
 

 

 

APIE BALCIA KELIONIŲ DRAUDIMĄ 

Kelionėje jauskitės saugūs, apsidraudę BALCIA Kelionių draudimu! 

Draudžiamieji įvykiai Kompensuojamos išlaidos Draudimo sumos limitas 

Medicininių išlaidų draudimas 
- ūmi liga 
- lėtinės ligos paūmėjimas 
- kūno sužalojimas 
- mirtis 

 

✓ transportavimas į artimiausią gydymo įstaigą ir atgal į 
laikinojo apgyvendinimo kelionės užsienyje metu vietą 

✓ būtinoji medicininė pagalba ambulatorinėje ir (ar) 
stacionarinėje gydymo įstaigoje 

✓ būtini medicininiai tyrimai diagnozei nustatyti 
✓ gydytojų paskirti vaistai 
✓ medicininis transportavimas iš užsienio stacionarinės 

gydymo įstaigos toliau gydyti stacionarinėje gydymo 
įstaigoje Lietuvos Respublikoje 

✓ palaikų repatriacija į Lietuvos Respubliką arba laidojimo 
užsienyje išlaidos, arba kremavimo užsienyje ir urnos 
transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidos 

100 000 EUR 

✓ nereceptiniai vaistai (pvz. skausmo malšinimui, virškinimo 
sutrikimų, silpnų peršalimo simptomų pašalinimui ir pan.) 
ir tvarstymo priemonės nesant gydytojo paskyrimo 

Iki 30 EUR 

✓ odontologinis gydymas ūmiam danties skausmui pašalinti Iki 250 EUR 

✓ pagalba dėl nėštumo komplikacijų Iki 300 EUR 

✓ pagalba dėl sveikatos sutrikimų, kilusių dėl pandemijos, 
taip pat Covid-19 

100 000 EUR 

✓ ramentų arba vežimėlio nuoma arba ramentų įsigijimas Iki 60 EUR 

✓ sugadintų akinių, klausos aparato, dantų protezo 
taisymas arba naujų įsigijimas 

Iki 200 EUR 

✓ išteptų arba sugadintų rūbų cheminis valymas, taisymas 
arba naujų įsigijimas 

Iki 100 EUR 

✓ telefoniniai pokalbiai Iki 60 EUR 

✓ vieno asmens atvykimas pas Apdraustąjį, 
apgyvendinimas ir grįžimas 

Iki 1500 EUR 



 

✓ lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo užsienyje 
išlaidos 

neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine 
klase, apgyvendinimas iki 10 dienų ir 
neviršijant 100 EUR dienai 

 ✓ vaikų iki 16 metų amžiaus, likusių užsienyje be 
pilnamečių asmenų priežiūros dėl Apdraustojo ūmios 
ligos, kūno sužalojimo ar mirties, parvežimas į Lietuvos 
Respubliką 

neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine 
klase išlaidų 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų  

- Mirtis ✓ Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama 
draudimo sumos dydžio išmoka 

10 000 EUR 

- Neįgalumas ✓ Išmoka apskaičiuojama ir mokama pagal priedą Nr.1 
„Neįgalumas“ 

10 000 EUR 

- Traumos ✓ Išmoka apskaičiuojama ir mokama pagal priedą Nr.2 
„Traumos“ 

3 000 EUR 

Asmens civilinės atsakomybės draudimas 

- Trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) 
turtui padaryta žala 

✓ Turtines žalos atlyginimas 30 000 EUR 

✓ Išlaidų, skirtų žalai sumažinti arba išvengti, atlyginimas 

✓ Neturtinės žalos ir (ar) negautų pajamų atlyginimas Iki 15 % draudimo sumos 

Bagažo draudimas 
- Vežėjui perduoto bagažo vėlavimas (6 val. 

ir daugiau) 
- Vežėjui perduoto bagažo sugadinimas, 

sunaikinimas ar praradimas  
- Bagažo sugadinimas ar sunaikinimas kelių 

eismo įvykio metu 
- Bagažo praradimas dėl vagystės su 

įsilaužimu ar plėšimo 

✓ Vežėjui perduoto bagažo vėlavimo atveju bus atlygintas 
būtinų daiktų, be kurių Apdraustasis negali apsieiti 
kelionės metu, įsigijimas 

180 EUR 

✓ Bagažo sugadinimo atveju bus atlygintos bagažo remonto 
išlaidos 

1 000 EUR 

✓ Bagažo sunaikinimo ar praradimo atveju bus atlygintas 
analogiško daikto įsigijimas 

✓ Vertingų daiktų praradimas 
 

Iki 50 % draudimo sumos 

✓ Sporto inventoriaus praradimas 
 

Iki 25 % draudimo sumos 

✓ Vaikiško vėžimėlio praradimas 
 

Iki 50 % draudimo sumos 

✓ Lagamino ar kelionės krepšio sugadinimas ar praradimas Iki 25 % draudimo sumos 

 



 

 

 

Išsamus draudimo rizikų aprašymas pateikiamas Kelionių draudimo taisyklėse. 

Ką daryti atsitikus įvykiui kelionės Užsienyje metu? 

Apie įvykusią žalą ir patirtą nuostolį praneškite Mums raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įvykio dienos bent vienu iš nurodytų būdų: registruotu paštu adresu 
Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, elektroniniu paštu sveikata@balcia.lt ar užpildant pranešimą internetu www.balcia.lt. 

Ligos, sužalojimo, traumos atveju, kai būtina neatidėliotina medicininė pagalba, taip pat Apdraustojo hospitalizavimo stacionarinėje gydymo įstaigoje ar 
mirties atveju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas praneškite Mums apie tai telefonu 19001 (skambinant iš užsienio +37052119119) arba Mūsų 
asistavimo partneriui telefonu +37052404404, arba užpildant pranešimą internetu www.ezalos.lt 

Mūsų asistavimo partneris UAB „OPS.LT“ suteiks Jums reikiamą pagalbą bet kurioje šalyje 24/7, rekomenduos 
patikimą gydymo įstaigą, suderins sužeistojo transportavimą specialiuoju transportu ir kitas išlaidas. 
 
Geros kelionės! 
Balcia Insurance SE Lietuvos filialas 
 

http://www.balcia.lt/

