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Produktas: Kelionių draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie kelionių draudimą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums
adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Kelionių draudimo
taisyklėmis Nr. KD-20181, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Kelionių draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti fizinio asmens arba įmonės darbuotojų turtinius interesus, susijusius su staiga ir netikėtai įvykstančiais įvykiais užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo suma

Atitinkamai pagal pasirinktas draudimo rizikas nedraudžiame ir išmokų nemokame dėl:

Draudimo sumos nurodomos draudimo liudijime. Jų dydžiai nustatomi mūsų ir Jūsų tarpusavio susitarimu kiekvienam Jūsų pasirinktam draudimo objektui atskirai.
Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime, draudžiame nuo šių pagrindinių rizikų:
Būtinoji medicininė pagalba – kai netikėtai susižalojate
arba ūmiai susergate užsienyje ir tai kelia grėsmę Jūsų
sveikatai ar gyvybei bei reikalauja neatidėliotinos medicininės pagalbos.
Nelaimingi atsitikimai – netikėti įvykiai, kurių metu
prieš Jūsų valią kūną iš išorės veikianti fizinė jėga pakenkia Jūsų sveikatai arba tampa mirties priežastimi.
Kelionės išlaidos – patirtos išlaidos dėl kelionės atšaukimo, nutrūkimo, pavėlavimo išvykti į numatytą kelionę
arba kelionės jungties praradimo ne dėl Jūsų kaltės.
Bagažas – nuostoliai dėl bagažo sunaikinimo, sugadinimo, praradimo arba daugiau kaip 6 valandas vėluojančio bagažo pristatymo užsienyje
Civilinė atsakomybė dėl Jūsų padarytos žalos trečiųjų
asmenų kilnojamam, nekilnojamam turtui, sveikatai,
gyvybei.
Namų turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas
kelionės metu.
Išsinuomoto automobilio išskaitos kompensavimas, jei
padarėte žalą užsienyje išsinuomotam automobiliui.
Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime, papildomai apdraudžiame:
Daugkartinis kelionių draudimas

žinomos arba iki draudimo sutarties įsigaliojimo prasidėjusios ligos, išskyrus staigius priepuolių ar ligos paūmėjimų atvejus, dėl kurių gresia pavojus Jūsų gyvybei;
psichinės, onkologinės, lytiniu būdu plintančios, ŽIV sukeltos ligos, neatsižvelgiant į ligos stadiją;
savižudybės, bandymo nusižudyti arba tyčia susižaloti,
alkoholio, narkotikų, toksinių medžiagų ar gydytojo neskirtų vaistų vartojimo padarinių;
traumų, patirtų vairuojant motorinę transporto priemonę neblaiviam, apsvaigus nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų arba neturint teisės vairuoti.
traumų, patirtų dėl Jūsų nusikalstamų veiksmų ar Jus sulaikant arba Jums esant laisvės atėmimo vietoje;
branduolinės energijos poveikio, karo ar ypatingosios
padėties, karinių pratybų, revoliucijos, sukilimo, maišto,
riaušių, masinių neramumų, sabotažo, išskyrus taisyklėse nurodytas išimtis
įvykių, atsitikusių atliekant karinę tarnybą, dirbant apmokamą fizinį darbą, sportuojant arba užsiimant didesnės rizikos laisvalaikiu;
neišvykimo į kelionę dėl Jūsų ar artimųjų sveikatos sutrikimų ar mirties, žinomų ir gydomų per paskutinius
6 mėnesius iki draudimo arba kelionės įsigijimo;
neišvykimo į kelionę dėl nėštumo ir su tuo susijusios
sveikatos būklės, nėštumo nutraukimo, gimdymo;
nuostolių bagažą pametus, pamiršus ar palikus be priežiūros;
nežymių bagažo apgadinimų, netinkamo supakavimo;

Įmonės kelionių draudimas

pavėluoto bagažo pristatymo, konfiskavimo dėl oficialių
institucijų sprendimų;

Lydinčių asmenų draudimas
Trumpų verslo kelionių draudimas

vėlavimo pristatyti bagažą grįžtant į Lietuvą ar kitą nuolatinę gyvenamąją vietą;

Mobiliosios technikos draudimas
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civilinės atsakomybės padarius žalą artimųjų turtui, sveikatai ar gyvybei, taip pat žaidžiant, sportuojant, medžiojant, šaudant;

civilinės atsakomybės dėl neturtinės žalos;
atsakomybės vykdant profesinę, darbo ar komercinę
veiklą;
žalos namų turtui dėl per pastato angas ar nesandarumus patekusio vandens, prakiurus korozijos pažeistiems
ar susidėvėjusiems vamzdžiams;
namų turto natūralaus nusidėvėjimo;
kitų nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Kelionių draudimo taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmokos nemokame, jei:
įvykis yra nedraudžiamasis;
bandote suklaidinti mus, klastodami faktus, kurie turi
įtakos nustatant draudžiamojo įvykio priežastis arba
draudimo išmokos dydį;
nuslėpėte informaciją arba pateikėte neteisingus duomenis ir tai galėjo lemti mūsų sprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti konkrečias draudimo sąlygas.
neleidžiate arba trukdote mums susipažinti su medicininiais ar kitais su įvykiu susijusiais dokumentais arba patikrinti nukentėjusiojo sveikatos būklę;
draudimo sutartyje buvo numatytas draudimo įmokos
mokėjimo atidėjimas, tačiau šį terminą Jūs praleidote ir
laiku nesumokėjote, o įvykis įvyko laikotarpiu nuo draudimo sutartyje nustatyto draudimo įmokos arba jos pirmosios dalies mokėjimo dienos iki faktinio sumokėjimo
dienos.
Draudimo išmoką mažiname 50%, jei:
nepagristai uždelsėte pranešti mums apie draudžiamąjį
įvykį ir tai turėjo įtakos mūsų pareigai išmokėti draudimo išmoką;
pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti draudžiamojo įvykio datos ar aplinkybių, reikšmingų įvykį pripažįstant draudžiamuoju;
mums pateikti esminiai duomenys apie įvykį yra klaidinantys ir tai turi įtakos išmokos dydžio apskaičiavimui;
nesilaikėte mūsų rekomendacijų dėl saugumo priemonių ar nurodymų, ką daryti po įvykio.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytoje teritorijoje

Kokios mano pareigos?
Suteikite teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus.
Supažindinkite apdraustuosius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis.
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis.
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Laikykitės taisyklėse numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir apdraustieji, imkitės protingų priemonių žalos atsiradimui ar jos padidėjimui išvengti.

Apie įvykį praneškite mums per 10 darbo dienų nuo grįžimo namo dienos, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto
svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620.
Vykdykite mūsų nurodymus bei suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes.
Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo taisyklėse.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba
mokėjimo kortele.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų
pasirašytą draudimo liudijimą, o Jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo
liudijimą.
Sudarius draudimo sutartį, draudimo apsauga įsigalioja draudimo liudijime nurodytą draudimo sutarties įsigaliojimo dieną, bet ne
anksčiau, nei kertate nuolatinės gyvenamosios šalies sieną, išskyrus kelionių išlaidų draudimą. Kelionės išlaidų draudimo apsauga
įsigalioja tą pačią dieną, kai sudarote draudimo sutartį, išskyrus kelionės atšaukimo atvejį, kai apsauga įsigalioja po 3 dienų nuo
draudimo sutarties sudarymo. Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo
nutraukta draudimo taisyklėse numatytais atvejais.

Kaip galiu nutraukti sutartj?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba
telefonu 1620.
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Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).

