
 
 
 

 
 

ATMINTINĖ MASTERCARD GOLD KORTELĖS TURĖTOJUI 
(galioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.) 

 
 
Medicinini ų išlaid ų draudimas 

Draudžiamasis įvykis yra draudimo apsaugos galiojimo metu užsienyje įvykstantys netikėti apdraustojo sveikatos 
būklės pakitimai, reikalaujantys skubios ir neatidėliotinos medicininės pagalbos ir (ar) apdraustojo repatriacijos. 

Draudimo objektas Draudimo suma Išskaita 

Medicininių išlaidų draudimas 75 000 € Netaikoma 

Gydytojo paskirtų medikamentų 
įsigijimas 

500 € Netaikoma 

Skubus dantų gydymas 500 € Netaikoma  

Skubus sergančio ar sužeisto 
apdraustojo transportavimas 15 000 € Netaikoma 

Sergančio ar sužeisto apdraustojo 
transportavimas į gimtąją šalį  15 000 € Europoje / 30 000 € Visas pasaulis Netaikoma 

Lydinčio asmens kelionės išlaidos  
(įskaitant apgyvendinimą ir maistą) 
šeimos nariams nelaimės atveju 

3 000 € Netaikoma 

Palaikų repatriacija 15 000 € Europoje / 30 000 € Visas pasaulis Netaikoma 
 
Draudimas nuo nelaiming ų atsitikim ų 

Jeigu kelionės metu patyrėte kūno sužalojimą, nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą užsienyje, kur Jums bus suteikta 
būtinoji medicinos pagalba. 

Draudimo objektas Draudimo suma 

Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo  50 000  € 

Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo  50 000 € 
 
Asmens civilin ės atsakomyb ės ir teisini ų išlaid ų draudimas 

Draudimo objektas Draudimo suma Išskaita 

Asmens civilinės atsakomybės 
draudimas dėl žalos turtui ir (ar) 
sveikatai bei teisinių išlaidų draudimas 

50 000 € 100 € 

 
Draudimo apsauga galioja ir dėl kredito kortelės turėtojo vaikų iki 14 metų sąmoningų, tyčinių veiksmų. Teisinių išlaidų 
draudimas įtrauktas į civilinės atsakomybės draudimo sumą. 
 
Bagažo draudimas  

Draudimo objektas Draudimo suma Išskaita 

Bagažo draudimas  
(praradimas, sugadinimas) 

1 000 € 100 € 

Bagažo vėlavimas 
Atlyginamos tiesioginės faktinės patirtos išlaidos iki 

250 €, 
nuo 5 vėlavimo valandos 

50 € 

Dokumentų draudimas 

100 € 

Netaikoma 
Dokumentai, kuriems galioja praradimo draudimas: 
pasas, identifikavimo kortelė, vairuotojo 
pažymėjimas, gimimo liudijimas, automobilio 
registracijos dokumentai. 

 
 

 

 
 



 
 
Kelion ės išlaid ų draudimas 

Draudimo objektas Draudimo suma Išskaita 

Kelionės vėlavimas 
Atlyginamos faktinės patirtos išlaidos iki 250 € 

nuo 5 vėlavimo valandos 
50 € 

Kelionės jungties praradimas 
Atlyginamos išlaidos bilietų keitimui (naujų pirkimui) ir 
pragyvenimo išlaidos (iki 2 parų, iki 150 € per dieną)  

ne daugiau kaip iki 300 €  
50 € 

 
Pirkini ų draudimas 

Draudimo objektas Draudimo s ąlygos 
Draudimo suma 
(draudimo išmokų limitas vienam draudžiamajam įvykiui ir 
visiems draudžiamiesiems įvykiams per draudimo 
laikotarpį) 

1 000 € 

Besąlyginė išskaita 
Mobiliems telefonams ir planšetėms – 85 €,  

kitiems pirkiniams – 25 € 
Apsaugos galiojimas 90 kalendorinių dienų nuo pirkinio įsigijimo momento 
Pirkinių įsigijimo ir draudimo apsaugos galiojimo teritorija Visas pasaulis 
 
