Draudimo atmintinė AB Šiaulių bankas Mastercard Standard
kredito kortelių turėtojams
Draudimo apsaugos apimtis
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Mirtis
Neįgalumas
Traumos
Apsauga teroro akto atveju
Sąvoka, sąlyga
Draudikas
Apdraustasis

Galiojimo teritorija
Kelionės trukmė
Draudimo apsaugos galiojimas
sportuojant

Padidintos rizikos laisvalaikio
praleidimas

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Draudimo suma kiekvienam įvykiui
5 000 €
5 000 €
3 000 €
galioja

Apibrėžimas
Atrium at Lloyd‘s
(Lloyd‘s įgaliotas atstovas Lietuvoje – Baltic Underwriting Agency, AB)
Apdraustuoju laikomas kredito Kortelės turėtojas.
Kelionės metu Apdraustuoju tai pat laikomi kartu su kortelės turėtoju į
užsienį keliaujantys Šeimos nariai:
 Kortelės turėtojo sutuoktinis ar bendrai gyvenantis (neįregistravus
santuokos) ir ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus siejamas bendro ūkio
asmuo (partneris),
 Apdraustojo ir (ar) Apdraustojo sutuoktinio/ partnerio nepilnamečiai
vaikai (įvaikiai, globotiniai) iki 19 metų,
 arba vaikai iki 24 metų, jei studijuoja dieniniame skyriuje.
Visas pasaulis. Tik kortelės turėtojui galioja Lietuvos Respublikoje ir
nuolatinėje gyvenamosios vietos šalyje.
Iki 90 dienų
Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimu nelaikoma - Apdraustajam
užsiimant individualiai ar grupiniais sportiniais užsiėmimais, kurie nėra
organizuojami sporto organizacijos ir yra tik apdraustojo laisvalaikio
praleidimo forma, įskaitant, bet neapsiribojant:
 aerobika,
 žvejyba,
 plaukiojimas,
 badmintonas,
 fitnesas,
 tenisas,
 tinklinis,
 golfas,
 kalnų slidinėjimas
pažymėtomis
 boulingas,
 gimnastika,
trasomis,
 plaukimas kanoja,  šiaurietiškas
 buriavimas,
vaikščiojimas,
 olų lankymas,
 joga,
 dažasvydis,
 kriketas,
 vandensvydis,
 bilijardas,
 kerlingas,
 žygiai į kalnus (kai

irklavimas,
 važinėjimas
nereikalinga
dviračiais,
 nardymas iki 30
speciali įranga).
metrų gylio,
 šokiai,
 smiginis,
Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma laikoma – kultivavimas ar
užsiėmimas pavojinga gyvybei ar sveikatai sporto šaka (ekstremalaus sporto
šaka ar veikla) ar veikla, kuriai dažniausiai reikalinga speciali įranga ar
reikmenys. Pavojingoms gyvybei ar sveikatai sporto šakoms ar veikloms
priskiriamos šios ir panašios sporto šakos ar veiklos: kovos ir kontaktinio
sporto šakos (boksas, imtynės ir panašios sporto šakos); skraidančių aparatų
pilotavimas (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais,
oro balionu ar kitais lengvais skraidymo aparatais); oro sporto šakos
(parašiutizmas, jėgos aitvarai ir panašios sporto šakos ar veiklos); vandens
sporto šakos (giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne,
plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas); automobilių ir motociklų
sportas; dviračių sportas (dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX
dviračių sportas); sporto šakos ir veiklos, kuriose naudojamas šaunamasis
ginklas; speleologija; ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas
negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; kalnų slidinėjimas
nepažymėtomis trasomis; važiavimas kartingais; važiavimas motociklu,
kurio galingumas viršija 74 kW (100 AG).
Taikoma teisė - Lietuvos Respublikos. Visi iš draudimo sutarties kylantys
ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo atmintinė Šiaulių banko Mastercard Standard kredito kortelių
turėtojams
Sąvoka, sąlyga

Apibrėžimas

Kontaktai žalų ir draudimo klausimams
Žalų klausimais (įskaitant
pranešimą apie įvykį)
Pranešimo, apie įvykį, terminas
Draudimo klausimais

Baltic Underwriting Agency, AB
 El. paštas: zalos@bunda.eu
 Telefonu: +370 52 667799
Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo įvykio.
Šiaulių bankas, AB
 El. paštas: kc@sb.lt
 Telefono numeris skambinant iš Lietuvos: 1813
 Telefono numeris skambinant iš užsienio: +370 37 301337
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