KAS ŽINOTINA APDRAUSTAJAM
Danske Bank MC Corporate kortelių turėtojai yra apdrausti If P&C Insurance AS filialo Lietuvoje
kelionių draudimu taikant toliau ivardytas draudimo sąlygas.
DĖL LIGOS IR NELAIMINGO ATSITIKIMO (draudimo sutarties sąlygų II ir III dalis)
1. Ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju nedelsdami kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą.
2. Jei už suteiktas medicinines paslaugas galite atsiskaityti patys, reikalaukite, kad gydytojas Jums
pateiktų pažymą, kurioje nurodyta diagnozė, gydymo trukmė, kiti atlikti tyrimai ir taikytas gydymas,
taip pat isaugokite patirtų ilaidų sąskaitas bei kvitus.
Grįžę i kelionės, ne vėliau kaip po 30 dienų apie draudžiamąjį įvykį pranekite If P&C Insurance
AS filialui Lietuvoje ir pateikite iuos dokumentus (originalus): medicininius dokumentus, gydymo
ilaidų sąskaitas ir mokėjimo kvitus, vaistų receptus bei mokėjimo kvitus.
3. Jei už suteiktas medicinines paslaugas patys sumokėti negalite arba suma už suteiktas paslaugas
virija 350 eurų, būtinai susisiekite su If P&C Insurance AS filialu Lietuvoje arba papraykite,
kad tai atliktų gydytojas.
DĖL KELIONĖS TRUKDŽIŲ (draudimo sutarties sąlygų IV dalis) (galioja tik MC Corporate Platinum
kortelės turėtojams)
1. Kelionės ataukimo ar nutrūkimo, pavėlavimo ivykti ar kelionės jungties praradimo atveju i karto
kreipkitės į oficialias institucijas: vagystės, užpuolimo, kelių eismo įvykio atveju  į policiją; ligos
arba nelaimingo atsitikimo atveju  į gydymo įstaigą; gaisro atveju  į gaisrinę tarnybą ir pan.
2. Kreipkitės į If P&C Insurance AS filialą Lietuvoje (kelionės ataukimo arba pavėlavimo ivykti
atveju) ir sužinosite, kaip elgtis toliau.
DĖL BAGAŽO PROBLEMŲ (draudimo sutarties sąlygų V dalis)
1. Apie bet kokią žalą ar nuostolį bagažui nedelsdami pranekite vežėjui, policijai ar kitam atsakingam
asmeniui ir gaukite i jų įvykį patvirtinančius dokumentus.
2. Jeigu Jūsų bagažą pavogė ar jis buvo apgadintas eismo įvykio metu, kreipkitės į policiją. Jeigu
kelionės lėktuvu metu bagažas vėluoja arba Jums pristatomas apgadintas, arba visai
nepristatomas, kreipkitės į oro uosto informacijos skyrių.
3. Jei atvykus į paskirties vietą užsienyje, bagažas vėluoja daugiau kaip 6 valandas, Jums bus
atlyginta iki Draudimo sąlygų aprae nurodytos sumos būtiniems daiktams įsigyti. Isaugokite
prekių įsigijimą patvirtinančius kvitus ir oro uosto tarnybos patvirtinamąjį ratą.
4. Kreipdamiesi į If P&C Insurance AS filialą Lietuvoje Jūs turite pateikti draudimo liudijimo kopiją,
draudžiamąjį įvykį patvirtinančių dokumentų (pirkimo kvitų, policijos, vežėjo iduotų pažymų ir pan.)
originalus.
DĖL ŽALOS TRETIESIEMS ASMENIMS (draudimo sutarties sąlygų VI dalis)
1. Kai i Jūsų reikalaujama atlyginti žalą, padarytą trečiųjų asmenų kilnojamajam ar nekilnojamajam
turtui, sveikatai ar gyvybei, nedelsdami susisiekite su If P&C Insurance AS filialu Lietuvoje.
2. Jūs turite nurodyti:
a. kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis atsitiko įvykis, dėl kurio pateiktas reikalavimas;
b. pavardes, pavadinimus, adresus asmenų, pareikusių (galinčių pareikti) reikalavimus;
c. numatomą nuostolių (reikalavimo) dydį (sumą).
DĖL KELIONĖS VĖLAVIMO (draudimo sutarties sąlygų VII dalis) (galioja tik MC Corporate Platinum ir
MC Corporate Gold kortelių turėtojams)
1. Lėktuvo reiso vėlavimo atveju kreipkitės į oro bendrovę ir gaukite ratiką patvirtinimą apie lėktuvo
reiso vėlavimą.
2. Grįžę į Lietuvą, kreipkitės į If P&C Insurance AS filialą Lietuvoje ir pateikite kelionės bilietą
(kopiją), įlaipinimo bilietą (kopiją), ratiką vežėjo patvirtinimą apie lėktuvo reiso vėlavimą.
Su If P&C Insurance AS filialu Lietuvoje visą parą susisieksite telefonu + 370 5 210 8925, faksu +370
210 8909, e. patu zalos@if.lt.
Kreipdamiesi dėl pagalbos būtinai nurodykite Danske Bank kortelės tipą, turėtojo vardą, pavardę,
asmens kodą ir telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti.