Pagrindini ų draudimo s ąlygų santrauka  

Terminas, s ąlyga Apibr ėžimas 

Draudikas ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filial ą 

KELIONIŲ DRAUDIMAS  

Apdraustasis 

Apdraustuoju laikomas kredito kortelės turėtojas ir (ar) kartu keliaujantys šeimos nariai. 
 kortelės turėtojo sutuoktinis ar bendrai gyvenantis (neįregistravus santuokos) ir ne mažiau 

kaip 1 (vienerius) metus siejamas bendro ūkio asmuo (partneris), 
 apdraustojo ir (ar) apdraustojo sutuoktinio / partnerio vaikai (įvaikiai) iki 19 metų,   
 arba vaikai iki 24 metų, jei studijuoja dieniniame skyriuje ir keliauja kartu su kortelės 

turėtoju. 
Draudžiamojo įvykio atveju apdraustasis turi būti ne vyresnis nei 74 metų amžiaus (imtinai). 

Galiojimo teritorija ir 
kelionių trukmė 

Visas pasaulis, iki 90 dienų vienos kelionės metu (kelionių skaičius neribojamas) 

Dalyvavimas sporto 
varžybose  

Draudimo apsauga negalioja dalyvaujant bet kokiose oficialiai organizuojamose sportinėse 
varžybose ir treniruotėse.  
Oficialiai organizuojamos sporto varžybos ir treniruotės yra tokios, kurias organizuoja sporto 
organizacijos, juridinio asmens teises turintys sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, 
sporto bazės, sporto šakų federacijos, asociacijos, draugijos ir kitos kūno kultūra ir sporto veikla 
užsiimančios organizacijos bei institucijos, kurios sudaro sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir 
sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto 
renginius. Oficialiai organizuojamos sporto varžybos yra vykdomos pagal varžybų nuostatus, 
kurie turi atitikti sporto varžybų taisykles. Nuostatuose turi būti nurodyti varžybų organizatoriai, 
taip pat varžybų vykdymo sąlygos, tvarka, ir saugos reikalavimai. 

Laisvalaikio sporto 
veikla 

Apsauga galioja Apdraustajam užsiimant individualiai ar grupiniais sportiniais užsiėmimais, 
kurie nėra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik apdraustojo laisvalaikio praleidimo 
forma. Laisvalaikio praleidimo forma, įskaitant bet neapsiribojant yra: 

 slidinėjimas pažymėtose trąsose, 
 nardymas (iki 30 metrų gylio),  
 golfas, 
 būriavimas, 
 aerobika,  
 badmintonas,  
 bėgiojimas, 
 važinėjimas dviračiu, 

 gimnastika,  
 šiaurietiškas vaikščiojimas, 
 plaukiojimas, 
 irklavimas, 
 tenisas, 
 joga, 
 šokiai, 
 kt. 



Padidintos rizikos 
laisvalaikio 
praleidimas, kai 
draudimo apsauga 
negalioja 

Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma laikoma užsiėmimai kovinėmis sporto šakomis 
ar padidintos rizikos bei ekstremaliu laisvalaikio sportu, įskaitant bet neapsiribojant: 

 nardymas į gylį virš 30 metrų,  
 banglentė,  
 alpinizmas, speleologija,  
 sklandymas bei skraidymas skraidykle, bemotore skraidymo priemone,  
 šuolis su parašiutu, šokinėjimas su guma (angl. “bungee jumping“) ir pan. 

Fizinis darbas 

Draudimo apsauga negalioja valstybėje, kurioje Apdraustasis dirba fizinį darbą (statybos, 
žemės ūkio, miško tvarkymo, medienos, metalo apdorojimo, krovinių ir/ar keleivių pervežimo 
sausumos, oro ar vandens transportu, fizinės saugos, sandėliavimo ir/ar krovos, mechanizmų 
remonto, kelių ir/ar tiltų tiesimo ir panašų darbą). 

