
 

IKISUTARTINĖ INFORMACIJA  

Norintiems užsisakyti bei atnaujinti  „MasterCard Standard su kelionių draudimu“/ „MasterCard Gold“/  „MasterCard Platinum“ 
kortelę (-es) 

Danske Bank A/S Lietuvos filialo, kurio buveinės adresas yra Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08500, Lietuvos Respublika, kodas 
301694694, PVM mokėtojo kodas LT100003997312, duomenys saugomi Juridinių asmenų registre, veikiantis Danske 
Bank A/S (registracijos Nr. 61126228, registruota buveinė Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, 
duomenys saugomi Danijos prekybos ir įmonių tarnyboje (toliau - Bankas)  išduodamų  aktyvių kredito kortelių turėtojai ir kartu 
su jais keliaujantys šeimos nariai* (toliau - Apdraustieji) yra draudžiami kelionių užsienyje draudimu ne gyvybės draudimo 
bendrovės „If P&C Insurance AS“ Lietuvos filialo, kodas 302279548, buveinė Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius, veikiantčio If P&C 
Insurance AS  (registracijos Nr.10100168, Pronksi 19, Talinas, Estijos Respublika) vardu (toliau -  Draudikas).  
 
Visi Kelionės užsienyje draudimo sąlygų variantai  yra skelbiami Banko interneto svetainėje www.danskebank.lt. -> Privatiems -
>Kasdienės paslaugos -> Kredito kortelės, bei sąlygos įteikiamos klientui iki sutarties sudarymo kartu su šiuo dokumentu.  
 
*- vaikai ir įvaikiai iki 18 m.; 
-sutuoktinis/sutuoktinė arba bendrai gyvenantis neįregistravęs santuokos ir siejamas bendro ūkio ne mažiau kaip 1 metu 
asmuo/sugyventinis iki 75 m. 

Prašome pažymėti, kurie iš nurodytų teiginių yra teisingi:  
 Man yra 70 ar daugiau metų; 
 Kartu keliaujantiems šeimos nariams yra daugiau 

nei 70 metų; 
 Kartu keliaujantiems vaikams/įvaikiams yra daugiau 

nei 14 metų; 
 Ketinu vienos kelionės užsienyje metu 

nepertraukiamai būti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų 
arba ilgiau nei 90 kalendorinių dienų per metus 

 Aš planuoju kelionės į užsienį metu dirbti fizinį darbą 
(darbą, susijusį su mechaninių ir elektros prietaisų 
naudojimu, statybos ir remonto, žemės ūkio, 
žuvininkystės, maisto ir ne maisto pramonės, krovos, 
gelbėjimo darbais, keleivių ir (arba) krovinių 
gabenimu, jūreivyste, slauga, aptarnavimu maitinimo 
ir (arba) apgyvendinimo įstaigose, darbu apsaugos 
tarnybose, naftos gavybos ir apdirbimo, metalo, 
medžio apdirbimo, chemijos, kalnakasybos 
pramonėje); 

 Aš planuoju kelionės į užsienį metu sportuoti— 
dalyvauti sporto organizacijos organizuojamuose bet 
kurios rūšies sporto užsiėmimuose, treniruotėse 
arba varžybose. 

Jei pažymėjote nors vieną teiginį kaip teisingą: 

Bankas atkreipia Jūsų dėmesį, kad kelionės draudimo 
paslauga neatitinka Jūsų poreikių ir Jūs negalėsite 
pasinaudoti visa ar dalimi teikiamos kelionės užsienyje 
draudimo paslaugos bei gauti draudimo išmokų.  

 Nepageidauju kelionės draudimo; 
 Aš neplanuoju per artimiausius 4 metus keliauti į 

užsienį. 

Jei pažymėjote bent vieną teiginį kaip teisingą:  
Bankas siūlo įvertinti, ar Jums reikalinga mokėjimo kortelė su 
kelionės užsienyje draudimu.  

 Aš planuoju kelionės į užsienį metu užsiimti 
padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma – 
mėgėjišku dalyvavimu padidintos rizikos fiziniuose 
užsiėmimuose, kuriems būtina speciali technikos 
įranga ar reikmenys: kalnų, žiemos, vandens, 
šaudymo, oro, automobilių/motociklų sporto rūšys ir 
pan., taip pat važiavimas keturračių motociklu arba 
motociklu, kurio galingumas viršija 74 kW (100 AG). 

