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Vežėjų kelionių draudimas 
 
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
Produktas: vežėjų vairuotojų kelionių draudimas 
Bendrovė: Lloyd’s Insurance Company S.A. veikianti per Baltic 

Underwriting Agency, AB 

Šio draudimo poliso riziką prisiima Lloyd’s Insurance Company S.A. Belgijoje registruota uždaroji akcinė bendrovė 
veikianti adresu 14as aukštas, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Briuselis, Belgija ir registruota Banque-
Carrefour des Entreprises/ Kruispuntbank van Ondernemingen numeriu 682.594.839 RLE (Briuselis). Draudimo 
kompanijos priežiūrą vykdo Nacionalinis Belgijos bankas. Ši ir kita informacija pateikiama www.nbb.be. 

Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo produktą, ką jis apima, kokios jam 
taikomos išimtys ir apribojimai. Pilną informaciją apie Jums teikiamą draudimo apsaugą rasite savo draudimo 
dokumentuose bei draudimo taisyklėse, kurios yra prieinamos Baltic Underwriting Agency, AB. Kita iki sutartinė 
informacija taip pat prieinama Baltic Underwriting Agency, AB  

Kokia šio draudimo rūšis? 
Vežėju vairuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir skubių kelionės išlaidų. Priklausomai nuo draudimo polisui 
taikomų taisyklių, sąlygų ir išimčių draudžiamojo įvykio atveju teikiama finansinė kompensacija Mirties ar Neįgalumo 
dėl nelaimingo atsitikimo atveju arba Medicininių ir skubių kelionės išlaidų atveju, ar kitų rizikų, kurios pasirinktos ir tai 
nurodyta draudimo polise. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 
Jeigu nurodyta draudimo polise žemiau 
išvardintos rizikos yra apdraustos: 
 
Skyrius A – Nelaimingi atsitikimai 
 
✓ Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo 

Draudimo išmoka mokama, jei 
apdraustasis miršta dėl draudiminio 
įvykio  

✓ Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo 

Draudimo išmoka mokama apdraustojo 

ilgalaikio ar nuolatinio neįgalumo, dėl 

draudiminio įvykio, atveju  

 

Skyrius B – Medicininės ir skubios pagalbos 

išlaidos 

✓ Skubi medicininė evakuacija 
Pagrįstos ir būtinos Apdraustojo asmens 
gabenimo į artimiausią tinkamą 
ligoninę, esančią ne jo Gyvenamojoje 
šalyje, išlaidos. 

✓ Skubios kelionės išlaidos 
Pagrįstos ir būtinos papildomos kelionės 
ir apgyvendinimo išlaidos, susijusios su 
Apdraustuoju asmeniu arba jo 
giminaičiu ar draugu, kuris turi keliauti 
tam, kad būtų su Apdraustuoju asmeniu 
ar palydėtų jį namo, į jo Gyvenamąją 
šalį. 

✓ Medicininės išlaidos 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Jeigu draudimo polise nenurodyta kitaip: 
 
Galioja visiems skyriams 
 Skrendant, išskyrus skrendant kaip keleiviui 
 Apdraustajam atliekant karinę tarnybą 
 Apdraustajam užsiimant nusikalstama veika  
 Apdraustajam asmeniui be reikalo rizikuoja savo 

gyvybe  
 Karo ir Terorizmo atveju 
 Branduolinės reakcijos, branduolinės 

spinduliuotės arba radioaktyvaus užterštumo 
atveju 

 Užsiimant profesionaliu sportu 
 Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo metu 
 Apdraustajam apsvaigus nuo alkoholio ar 

narkotinių medžiagų, kurių neskyrė licencijuotas 
gydytojas 

Skyrius A – Nelaimingi atsitikimai 
 Esamos būklės ar degeneraciniai procesai 
 Ligos ar susirgimo atveju (išskyrus, kai tai kūno 

sužalojimo pasekmė) 
 Fizinės ar psichinės būklės, egzistavusios iki 

Draudimo laikotarpio pradžios  
Skyrius B - Medicininės ir skubios pagalbos išlaidos 
 Išlaidos patirtos, kai kelionės tikslas – 