Gydymo įstaigos ir 
paslaugų pasirinkimas 

Visame pasaulyje – sveikatos priežiūros įstaigos pasirinkimas nėra ribojamas, iškyrus:  

JAV, Kanada, Australija  -  Apdraustasis privalo kreiptis draudiką ar jo asistavimo partnerį su 
prašymu nurodyti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje bus suteikta medicinos pagalba.  

Visais atvejais, kai reikalingas stacionarinis gydymas , Apdraustasis privalo informuoti 
draudiką ar jo asistavimo partnerį apie stacionarinio gydymo būtinumą prieš gaunant 
stacionarinio gydymo paslaugą (jeigu Apdraustojo sveikatos būklė leido tai padaryti), o taip pat 
kreiptis į valstybinės sveikatos apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, o jeigu to padaryti nėra galimybės arba tokios sveikatos apsaugos sistemos lankomoje 
valstybėje nėra, į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias valstybės institucijų leidimą 
tokiai veiklai. Taip pat prieš gaunant stacionarinio gydymo paslaugas pateikti asmens sveikatos 
priežiūros įstaigai prašymą dėl pasinaudojimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis apmokamomis paslaugomis, jeigu asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimu nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje.  

PIRKINIŲ DRAUDIMAS 

Pirkinių draudimas 
Pirkinių draudimas atlygina: 

 daikto visiško sunaikinimo ar praradimo atveju jo įsigijimo išlaidas, naujo pirkinio kainą, 
 daikto sugadinimo atveju – jo remonto išlaidas 

Pirkinių draudimas 
negalioja 

 naudotiems (ne naujiems) daiktams, 
 motorinėms transporto priemonėms, 
 žemės ir pastatų įsigijimui, 
 kelionės čekiams, įskaitant bet kokios rūšies bilietus, retas ar brangias monetas, 

grynuosius pinigus ar pinigų ekvivalentus, 
 augalams ar gyvūnams, 
 vartojimo prekėms ir greitai gendančioms prekėms, 
 paslaugoms ir kt. pirkiniams, nurodytiems draudimo taisyklėse.  

KUR KREIPTIS ŽAL Ų IR DRAUDIMO KLAUSIMAIS  

Žalų klausimais ir 
draudimo klausimais 

Draudiko skambu čių centr ą: 
Tel. 1887 Lietuvoje ir + 370 5 268 3222 skambinant iš užsienio (visą parą) 
El. paštas zalos@ergo.lt   

Pranešti apie įvykį 
galima  

 Pirminis pranešimas telefonu aukščiau nurodytais kontaktais, arba  
 Draudiko internetinėje svetainėje užpildžius pranešimo formą 

https://www.ergo.lt/lt/pages/praneskite-apie-ivyki arba  
 El. paštu zalos@ergo.lt       

Visais atvejais išmoka mokama tik pristačius visus dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio 
fakto nustatymui bei draudimo išmokos apskaičiavimui, originalus (adresu ERGO Insurance SE 
Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, Lietuva). 

Pranešimo apie įvykį 
terminas 

Medicininių išlaidų, kūno sužalojimo ir repatriacijos atveju - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų, informuoti draudiką apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį. 
Mirties atveju – per 48 val.  
Prireikus stacionarinio gydymo kreiptis į draudiką prieš gaunant stacionarinio gydymo paslaugą. 
Bagažo draudimo, bagažo vėlavimo, kelionės išlaidų draudimo atveju – per 3 paras žodžių 
(telefonu), o per 7 paras raštu (el. laišku ar užpildant pranešimo formą internete) 
Pirkinių draudimo atveju – per 72 val. po įvykio.  

Asistavimo 
kompanijos kontaktai 

„Euro-Center Prague“: 
Tel. + 420 221 860 639 (visa parą) 
El. paštas help@euro-center.cz   
Kreiptis tik medicininių išlaidų/repatriacijos įvykio atveju, kai nepavyksta susisiekti su Draudiku. 

 


