NEĮVYKUSIOS KELIONĖS IR KELIONĖS JUNGTIES PRARADIMO
IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS
1.1. Vadovaujantis šio priedo nuostatomis ir šiuo priedu nepakeistomis. Taisyklių nuostatomis, gali
būti sudaromos Draudimo sutartis su Neįvykusios kelionės ir kelionės jungties praradimo išlaidų
draudimo sąlyga.
1.2. Draudimo sutartis gali būti sudaryta Draudėjo ar Apdraustojo naudai, sudarant Draudimo sutartį
pagal LIUKSO variantą.
1.3. Neįvykusios kelionės išlaidų ir kelionės jungties praradimo draudimo sutartis gali būti sudaryta
likus ne mažiau kaip 14 dienų iki užsienio kelionės.
1.4. Šiame priede vartojamos sąvokos:
1.4.1. Vežėjas – įmonė, turinti teisę teikti keleivių ir krovinių vežimo paslaugas.
1.4.2. Agentūra – įmonė, turinti teisę teikti turizmo paslaugas.
1.4.3. Neįvykusi kelionė – Apdraustojo negalėjimas išvykti į numatytą kelionę dėl nuo jo valios
nepriklausančių priežasčių.
1.4.4. Kelionės jungties praradimas – Apdraustojo pavėlavimas į ne pirmą transporto priemonę
kelionės metu, kai Apdraustasis į numatytą kelionę vyksta keliomis transporto priemonėmis.
2. DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Draudimo objektas yra Apdraustojo, Draudėjo ar trečiojo asmens turtiniai interesai, susiję su
išlaidomis dėl neįvykusios kelionės dėl nuo Apdraustojo valios nepriklausančių priežasčių ar
kelionės jungties praradimo kelionės užsienyje metu.
3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Draudžiamuoju įvykiu Neįvykusios kelionės draudimo atveju laikomos nuo Apdraustojo valios
nepriklausančios, pagrįstos dokumentais, aplinkybės, dėl kurių jis negali vykti į suplanuotą kelionę:
3.1.1. Apdraustojo mirtis, nelaimingas atsitikimas arba netikėta liga;
3.1.2. Apdraustojo Artimųjų asmenų (tėvų, brolių, seserų, vaikų, sutuoktinio, asmens, su kuriuo
vedamas bendras ūkis) mirties likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki numatytos kelionės pradžios arba
jų ligos, likus ne daugiau nei 7 dienoms iki numatytos kelionės pradžios ir tęsiasi iki pat kelionės
pradžios, dėl kurios Apdraustojo kelionė negalima, ir šios
aplinkybės patvirtintos medicininiais dokumentais.
3.1.3. žala, kurią Apdraustasis patyrė jam priklausančiame bute ar name, esančiuose Lietuvos
Respublikoje, dėl šių stichinių nelaimių: liūčių, dūmų, smūginės bangos, krušos, uragano, lavinos,
žemės nuošliaužos, gaisro, potvynio, žemės drebėjimo, žaibo iškrovos, transporto priemonės
avarijos, orlaivio avarijos, sprogimo, žemės įgriuvos ar vagystės su įsibrovimu (žala turi būti ne
mažesnė kaip 1 500 EUR);
3.1.4. jei Apdraustoji yra nėščia, ir iki numatytos išvykimo į kelionę dienos dėl nėštumo ar gimdymo
kilo komplikacijų, kurios reikalavo stacionarinio gydymo, ir su sąlyga, kad numatyto grįžimo iš
kelionės dieną nėštumo terminas būtų trumpesnis kaip 28 savaitės ir analogiškų komplikacijų
ankščiau nėra buvę;
3.1.5. dėl apdraustojo artimų giminaičių arba kito kartu vyksiančio apdraustojo ar jo artimų
giminaičių, jeigu kelionė buvo užsakyta keliems asmenims kartu ir tie asmenys buvo apdrausti viena
draudimo sutartimi, ūmaus sveikatos sutrikimo, dėl kurio jis gydomas stacionarinėje gydymo
įstaigoje ir jam reikalinga apdraustojo nuolatinė priežiūra ir slauga, jų nepilnamečių vaikų ūmios
ligos, reikalaujančios nuolatinės apdraustojo priežiūros ir slaugos, jei tai diagnozuota likus ne
mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki numatytos kelionės dienos ir tęsiasi iki pat kelionės
pradžios ar numatytos išvykimo į kelionę dienos.
3.2. Draudžiamuoju įvykiu Kelionės jungties praradimo draudimo atveju yra Apdraustojo
pavėlavimas į ne pirmąją transporto priemonę kelionės metu, kai Apdraustasis į numatytą kelionę
vyksta keliomis transporto priemonėmis ir/ar Apdraustojo kelionės nutrūkimas:

3.2.1. Dėl nuo Apdraustojo nepriklausančių priežasčių (dėl antros ar kitos transporto priemonės
techninio gedimo, vėlavimo, oro sąlygų, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir
pan.);
3.2.2. Kai Apdraustasis negali tęsti kelionės dėl paso arba asmens tapatybės kortelės praradimo.
4. DRAUDIMO SUMA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
4.1.Didžiausia draudimo suma neįvykusios kelionės atveju vienam asmeniui gali būti nustatyta iki
5.000 EUR, ji konkrečiai nustatoma pagal kelionės kainą:
4.1.1. vykstantiems su kelialapiais – jo kaina;
4.1.2. kitais atvejais – draudėjo nurodytų ir dokumentais pagrįstų išlaidų (kelionės bilietams,
viešbučių nuomai) suma;
4.2. Kelionės jungties praradimo išlaidų draudimo suma – ne daugiau nei 200 EUR.
4.3.Draudikas nemoka draudimo išmokos už įvykius, kurie pripažįstami nedraudžiamaisiais, taip pat
neatlygina žemiau išvardintų išlaidų:
4.3.1. kelionių organizatoriaus, agentūros nustatyto mokesčio;
4.3.2. Kelionei reikalingos vizos išdavimo mokesčio;
4.3.3. Kelionės atsisakymo išlaidų, jeigu atsisakymo priežastis Apdraustajam buvo žinoma iš anksto
arba, kai jis galėjo numatyti atsisakymą jau kelionės užsakymo metu.
