Pirkinių draudimo atmintinė Mastercard Gold kredito kortelių turėtojams
Draudimo apsaugos apimtis
Pirkinių draudimas
Besąlyginė išskaita
Draudimo laikotarpis
Sąvokos
Draudikas
Apdraustasis
Pirkinys
Žala

Draudžiamieji įvykiai

Nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo suma
1 500 € kiekvienam įvykiui, ne daugiau kaip 3 000 € draudimo laikotarpiui
25 € kiekvienam įvykiui
Kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Aprašymas
Lloyd’s Insurance Company S.A veikiantis per Baltic Underwriting Agency, AB
Mastercard Gold kredito kortelės turėtojas
Apdraustojo įsigytas pirkinys, kurio kaina pilnai apmokėta Apdraustojo vardu
išduota Mastercard Gold kredito kortele.
Apdrausto pirkinio ar jo dalių sugadinimas, sunaikinimas, netekimas ar
struktūriniai pažeidimai, dėl kurių apdraustas pirkinys negali būti naudojamas
pagal paskirtį.
Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas Pirkinio, įsigyto bet kurioje pasaulio šalyje
ir pilnai (100%) apmokėto Apdraustojo vardu išduota galiojančia Mastercard
Gold kredito kortele, sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl vagystės,
plėšimo ar destruktyvių jėgų (ugnis, vanduo ir kt.), ir kuris neįvardintas kaip
Nedraužiamasis įvykis.
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi pirkinio sugadinimas/ dingimas dėl:
• nepaaiškinamų Pirkinio dingimo atvejų, kai nėra vagystės, vandalizmo
požymių;
• vagystės iš automobilio (nesant aiškių įsilaužimo požymių);
• neišvengiamų natūralių vyksmų – rūdijimo, puvimo, pelėsio, atmosferos
drėgmės ir kt.;
• potvynio, kuris draudimo vietoje buvo numatomas;
• lietaus, sniego, audros, liūties ar kitų kritulių poveikio lauke ar atviruose
priestatuose esančiam Pirkiniui (išskyrus atvejus, kai jis yra pritaikytas
naudoti ir laikyti lauke);
• gyvūnų, paukščių, grybų, kvapų, augalų, žiurkių, vabzdžių ar kitų kenkėjų
poveikio;
• ugnies, šilumos poveikio apdraustam Pirkiniui, esančiam gamybos procese
(jį lydant, suvirinat, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan.), išskyrus
atvejus, kai gaisras išplito ir sunaikino, sugadino ir kitą apdraustą turtą;
• kompiuterių, kompiuterių sistemų, kompiuterinės įrangos virusų;
• Pirkinio estetinio vaizdo sugadinimo atvejų (įbrėžimai, subraižymai,
nubrozdinimai, įlenkimai, ištepimai ir pan.), neturinčių įtakos jo
funkcionalumui;
• klaidų, trūkumų ir defektų, už kuriuos pagal Pirkinio garantiją arba
įstatymuose nustatytą tvarką atsako gamintojas, rangovas, tiekėjas, vežėjas
ar garantinį, techninį aptarnavimą vykdanti įmonė ar organizacija;
• dužimo žiūronų ir kitiems optiniams stiklams, šviestuvų stiklams, rankinių
veidrodžių, rankinių laikrodžių stiklams, indams ir daiktams, kurie
draudimo sutarties sudarymo metu buvo sudužę ar įskilę;
• brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų naudojimo bei neteisingo
Pirkinio eksploatavimo, jo montavimo klaidos, išskyrus atvejus, kai už
klaidas atsako tretieji asmenys;
• Pirkinio naudojimo ne pagal jo paskirtį;
• nuostoliai Pirkiniui dėl tokių gedimų, kurie nurodyti kaip atlygintini pagal
gamintojo garantiją ir/ arba jei Pirkinys buvo sugadintas dėl gamybos
broko, susidėvėjimo ar buvo eksploatuojamas pažeidžiant gamintojo
reikalavimus.
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Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo jeigu:
• Draudžiamasis įvykis įvyko dėl apdraustojo tyčios;
• Draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų
(streikų, riaušių ir pan.) ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
• Žala atsirado dėl to, kad Apdraustasis sąmoningai nesiėmė jam prieinamų
protingų priemonių šiai Žalai sumažinti ar išvengti;
• Apdraustajam aktyviai dalyvaujant karo, invazijos, užsienio priešo
veiksmų, karo veiksmų (nepaisant to, ar karas buvo paskelbtas, ar ne),
pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, maišto, pilietinių neramumų, riaušių
ar teroristiniuose veiksmuose;
• Apdraustajam užsiimant nusikalstama veikla;
• Dėl bet kokio branduolinio, radioaktyvaus, cheminio ar biologinio ginklo
ar priemonės (bombos) panaudojimo, paleidimo ar grėsmės.
Draudimo apsauga nesuteikiama:
• gryniesiems pinigams, finansiniams ir kitiems dokumentams (bilietams,
dovanų kuponams, mokėjimo kortelėms ir pan.), knygoms, papuošalams,
laikrodžiams, visiems dirbiniams iš tauriųjų metalų (aukso, platinos,
sidabro ir pan.), brangakmeniams, perlams, pašto ženklams, monetoms,
medaliams, ginklams bei jų kolekcijoms, kailiams ir kailių bei odos
dirbiniams, rankų darbo kilimams ir gobelenams, meno kūriniams
(paveikslams, piešiniams, grafikos darbams, skulptūroms ir kt.),
antikvariniams daiktams (senesniems kaip 50 metų daiktams);
• naudotiems (nenaujiems) daiktams;
• žemei ir nekilnojamajam turtui arba nekilnojamojo turto dalims, laistymo
sistemoms ir įrangai, su nekilnojamuoju turtu susijusiam kilnojamajam
turtui (tai yra grindų dangoms, keramikinėms plytelėms, statybinėms
medžiagoms, šildymo ir vėdinimo įrenginiams, dušo kabinoms, vonioms
ir pan.);
• visų rūšių motorinės transporto priemonėms (įskaitant ir neregistruotas–
keturračius motociklus ir kt.) ir priekaboms, jų sudėtinėms ir atsarginėms
dalims bei detalėms (dviračiams, vaikų ir neįgaliųjų vežimėliams,
vejapjovėms ir kitiems buitiniams aplinkos tvarkymo įrenginiams šiam
turtui nepriskiriami ir yra draudžiami);
• vandens transporto priemonėms, išskyrus kanojas, irklines ir pripučiamas
valtis kartu su jų varikliais, burlentes, banglentes ir aitvarus;
• radioaktyviosioms medžiagoms, branduoliniam kurui, sprogstamosioms
medžiagoms;
• alkoholiniams gėrimams, narkotinėms medžiagoms, vaistams, maisto
produktams, tabako gaminiams, kosmetikai ir parfumerijai, buitinei
chemijai, visų rūšių kurui;
• pašarams gyvuliams, žemės ūkio produkcijos atsargoms, sėkloms,
pesticidams, trąšoms, augalams ir visų rūšių gyvūnams;
• programinei įrangai, laikmenoms, kaupikliams ir informacijai duomenų
laikmenose;
• turtui, laikomam pastatuose, pastatytuose savavališkai nesilaikant
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir statybos normų, taip avarinės būklės
pastatuose, apleistuose, neeksploatuojamuose, nebaigtos statybos
statiniuose;
• įrengimams ir elektroninės technikos pagalbinėms ir darbo medžiagoms
bei priemonėms (pavyzdžiui: ryškalai, reagentai, elektrostatiniai milteliai,
aušinimo priemonės), taip pat detalėms ir priemonėms, kurios jų
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Draudimo apsaugos
galiojimas
Galiojimo teritorija
Taikoma teisė ir jurisdikcija

eksploatavimo laikotarpiu daugelį kartų keičiamos, pavyzdžiui, saugikliai,
šviesos šaltiniai, elementai, filtrai bei jų įdėklai ir pan.;
• neatlyginamas visas nuostolis (arba jo dalis), kurį atlygino valdžios
institucijos ar kiti asmenys, bei nuostolis už valstybės tarnybų suteiktas
paslaugas.
Draudimo apsauga Pirkiniui galioja 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių
dienų nuo Pirkinio įsigijimo momento, su sąlyga, jog Pirkinys įsigytas
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.
Visas pasaulis (įskaitant Lietuvos Respubliką).
Taikoma teisė - Lietuvos Respublikos. Visi iš draudimo sutarties kylantys
ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

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

Baltic Underwriting Agency, AB
• Telefonu: +370 52 667799
• El. paštas: zalos@bunda.eu
Per 3 kalendorines dienas nuo įvykio
AB Šiaulių bankas
• El. paštas: kc@sb.lt
• Telefono numeris skambinant iš Lietuvos: 1813
• Telefono numeris skambinant iš užsienio: +370 37 301337
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