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SUPLANUOTOS KELIONĖS ATŠAUKIMO DRAUDIMAS   

18. KAS APDRAUSTA  
 

18.1. Draudimo objektas yra Jūsų turtinis interesas susijęs su suplanuotos Kelionės atšaukimu, dėl priežasčių 
nurodytų Taisyklių 18.2. punkte.  

18.2. Draudimo rizika – tai visiškai apmokėtos Kelionės atšaukimas, jeigu Jūs nevykstate į ją dėl bet kurios iš  žemiau 
nurodytų priežasčių:  

18.2.1. Staigus sunkus susirgimas/Trauma, diagnozuota/įvykusi iki numatytos Kelionės  dienos ir kurių 
gydymas tęsiasi  numatytą išvykimo į Kelionę dieną ir dėl kurių Jums buvo reikalingas ne trumpesnis kaip 
10 dienų ambulatorinis gydymas arba ne trumpesnė kaip 3 dienų Hospitalizacija ir tai patvirtinta 
nedarbingumo pažymėjimu;   

18.2.2. Jūsų Šeimos nariui, dėl Taisyklių 18.2.1. punkte nurodytų sąlygų,  buvo būtina Jūsų slauga ir tai 
patvirtinta medicinos dokumentais ir dėl to, pagal gydančio gydytojo išvadą, Jūs negalite vykti į Kelionę;  

18.2.3. dėl Jūsų nepilnamečių vaikų/įvaikių Sunkaus staigaus sveikatos sutrikimo ar Traumos, dėl kurių buvo 
reikalingas ne trumpesnis kaip 10 dienų ambulatorinis gydymas, arba ne trumpesnė kaip 3 dienų 
Hospitalizacija, kurios metu buvo reikalinga nuolatinė Jūsų priežiūra ir slauga, su sąlyga, kad Sunkus 
staigus sveikatos sutrikimas diagnozuotas ne anksčiau kaip 7 kalendorinės dienų iki numatytos Kelionės 
dienos ir jo gydymas tęsiasi numatytą išvykimo į Kelionę dieną. Šiuo atveju Jūs privalote turėti 
nedarbingumo pažymėjimą išduotą dėl nepilnamečių vaikų priežiūros ir slaugos (išskyrus atvejus, kai 
Apdraustasis įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, tuo atveju turi būti pateikta 
medicinos pažyma iš gydymo įstaigos, kuri patvirtintų diagnozę bei priežiūros ir slaugos būtinumą);  

18.2.4. jei pilnai sumokėjus už Kelionę Apdraustajai buvo nustatytas nėštumas ir iki numatytos išvykimo į 
Kelionę dienos dėl nėštumo kilo komplikacijų, kurios reikalavo Hospitalizacijos, ir su sąlyga, kad numatyto 
grįžimo iš Kelionės  dieną nėštumo terminas būtų trumpesnis kaip 28 savaitės ir analogiškų komplikacijų 
ankščiau nėra buvę;   

18.2.5. Jūsų Šeimos nario mirties, jeigu mirtis įvyko likus ne daugiau kaip 7 dienos iki Kelionės  pradžios, jei 
iki to įvykio buvo pilnai sumokėta už Kelionę, ir jei Jūs pateikiate Šeimos nario mirtį patvirtinančius 
teisinius dokumentus;  

18.2.6. žalos Jūsų turtui, esančio Gyvenamojoje šalyje, kai žalos dydis ne mažesnis negu 1500 EUR, jeigu ji 
atsitiko likus ne daugiau negu 3 dienos iki numatytos išvykimo į Kelionę dienos ar numatytą išvykimo į 
kelionę dieną;  

18.2.7. kitų priežasčių, kurių sąlygos iš anksto suderintos su Mumis ir nurodytos draudimo polise.  
  

19.  UŽ KĄ IR KOKIU BŪDU MOKĖSIME  
 

19.1. Draudimo išmoka mokama tik tokiu atveju, jeigu suplanuota Kelionė buvo atšaukta Jums dar esant 
Gyvenamojoje šalyje, t.y. iki Kelionės pradžios, o draudimo sutartis buvo sudaryta ir draudimo įmoka pilnai 
sumokėta ne mažiau kaip 10 dienų iki suplanuotos Kelionės  dienos.  

19.2. Mes išmokėsime tokią draudimo išmokos sumą, kurią Jūs buvote sumokėjęs Kelionės  organizatoriui už 
suplanuotą, o vėliau atšauktą Kelionę, išskaičiavus Kelionės  organizatoriaus Jums grąžintą sumą bei Taisyklių 
19.4. punkte nurodytą išskaitą;  

19.3. Jei Jūs Kelionę organizavote savarankiškai, rezervavote bilietus, viešbutį, apartamentus ir transporto priemonės 
nuomą, visiškai ar iš dalies sumokėjote už paslaugas, Mes Jums atlyginsime tik baudos išlaidas, kurias Jums 
skiria paslaugos teikėjas už atsisakymą pasinaudoti rezervuota ir apmokėta paslauga bei išskaičiavus Taisyklių 
19.4. punkte nurodytą išskaitą.  

