
 Seesam Insurance AS Lietuvos filialas 
Kelionių draudimas, 2019 m. 

Kas yra kelionės draudimas? 
 
Keliaujant už Lietuvos ribų visada saugiau turėti kelionės draudimą. Niekada negali būti tikras, ar iš anksto 
kruopščiai suplanuota kelionė praeis be nesklandumų, dėl kurių galite patirti nemažų nuostolių. Turint 
kelionės draudimą netikėtus nuostolius, patirtus kelionės metu, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų draudimo 
rizikų, kompensuotų draudimo bendrovė. 
 

Kokios yra pasiūlymo sąlygos? 
 

Draudimo apsauga Draudimo suma 
Medicininių išlaidų kelionėje draudimas  100 000 EUR, iš jų: 

Ūmios ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju kompensuojamos išlaidos: 
Apdraustojo transportavimas iki gydymo įstaigos, gydytojo apžiūra, medicininiai tyrimai 
diagnozei nustatyti, pirmoji medicinos pagalba, gydytojo paskirti vaistai ir tvarstymo priemonės. 

Lėtinės ligos paūmėjimo atveju kompensuojamos išlaidos: 
Neatidėliotina medicininė pagalba šalinant stiprius skausmus ir/ar gelbstint apdraustojo gyvybę. 

100 000 EUR 

Odontologo pagalba 175 EUR 

Sugadintų akinių, klausos aparato, dantų protezo taisymas arba naujo įsigijimas 175 EUR 

Nelaimingo atsitikimo metu sugadintų rūbų cheminis valymas ir taisymas, ar naujų įsigijimas 100 EUR 

Telefoniniai pokalbiai 60 EUR 

Pirmoji pagalba dėl nėštumo komplikacijų 250 EUR 
Artimo giminaičio kelionė pas apdraustąjį 1 500 EUR 
Ligonio transportavimas į Lietuvą (repatriacija) 10 000 EUR 

Palaikų pargabenimas arba laidojimas užsienyje 10 000 EUR 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų   

Mirtis 10 000 EUR 

Neįgalumas 10 000 EUR 

Traumos: kaulų lūžiai bei išnirimai, dantų trauminis pažeidimas, vidaus organų traumos ir traumų 
padariniai, trauminis nėštumo nutrūkimas, jei nėštumo trukmė yra ilgesnė nei 14 savaičių, minkštųjų 
audinių pažeidimai dėl mechaninio, cheminio, terminio poveikio, ūminiai apsinuodijimai maistu, 
cheminėmis medžiagomis, nuodingais augalais ar grybais, sužalojimai elektros srove, erkinis 
encefalitas, stabligė, pasiutligė, skendimas, gyvatės įkirtimas, gyvūnų įkandimai, vabzdžių įgėlimai.  

3 000 EUR 

Bagažo draudimas  

Vežėjui perduoto bagažo praradimas, sunaikinimas, sugadinimas 1 000 EUR 
Vežėjui perduoto bagažo vėlavimas 175 EUR 
Bagažo praradimas dėl vagystės ar apiplėšimo kelionės metu 1 000 EUR 
Bagažo sunaikinimas ar sugadinimas eismo įvykio metu 1 000 EUR 

Asmens dokumentų (paso, vairuotojo pažymėjimo, asmens tapatybės kortelės, automobilio 
techninio paso) praradimas, sugadinimas ar sunaikinimas 

60 EUR 

Vertingų daiktų (foto ar video kameros, telefono, nešiojamųjų radio/audio/video/mp3 grotuvų, 
rankinio laikrodžio, nešiojamo ar planšetinio kompiuterio, akinių) praradimas, sugadinimas ar 
sunaikinimas 

500 EUR 

Lagamino ar kelionės krepšio sugadinimas ar sunaikinimas 250 EUR 

Vežėjui perduoto sporto inventoriaus praradimas, sugadinimas ar sunaikinimas 250 EUR 

Kelionės išlaidų draudimas  

Kelionės atšaukimas 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų sunkios ligos 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų mirties 
- dėl kelionės dokumentų praradimo 
- dėl didelės žalos Apdraustojo turtui 

1 500 EUR 

Kelionės atšaukimas 
- skrydžio atšaukimo ar vėlavimo dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo 
atveju 

200 EUR 

Kelionės nutraukimas 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų sunkios ligos 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų mirties 
- dėl kelionės dokumentų praradimo 
- dėl didelės žalos Apdraustojo turtui 

1 500 EUR 

Pavėlavimas į kelionės pradžios vietą 
- dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo 
- dėl autoįvykio 

850 EUR 

Pavėlavimas į tarpinį kelionės punktą 
- dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo 

850 EUR 

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu  

Apdraustojo padaryti nuostoliai tretiesiems asmenims dėl kūno sužalojimo, neįgalumo, mirties 
sukėlimo ar turto sugadinimo 

25 000 EUR 

 
Norėdami įsigyti draudimą ar sužinoti daugiau apie jo sąlygas, kreipkitės į Jus 

aptarnaujantį draudimo specialistą arba apsilankykite www.seesam.lt. 

http://www.seesam.lt/
http://www.seesam.lt/

