
KELIONIŲ DRAUDIMAS (Lietuvos centrinės kredito unijos ir Kredito unijos klientams) 
 

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – 
kelionių draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečių sutarties sąlygų ir nėra sutarties dalis. 
Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: 
ADB „Gjensidige“ Kelionių draudimo specialiųjų sąlygų apraše, Draudimo rūšies taisyklėse 
(Kelionių draudimo sąlygos, galiojanti redakcija nuo 2020-08-11), Bendrosiose draudimo sąlygose 
(galiojanti redakcija nuo 2020-05-11). 
  
  
Kokia šio draudimo rūšis? 
 

Draudžiami turtiniai interesai, susiję su finansinių nuostolių atlyginimu dėl turėtų 
nenumatytų išlaidų  kelionės užsienyje metu. 
 

 

 
 
Draudimo apsauga taikoma Europoje (išskyrus Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje), 

Azijoje, Afrikoje ir šalį, kurios pilietybę apdraustasis asmuo turi ar kurioje jis nuolat gyvena ir turi 
leidimą nuolat gyventi. 

 

 
 
Užsisakant naują kortelę Kelionių draudimo įmoka yra įskaičiuota į kortelės mėnesinį / metinį 

mokestį. 
 

 
 
Draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną nuo mokėjimo kortelės įsigijimo ir aktyvavimo, galioja iki 

kol turite galiojančią mokėjimo kortelę. Tačiau ne ilgiau nei kol galioja sudaryta sutartis tarp ADB 
„Gjensidige“ ir Lietuvos centrinės kredito unijos. 

Vienos Kelionės laikotarpiu Draudimo apsauga galioja ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų. 
Draudimo apsauga pasibaigia prieš terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, 

bet neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas išmokas, nustatytas draudimo sutartyje.   
 

 
 
Draudimo sutartį teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir 

nustatyta tvarka gali nutraukti Lietuvos centrinė kredito unija, prieš tai Jus informavusi. 
 

 
 
Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams: 

1 Medicininėms išlaidoms ir repatriacijai (iki 100.000 EUR) 
2 Nelaimingiems atsitikimams (iki 6.000 EUR) 
3      Asmens civilinei atsakomybei už padarytą žalą tretiesiems asmenims (iki 50.000 EUR su   
        60  EUR išskaita) 
 
 
 



 

 
 
Nedraudžiama nuo šių rizikų: 
 
Medicininių išlaidų draudimas neapima: 
1. Pavojingos gyvybei veiklos ar sporto; 
2. Rizikų susijusių su fiziniu darbu; 

    3. Sveikatos sutrikimu, kurie buvo (ar galejo būti) žinomi, gydymo ir diagnostikos; 
4. Medicinos pagalbos ar gydymo kurso, pradėto teikti iki draudimo sutarties įsigaliojimo; 
5. Gydymo, viršijančio būtiną medicininę pagalbą; 
6. Medicininio repatrijavimo, kai nereikalingas tolimesnis gydymas; 
7. Onkologinių ligų ir onkologinių susirgimų; 
8. Psichikos sutrikimų, psichinių ir nervų ligų, psichinių traumų; 
9. Medicininės reabilitacijos. 
 
 
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų neapima: 
1. Dalyvavimo oficialiose treniruotėse ir varžybose, gyvybei pavojingose sporto veiklose; 
2. Rizikų, susijusių su fiziniu darbu; 
3. Įvykių, kurių nepatvirtina užsienio gydymo įstaigos medicininė dokumentacija; 
4. Įvykių, nenumatytų Taisyklių priede Nr. 1; 
5. Neturtinės žalos. 
 
Asmens civilinės atsakomybės draudimas neapima: 
1. neturtinės žalos; 
2. motorizuotų ir nemotorizuotų transporto priemonių laikymo ar panaudojimo; 
3. apdraustojo išsinuomotų, pasiskolintų ar paimtų saugoti daiktų; 
4. atvejų, kai nukenčia pats apdraustasis, jo šeimos nariai arba giminaičiai; 
5. apdraustojo profesinės, darbinės veiklos, dalyvavimo varžybose. 
 

 
Bendri nedraudžiamieji įvykiai ir neapmokamos išlaidos: 
1. Karo, agresijos, nenugalimos jėgos atvejai; 
2. Teroro atvejai (išskyrus skubios medicininės pagalbos išlaidas ir repatriaciją iki 10 000 Eur); 
3. Dalyvavimo masiniuose neramumuose, kare, tarnybos bet kokiose užsienio karinėse 

pajėgose; 
4. Jonizuojančios spinduliuotės, radioaktyvaus užteršimo, bet kokio sprogstamo branduolinio 

mišinio ar komponento radioaktyvių, toksinių, sprogstamų ir kitų pavojingų savybių poveikio 
atvejai; 

5. Savižudybės, bandymų nusižudyti, veiksmų, užtraukiančių administracinę, civilinę ir 
baudžiamąją atsakomybę, įvykių laisvės atėmimo vietose atvejai; 

6. Apsvaigimo nuo alkoholio (daugiau kaip 0,4 prom.), psichotropinių medžiagų atvejais; 
7. Vairavimo apsvaigus arba neturint atitinkamo vairuotojo pažymėjimo atvejai; 
8. Dėl Pandemijos (išskyrus skubios medicininės pagalbos išlaidas ir repatriaciją dėl Covid–19 

ligos); 
9. Atvejai, kai delspinigiai ir kitos išlaidos, atsirado dėl laiku nesuteiktos informacijos ar 

nepateiktų dokumentų; 
 
Visas įvykių, kuriems netaikoma draudimo apsauga, sąrašas nurodytas Kelionių draudimo 

specialiųjų sąlygų apraše. 
    

 
 

Draudimo išmoka nėra mokama arba gali būti mažinama, jei: 
1. Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį; 



2. Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti; 
3. Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes ir priežastis, nuostolių dydį; 
4. Pateikiate neteisingą, nevisą informaciją apie turimas ligas, priklausomybes, sveikatos 

sutrikimus, nustatytą neįgalumą. 
 
 

 
 
1. Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą asmenį, pateikti visus prašomus 

dokumentus; 
2. Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių; 
3. Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą ar kitokį atvejį, kai iš 

esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės; 
4. Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį; 
5. Kiek tai objektyviai įmanoma padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį, įvykio kaltininką; 
6. Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį; 
7. Vykdyti mūsų arba asistavimo kompanijos nurodymus, susijusius su draudžiamuoju įvykiu; 
8. Nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą užsienyje ir gauti būtinąją med. pagalbą; 
9. Leisti mums susipažinti su visa medicinine dokumentacija ir institucijų turima informacija 

apie įvykį; 
10. Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms; 
11. Jei tai objektyviai įmanoma apie įvykį, susijusį su medicininių išlaidų draudimu, dėl kurio 

būtinoji medicinos pagalba apdraustajam buvo teikiama sveikatos priežiūros įstaigoje 
stacionariu būdu ar atliekama operacija arba dėl kurio jis mirė, informuoti mus per 24 val. 
šiais kontaktais: tel.: +370 5 203 4440, el. paštas: gjensidige@ops24.eu; 

Grįžus iš kelionės bet kurį įvykį, kuris pagal draudimo sutarties sąlygas gali būti 
pripažintas draudžiamuoju, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų užregistruoti mūsų 
tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti bendruoju telefonu 1626 arba elektroniniu 
paštu info@gjensidige.lt ir pateikti jį patvirtinančius dokumentus.  


