Draudimo atmintinė Mastercard Gold kredito kortelių turėtojams
Draudimo apsaugos apimtis
Medicininės išlaidos
Skubi būtinoji medicininė pagalba
Būtinoji odontologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti)
Repatriacija
Lydinčių asmenų išlaidos
Mobiliojo ryšio išlaidos
Draudimas nelaimingų atsitikimų atveju
Mirtis
Neįgalumas
Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Bagažo draudimas
Bagažo praradimo, sugadinimo, sunaikinimo išlaidos
Bagažo vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)
Kelionės dokumentų draudimas
Kelionės išlaidų draudimas
Kelionės atšaukimo išlaidos
Praleisto skrydžio išlaidos
Kelionės vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)
Apsauga teroro akto atveju
Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas

Draudimo suma kiekvienam įvykiui,
vienai kortelei
250 000 €
Medicininių išlaidų draudimo sumos ribose
Medicininių išlaidų draudimo sumos ribose
iki 1 000 €, 10 dienų
50 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
1 000 €
realios išlaidos, iki 500 €
realios išlaidos, iki 500 €
2 000 €
realios išlaidos, iki 300 €
galioja
1 500 €

Kontaktai žalų ir draudimo klausimams
Žalų klausimais
OPS Lietuva Assistance, UAB
(įskaitant pranešimą
• Telefonu: +370 52 790860
apie įvykį)
• El. paštas: claims@ops24.eu
• http://ezalos.lt/
Pranešimo, apie
Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo grįžimo į nuolatinę
įvykį, terminas
gyvenamąją vietą.
Draudimo
Šiaulių bankas, AB
klausimais
• El. paštas: kc@sb.lt
• Telefono numeris skambinant iš Lietuvos: 1813
• Telefono numeris skambinant iš užsienio: +370 37 301337
Sąvoka, sąlyga
Draudikas
Apdraustasis

Apibrėžimas
Lloyd’s Insurance Company S.A
veikiantis per Baltic Underwriting Agency, AB
Apdraustuoju laikomas kredito Kortelės turėtojas ir (ar) kartu 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.
Draudžiamojo įvykio atveju Apdraustasis turi būti iki 75 metų amžiaus imtinai (taikoma
tik Medicininių išlaidų ir Kelionės atšaukimo draudimo apsaugoms).

Galiojimo teritorija

Visas pasaulis
Išskyrus Lietuvos Respubliką ir apdraustojo nuolatinės gyvenamosios vietos šalį.

Kelionės trukmė

Iki 90 dienų
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Sąvoka, sąlyga
Dokumentų
praradimas

Civilinės atsakomybės
draudimas

Apibrėžimas
Dokumentai, kuriems galioja praradimo draudimas vagystės atveju:
• Pasas,
• Transporto priemonės registracijos
dokumentai,
• Identifikavimo kortelė,
• Vairuotojo pažymėjimas.
• Kredito kortelė,
• Gimimo liudijimas,
• Draudimo apsauga galioja ir dėl kredito Kortelės turėtojo vaikų iki 18 metų
sąmoningų, tyčinių veiksmų.
• Teisinių išlaidų draudimas įtrauktas į civilinės atsakomybės draudimo sumą.

Draudimo apsaugos
galiojimas sportuojant

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 speciali
dviračiais,
• nardymas iki 30
įranga).
metrų gylio,
• šokiai,
• smiginis,
Padidintos rizikos
Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma laikoma – kultivavimas ar
laisvalaikio praleidimas 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 ir
jurisdikcija

Taikoma teisė - Lietuvos Respublikos. Visi iš draudimo sutarties kylantys ginčai
sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose.
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