Jei pažymėjote teiginį kaip teisingą: 

Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo sąlyga galioja tik 
klientams, užsakantiems ,,MasterCard Gold“/  „MasterCard 
Platinum“ kortelę. 

 Aš planuoju vykti į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos 
Respubliką.  

Jei pažymėjote teiginį kaip teisingą: 

Vykstant į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką, 
Apdraustieji privalo turėti šiose valstybėse galiojančią 
draudimo sutartį, reikalavimus kuriai nustato šių šalių teisės 
aktai. 

 Esu apsidraudęs (-usi) kelionės užsienyje draudimu  Jei pažymėjote teiginį kaip teisingą:  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, draudimo 
išmoka, kurią turės mokėti  kiekvienas  draudikas, bus 
proporcingai  sumažinama draudimo 
sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį. 

 

 



 

DRAUDIMO APSAUGA IR DRAUDIMO VARIANTAI  

Draudimo apsauga galioja draudžiamiesiems įvykiams, atsitikusiems bet kurioje pasaulio šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką 
bei šalį, kurioje Apdraustasis nuolat gyvena, jei Apdraustasis nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje. 
 

Draudimo 

apsaugos sąlyga 

Draudimo suma  

MC STANDARD 

Franšizė  

MC 

STANDARD 

Draudimo suma 

MC GOLD PLIUS 

Franšizė 

MC GOLD 

PLIUS 

Draudimo suma  

MC PLATINUM 

Franšizė  

MC PLATINUM 

Būtinoji medicininė 

pagalba 

60 000 EUR netaikoma 70 000 EUR netaikoma 90 000 EUR netaikoma 

Draudimas nuo 

nelaimingų 

atsitikimų 

(mirties ir 

neįgalumo 

rizikoms) 

 

8 700 EUR netaikoma 14 500 EUR netaikoma 25 000 EUR netaikoma 

Bagažas 

 

Bagažo vėlavimas 

500 EUR 

 

150 EUR 

50 EUR 1 000 EUR 

 

150 EUR 

25 EUR 2 000 EUR 

 

500 EUR 

25 EUR 

4 val. 

Civilinė 

atsakomybė 

10 000 EUR 100 EUR 25 000 EUR 100 EUR 100 000 EUR netaikoma 

Kelionės vėlavimo 

draudimas 

netaikoma netaikoma 500 EUR 4 val. 500 EUR 4 val. 

Kelionės išlaidos 

netaikoma netaikoma 
1 000 EUR 50  EUR 2 000 EUR netaikoma 

Padidintos rizikos 

laisvalaikio 

praleidimas 

negalioja 
galioja galioja 

 
Draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašas, draudimo išmokų mokėjimo sąlygos prie kiekvienos draudimo apsaugos 

sąlygos yra pateiktos Kelionių draudimo sutarties sąlygų apraše.  

 

 

DRAUDIMO SUTARTIES PAŽEIDIMO PASEKMĖS  

 

Draudimo išmoka nemokama, jeigu Apdraustasis bando suklaidinti Draudiką, klastodamas faktus, kurie turi įtakos 
draudžiamojo įvykio priežastims ar (ir) draudimo išmokos dydžiui nustatyti arba įvykis yra nedraudžiamasis.   
 
Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti, jeigu: 
- Apdraustasis nepagrįstai uždelsė pranešti Draudikui apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie 
Draudžiamąjį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai 
išmokėti draudimo išmoką; 
- pagal Apdraustojo pateiktus dokumentus negalima nustatyti draudžiamojo įvykio datos, sunkumo bei aplinkybių; taip 
pat, kai Draudikui pateikti esminiai duomenys apie įvykį yra klaidinantys ir tai turi įtakos Draudiko pareigai išmokėti draudimo 
išmoką; 
- Apdraustasis neleidžia ar trukdo Draudikui susipažinti su Apdraustojo medicinine ar kita su įvykiu susijusia 
dokumentacija ar patikrinti jo sveikatos būklę; 
- Apdraustasis pažeidė šias sąlygas atsitikus draudžiamajam įvykiui: 
 per 10 (dešimt) darbo dienų informuoti Draudiką internetu (www.if.lt) arba telefonais (+370) 5210 8925 (visą parą),  
 imtis visų prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikydamasis Draudiko (Draudiko atstovo) nurodymų, 
jeigu tokie nurodymai Apdraustajam buvo duoti; 
 suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis, pasekmes bei aplinkybes; 
 padėti Draudikui (Draudiko atstovui) įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti Draudikui (Draudiko atstovui) visą 
žinomą informaciją apie atsakingą už Apdraustajam padarytą žalą asmenį; 
 jeigu Apdraustasis dėl draudžiamojo įvykio patyrė Sutartimi dengiamas išlaidas, apmokėdamas trečiųjų asmenų 
sąskaitas, jis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grįžimo į nuolatinės gyvenamosios vietos šalį dienos, - pateikti 
Draudikui visus draudžiamąjį įvykį liudijančius dokumentus bei pranešimą apie įvykį ir prašymą draudimo išmokai; 
 jei dėl draudžiamojo įvykio nukentėjęs asmuo yra Apdraustojo šeimos narys, Kortelės turėtojas privalo įrodyti šį faktą 
tai liudijančiais dokumentais; 
- nuostolis ar jo dalis yra atlyginta asmens, atsakingo už žalos padarymą, draudimo išmoka mokama atskaičiavus sumą, 
kurią Apdraustasis gavo iš kaltojo dėl padarytos žalos asmens; 
- kitais atitinkamo draudimo sąlygų variante ar įstatymų nustatytais atvejais.  

http://www.if.lt/


 

 
 

APLINKYBĖS, APIE KURIAS BŪTINA RAŠTU INFORMUOTI DRAUDIKĄ (DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS) 

 
Draudimo rizikos pasikeitimu laikomi tie atvejai, kai Apdraustasis pradeda dirbti fizinį darbą, sportuoti (ar užsiėmti kuria nors 
kitokia, nei nustatyta draudimo liudijime sporto šaka) ar užsiimti padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma, tampa 
neįgaliuoju, suserga psichine liga, teismo pripažįstamas neveiksniu, suserga bet kuria sunkia, nepagydoma liga. 
 

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TERMINAI 

 
Draudikas, gavęs visus draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai 
apskaičiuoti, reikalingus dokumentus, draudimo išmoką moka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Apdraustojo bei 
valstybinės valdžios institucijų (ar kitų su įvykiu susijusių asmenų) pateiktų oficialių dokumentų gavimo dienos.  
Draudikas turi teisę atidėti išmokėjimą: 
- kol Apdraustasis pateiks Draudiko reikalaujamus papildomus draudžiamąjį įvykį ar jo pasekmes pagrindžiančius 
dokumentus ar Draudiko paskirtų ekspertų išvadą; 
- jeigu yra pradėtas teismo procesas, susijęs su draudžiamuoju įvykiu – iki proceso pabaigos arba sustabdymo.  
 
TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

Šalių ginčai sprendžiami derybų kelių.  
Skundus Draudikui galima pateikti: kreiptis su pretenzija į Draudiką atvykus į artimiausią Draudiko padalinį, paskambinus 
telefonu 1620, arba atsiųsti pretenziją paštu adresu Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, faksu +370 5 210 9817, tinklalapyje 
www.if.lt, skyrelyje „Kontaktai“. 
Priežiūros institucijai skundai teikiami: Lietuvos Bankui, kodas188607684, adresas Gedimino pr. 6, Vilnius, www.lb.lt, teisės 
aktų nustatyta tvarka.  
Ginčai gali būti sprendžiami teisme teisės aktų nustatyta tvarka. 
Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 
 
Patvirtinu, kad man buvo suteikta išsami informacija apie galiosiančias draudimo sutarties sąlygas, paaiškinti draudimo 

variantų skirtumai, jų privalumai ir trūkumai, atsižvelgiant į mano poreikius, pateiktas Kelionių draudimo aprašas, aš 

įsivertinau, ar draudimo paslauga atitinka mano poreikius ir aukščiau nurodytas sąlygas, kurioms esant draudimo apsauga 

gali būti netaikoma ar draudimo išmoka nemokama/mažinama, ir pasirinkau:  

 MasterCard Standard  
 MasterCard Gold 
 MasterCard Platinum 
mokėjimo kortelę su kelionių draudimu. 
 
 
Klientas 
(parašas, vardas ir pavardė)                                                                                                                               Data  
 
 
 
  


