiui, viešbutyje išdaužtumėte stiklą, nuostolius atlygintume mes.
• Nelaimingų atsitikimų draudimas.
Gautumėte išmoką, jeigu kelionės metu
susilaužytumėte koją ar patirtumėte kitą
traumą.
• Nenumatytų kelionės išlaidų draudimas.
Jeigu, pavyzdžiui, ne dėl savo kaltės pavėluotumėte į skrydį, patirtus nuostolius
atlygintume mes.

kodėl turėčiau rinktis
„lietuvos draudimo“
KELIONIŲ DRAUDIMĄ?
ką juMs verta žinoti:
• Beveik kas dešimtas keliautojas patiria
žalą. Dažniausiai pasitaikantys nemalonūs
nutikimai kelionės metu – įvairios ligos
ir traumos. Vidutinė patiriama žala siekia
apie 600 Eur.

taupome jūsų laiką

• Jeigu esate apsidraudę medicininių išlaidų
draudimu, kelionėje susirgę ar patyrę nelaimingą atsitikimą, kreipkitės į arčiausiai
esančią gydymo įstaigą – tiek į privačią,
tiek į valstybinę, kur Jums bus suteikta
pagalba. Patirtus nuostolius atlyginsime
mes.

sutarus, apmokame
ir lydinčio asmens
pragyvenimo ir kelionės
išlaidas

• Vykdami į kelionę būtinai turėkite draudimo liudijimą. Išsamią informaciją, kaip
elgtis atsitikus nelaimei, rasite apdraustojo atmintinėje, kurią gausite kartu su
draudimo liudijimu.

Apsidrausti galite neišeidami
iš namų, tiesiog internetu
www.ld.lt.

Apmokame išlaidas, susijusias su
Jūsų vaiko parvežimu į Lietuvą
ar, esant pavojui apdraustojo
gyvybei, su artimojo asmens
atvykimu į užsienį ir grįžimu atgal
susijusias išlaidas.

Lietuvos gyventojai
Mumis pasitiki
Kas trečias besidraudžiantis renkasi
„Lietuvos draudimą“.
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ką daryti
atsitikus įvykiui?
Jei kelionės metu susirgote ar dėl nelaimingo atsitikimo patyrėte kūno sužalojimą ir Jums
reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba, kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą.
1. jeigu gydymo įstaigos suteiktų paslaugų
kaina neviršija 300 Eur:
• Sąskaitą už suteiktas paslaugas rekomenduojame apmokėti patiems.
• Iš gydymo įstaigos reikalaukite dokumento, kuriame būtų nurodyta: paciento vardas, pavardė, draudžiamojo įvykio
data, kreipimosi į gydymo įstaigą data,
gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai
bei skirtas gydymas.
• Būtinai reikalaukite sąskaitos, kuri patvirtintų, kad už suteiktas paslaugas buvo
sumokėta.
• Per 30 kalendorinių dienų informuokite mus:
- Lietuvoje tel. 1828;
- užsienyje + 370 5 266 6612.
Tel. 1828 galite susisiekti darbo dienomis:
- I–IV 8.00–18.00 val.;
- V 8.00–16.45 val.
Pranešti apie įvykį galite ir internetu
www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“. Užregistravus įvykį internetu per 1
darbo dieną su Jumis susisieks atsakingas
ekspertas.

2. jeigu gydymo įstaigos suteiktų paslaugų
kaina viršija 300 Eur arba Jūs dėl ūmaus
susirgimo ar traumos guldomas (-a) į
ligoninę:
• Nedelsiant praneškite apie įvykį
„Lietuvos draudimui“ telefonu užsienyje
+370 5 266 6612. Jei nepavyksta susisiekti su „Lietuvos draudimu“, galite
kreiptis į mūsų partnerius užsienyje:
„SOS International“
(visą parą)
Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Telefonas + 45 70 10 5050
Faksas + 45 7010 5056
El. paštas sos@sos.eu
Jei įvykis atsitiktų JAV:
„Global Medical Management, Inc.“
(visą parą, nemokamai)
880 SW 145th Avenue, Suite 400
Pembroke Pines FL 33027 USA
Telefonas + 1 800 682 6065
Faksas + 1 954 370 8130
El. paštas customerservice@gmmusa.com

Norėdami apsidrausti kreipkitės:

Pateikta informacija sudaryta pagal 2016 m. spalio mėn. galiojančias draudimo taisykles ir teisės aktus.
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