Apdraustojo asmens medicininis gydymas ar 
konsultacija  

 Apdraustojo asmens sveikatos sutrikimai, 
negalios ar būklės, dėl kurių yra paskiriamas 
gydymas (įskaitant vaistus) per 24 mėnesius iki 
draudimo sutarties sudarymo momento 

 Išlaidos, patirtos praėjus 12 mėnesių nuo datos, 
kai pirmą kartą atsirado gydymo poreikis 
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Pagrįstos ir būtinos skubios medicininės, 
chirurginės, ligoninės ir slaugos namų 
išlaidos arba skubios odontologo 
paslaugų išlaidos (ūmiam skausmui 
palengvinti – iki 200 €). 

✓ Repatriacija 
Apdraustojo asmens grąžinimas į jo 
Gyvenamąją šalį naudojantis įprastu 
reguliarius skrydžius vykdančiu oro 
vežėju, oro greitąja medicinos pagalba ar 
kitu tinkamu transportu 
 

Pasirenkama papildomai 
✓ Darbuotojo pakeitimo arba grąžinimo 

išlaidos 

Pagrįstos ir būtinos išlaidos, patirtos 

Draudimo apsaugos galiojimo 

laikotarpiu išsiunčiant pakaitinį asmenį 

arba sugrąžinant Apdraustąjį asmenį 

 Išlaidos, patirtos Apdraustoje kelionėje viršijus 
Polise nurodytą trukmę 

 Chirurginis ar medicininis gydymas, kurį 
pagrįstai galima atidėti, kol Apdraustasis grįš į 
savo Gyvenamąją šalį  

 Išlaidos susijusios su dantų gydymu, dantų 
protezavimu, klausos aparatais, kontaktiniais 
lęšiais ar akiniais 

 Nervų sistemos, psichinės ligos ir susirgimai, 
psichinės traumos 
 

Visi nedraudžiamieji įvykiai pateikiami draudimo 
taisyklėse. 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 
! Gali būti taikomi draudimo sumos ribojimai 

ar dienos išmokos limitas, arba dienų ar 
piniginės išskaitos, kai kurioms draudimo 
apsaugoms 

! Norėdami įsigyti šią apsauga, turite būti nuo 
18 iki 71 metų  

! Bendra išmokų suma negali viršyti 100% 
draudimo sumos nurodytos draudimo 
sutartyje. 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Teritorija yra nurodyta draudimo polise. 

 

Kokios mano pareigos? 

• Sudarydami draudimo polisą rėmėmės Jūsų pateikta teisinga informacija. Nedelsiant informuokite apie 

bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus per draudimo poliso galiojimo laikotarpį, siekiant 

įsitikinti, kad draudimo apsauga galioja pilna apimtimi 

• Informuokite, jei pastebėsite informacijos neatitikimų draudimo polise, ar bet kokius tos informacijos 

pasikeitimus 

• Laikykitės sutarčiai galiojančių taisyklių nuostatų. 

• Kuo skubiau praneškite apie įvykius susijusius su šiuo draudimu nepaisant to įvykis susijęs ar ne su žala. 
 

 

Kada ir kaip moku? 
Draudimo įmokos dydis ir terminai nurodyti draudimo polise.  

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
Draudimo poliso galiojimo pradžios ir pabaigos datos nurodytos draudimo liudijime, nebent draudimo 
polisas buvo nutrauktas Jūsų ar mūsų iniciatyva prieš nustatytą pabaigos datą. Draudimo taisyklėse nurodyta 
mūsų ribotos teisės nutraukti draudimo polisą. 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 
Jūs galite bet kada nutraukti šį Polisą prieš 30 dienų išsiųsdami mums raštišką pranešimą ir draudimo įmoka 
už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką bus grąžinta jeigu nebuvo jokių žalų išmokų pagal šį Polisą, 
nenagrinėjama jokių reikalavimų apmokėti žalą ir jūs nežinote apie jokias žalas, apie kurias mums nebuvo 
pranešta. Bet kokie mokėjimai ar svarstomi reikalavimai atlyginti žalą bus išskaičiuoti iš grąžintinos 
draudimo įmokos už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Mes taip pat išskaičiuosime sutarties 
sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% metinės draudimo įmokos). 

 