5. APDRAUSTOJO PAREIGOS
5.1. Negalėdamas vykti į kelionę, Apdraustasis privalo:
5.1.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo draudžiamojo įvykio atsiradimo dienos,
pranešti kelionių biurui ir Draudikui apie savo atsisakymą dalyvauti kelionėje, nurodydamas
priežastį.
5.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pranešimo kelionių biurui apie atsisakymo
dalyvauti kelionėje priežastį pateikimo dienos, pateikti Draudikui pretenzijų pagrįstumą
patvirtinančius dokumentus:
5.1.2.1. Draudimo polisą ir sudarytą su kelionių biuru sutartį, taip pat kitus Draudiko reikalaujamus
dokumentus;
5.1.2.2. kelionių biuro raštišką patvirtinimą apie kelionės biurui pateiktą atsisakymą dalyvauti
kelionėje ir kelionių biuro patvirtinimą apie Apdraustojo patirtas dėl atsisakymo dalyvauti kelionėje
išlaidas;
5.1.2.3. medicininę pažymą ar kompetentingos institucijos pažymą, patvirtinančią atsisakymą
dalyvauti kelionėje, atsiradus 3.1 punkte išvardintoms aplinkybėms;
5.2. Kelionės jungties praradimo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas grįžus į Lietuvos Respubliką
raštu pranešti draudikui apie draudžiamąjį įvykį ir pateikti įvykį bei 3.2 punkte nurodytas aplinkybes
patvirtinančius dokumentus.
5.3.Apdraustajam neįvykdžius kurio nors šio priedo 5.1 - 5.2. punktuose nurodyto įsipareigojimo,
jeigu toks neįvykdymas turėjo įtakos įvykio aplinkybėms ar draudimo išmokos dydžiui nustatyti,
Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti.
6. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
6.1. Nedraudžiamieji įvykiai, kuriems atsitikus draudimo išmokos nemokamos pagal Neįvykusios
kelionės išlaidų draudimą, yra Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatyti nedraudžiamieji įvykiai,
Apdraustojo negalėjimas išvykti į numatytą kelionę dėl:
6.1.1. sveikatos būklės, sąlygotos Apdraustojo ligų ar kūno sužalojimų, žinomų ar atsiradusių prieš
įsigyjant Kelionę ar sudarant Draudimo sutartį (nesvarbu, ar jos buvo gydomos ar ne), įskaitant
onkologines, lytiniu keliu plintančias bei visas psichikos ligos;
6.1.2. nėštumo ar su tuo susijusios sveikatos būklės, nėštumo nutraukimo, gimdymo, išskyrus
nėštumo komplikacijas, nurodytas šio priedo 3.1.4 punkte;
6.1.3. agentūros ir /ar vežėjo kaltės;
6.1.4. stichinių nelaimių, epidemijų, karantinų, išskyrus šio priedo 3.1.3 punkte nurodytus įvykius;

6.1.5. Dėl Apdraustojo ar Apdraustojo artimųjų mirties arba sveikatos sutrikimų (ligos ar kūno
sužalojimo), kurie buvo žinomi ir kurie buvo (turėjo būti ) gydomi per paskutinius 6 mėnesius iki
draudimo sutarties įsigaliojimo.
6.2. Nedraudžiamuoju įvykiu Kelionės Jungties praradimo draudimo atveju yra laikomas kelionės
jungties praradimas:
6.2.1. kai Apdraustasis pavėlavo išvykti dėl aplaidumo (neišvykimo laiku atsižvelgiant į kelionės iki
išvykimo vietos sąlygas ir pan.), nuo jo priklausančių priežasčių ( dėl apsvaigimo nuo alkoholio,
narkotinių ar toksinių medžiagų ir pan. );
6.2.2. tarp vienos transporto priemonės, kuria vyko Apdraustasis, ir kitos transporto priemonės, kuria
turi išvykti Apdraustasis, išvykimo iš tos pačios vietos yra mažesnis nei 3 valandų laiko tarpas.
7. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS
7.1. Neįvykusios Kelionės draudimo atveju draudimo išmokos dydis, neviršijant draudimo sumos,
yra lygus:
7.1.1. kelionės sutarties, sudarytos su kelionių biuru, vertės daliai, kurios nekompensuoja Vežėjas ar
Agentūra;
7.1.2. lėktuvo bilietų ir kitų, dokumentais patvirtintų, kelionės išlaidų dydžiui.
7.2. Iš priklausančios išmokėti draudimo išmokos Draudikas besąlygiškai išskaičiuoja besąlyginę
išskaitą -15% nuo paskaičiuoto draudimo išmokos dydžio.
7.3. Kelionės jungties praradimo atveju, neviršijant draudimo sumos, apmokamos išlaidos dėl:
7.3.1. turėto bilieto keitimo į kitą arba naujo bilieto (ekonomine klase) įsigijimo išlaidos. Naujų
bilietų pirkimo išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei negalima pakeisti ankščiau įsigytų pradinių
bilietų. Keičiant bilietus apmokamos dokumentais patvirtintos išlaidos dėl bilietų performinimo.