19.4. Išskaita kiekvienam apdraustam asmeniui nustatoma 10% nuo Kelionės kainos;  
19.5. Tam, kad būtų mokama draudimo išmoka, Jūs privalote ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio 

(išskyrus atvejus, kai to padaryti negalima dėl pateisinamų priežasčių), raštu mus informuoti ir pateikti 
reikalaujamus dokumentus:   

19.5.1. prašymą išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu;  



19.5.2. medicinos ar kitus dokumentus, pagrindžiančius neišvykimo į Kelionę priežastį;  
19.5.3. jei Kelionę organizuoja Kelionės organizatorius, sutartį (jos kopiją), patvirtinančią Kelionės  užsakymą;   
19.5.4. Kelionės  paslaugų (bilietą, viešbučio paslaugas ir t.t.) apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;  
19.5.5. dokumentus, kurie patvirtina kompensacijos iš Kelionės  organizatoriaus ir susijusios su Kelionės  

atšaukimu išmokėjimą/atsisakymą mokėti, o taip pat dokumentą, kuriame nurodytos baudos už Kelionės  
atšaukimą.  
  

20. KOKIAIS ATVEJAIS DRAUDIMAS NEGALIOJA   
 

20.1. Mes nemokėsime draudimo išmokos, jeigu:  
20.1.1. Jūs sudarėte draudimo sutartį ir sumokėjote visą draudimo įmoką likus mažiau negu 10 dienų iki 

suplanuotos Kelionės pradžios;  
20.1.2. iki Kelionės rezervavimo ir apmokėjimo arba iki draudimo sutarties sudarymo buvo galima numatyti, 

kad suplanuotą Kelionę teks atšaukti;  
20.1.3. Kelionė buvo atšaukta dėl Taisyklių 6. punkte nurodytų atsitikimų, kurie įvyko Jums ar Jūsų Šeimos 

nariams;   
20.1.4. Jūs nepasinaudojote gydytojo paskirtu gydymu, kuris galėjo iš esmės pagreitinti pasveikimo procesą;  
20.1.5. Kelionė buvo atšaukta dėl pandemijos ar epidemijos, įskaitant ir pandemijas ar epidemijas dėl gripo, 
jeigu nenurodyta ant poliso kitaip;   
20.1.6. Kelionė buvo atšaukta dėl Nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko Jums ar Jūsų Šeimos nariui, užsiimant 

Padidintos rizikos veikla;  
20.1.7. Jūs per 24 valandas po įvykusio įvykio, nurodyto Taisyklių 18.2. punkte, raštu nepranešėte Kelionės  

organizatoriui apie būtinybę atšaukti paslaugą.   
20.2. Neatlyginami Jūsų nuostoliai dėl išlaidų, susijusių su kursais, seminarais ar bet kokio kitokio pobūdžio mokymais.  

  
 

SUPLANUOTOS KELIONĖS ATŠAUKIMO DRAUDIMAS 
(RIZIKOS PRAPLĖTIMAS DĖL COVID-19) 

 
Jei ši rizika nurodyta draudimo liudijime, draudimo apsauga COVID-19 ligos atveju galioja tik jei Jums ar Jūsų 

Šeimos nariams, su kuriais turėjote vykti į Kelionę, prieš Kelionės pradžią Lietuvos Respublikoje buvo diagnozuotas COVID-
19 ir todėl reikalinga saviizoliacija, kuri sutampa su Kelionės datomis arba Jums ar jūsų Šeimos nariui neleidžiama įlipti į 
Vežėjo transporto priemonę išvykstant iš Lietuvos Respublikos dėl Jums nustatyto teigiamo COVID-19 testo rezultato. Šiuo 
atveju Jums bus kompensuotos Jūsų patirtos išlaidos iki 1 000 eurų sumos, kaip nurodyta Taisyklių 19 punkte.  

Šios draudimo rizikos apsauga galios tik tuo atveju, jei sudarant draudimo sutartį Jūs ar Jūsų Šeimos narys nebuvo 
karantine ar saviizoliacijoje ir Jums ar Jūsų šeimos nariui nebuvo diagnozuota COVID-19 liga, o taip pat Jums ar Jūsų 
Šeimos nariui COVID-19 testas, kurio rezultatas buvo neigiamas, buvo atliktas ne anksčiau kaip 72 valandos iki ar po šios 
draudimo sutarties sudarymo.  

Draudimo apsauga galios tik tuo atveju, jei buvo laikomasi atitinkamoje šalyje nustatytų įvažiavimo draudimų, 
kurie buvo paskelbti Lietuvos Respublikos URM tinklapyje, o Kelionės tarpiniame punkte ar jo paskirties vietoje nėra jokių 
įvažiavimo draudimų kelionės pradžios dienai.  
 


