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 bagažas
vėluotų (daugiau nei 6 val.), būtų sugadintas ir prarastas, padengtume patirtus
nuostolius.

• Civilinės atsakomybės draudimas.
Jeigu netyčia, pavyzdžiui, viešbutyje išdauštumėte stiklą, jūsų augintinis apgadintų
baldus arba slidinėjant nesuvaldytumėte
slidžių ir sužeistumėte kitą žmogų (pasirinkus atitinkamą riziką), 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, susirgtumėte jūs ar kartu
vykstantis artimasis ir dėl to neišvyktumėte į kelionę, atlygintume patirtus nuostolius.
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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 630 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 8.00–17.00 val.;
- V 8.00–15.45 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 esate užsienyje ir nepavyksta susisiekti
su „Lietuvos draudimu“, galite kreiptis į
mūsų partnerius:
UAB „OPS Lietuva Assistance“
(24 val. per parą)
Telefonas: +370 5 259 1114;
Faksas: +370 5 279 0818;
El. paštas: ld@ops24.eu
Jei įvykis atsitiktų JAV:
„Global Medical Management, Inc.“
(24 val. per parą, nemokamai)
880 SW 145th Avenue, Suite 400,
Pembroke Pines, Florida 33027 USA
Telefonas: + 1 800 682 6065
Faksas: + 1 954 370 8130
El. paštas: customerservice@gmmi.com

Norėdami apsidrausti kreipkitės:

Sudaryta pagal taisykles, įsigaliojusias 2020 07 08. Negalioja draudžiantis užsieniečių medicininių išlaidų draudimu.
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