DRAUDIMAS PAGAL EUROPOS SOCIALINIO TURIZMO PROGRAMĄ
„EUROPOS SENJORŲ TURIZMAS“
Ką apdraustasis turi daryti?
1. Skambinti visą parą veikiančia „Europ Assistance“ pagalbos linija: 900 102 385 arba iš užsienio: tel. +34
915 368 403.
2. Prisistatyti vardu ir pavarde, nurodyti informaciją apie kelionę, viešbutį, kuriame apsistojo, ir kambario numerį.
3. Apibūdinti problemą.
Draudimo poliso SG1 draudiminių įvykių apžvalga
A. Jeigu reikia, padengiamos apdraustojo pervežimo prižiūrint medicinos personalui išlaidos, kol jis bus priimtas į
ligoninę arba kliniką, susirgus sunkia liga arba įvykus nelaimingam atsitikimui, kai reikalinga skubi medicinin÷
pagalba, arba grįžimo iš ligonin÷s į viešbutį išlaidos.
B. Susirgus sunkia liga arba įvykus nelaimingam atsitikimui, kai apdraustasis turi būti guldomas į ligoninę:

Jeigu reikia, padengiamos pervežimo prižiūrint medicinos personalui išlaidos, kol apdraustasis
bus paguldytas į ligoninę.

Padengiamos pervežimo iš ligonin÷s į artimiausią, šalia įprastin÷s gyvenamosios vietos
esančią ligoninę, išlaidos, kai numatoma ilgesn÷ nei 15 dienų hospitalizacijos trukm÷ arba jei
apdraustasis nebegali tęsti atostogų.

Kai apdraustasis lieka ligonin÷je pasibaigus atostogoms ir yra atvykęs su kitu asmeniu,
„Europ Assistance“ padengia apgyvendinimo išlaidas iki 75 eurų per dieną, daugiausiai iki 525
eurų.

Padengiamos šeimos nario, atvykusio iš namų į apdraustojo hospitalizacijos vietą, kelion÷s
išlaidos.

Taip pat apmokamos apgyvendinimo išlaidos iki 75 eurų per dieną, iš viso daugiausiai iki 525
eurų.

Jei asmuo n÷ra apdraustas socialiniu draudimu arba panašiu draudimu Europos valstyb÷je,
kuri yra sudariusi pagalbos sutartis su Ispanijos viešosiomis sveikatos įstaigomis, ir jam
reikalinga skubi medicinos pagalba d÷l ūmios ligos simptomų, padengiamos visos išlaidos,
susijusios su skubia medicinos pagalba ir gydymu ligonin÷je daugiausiai iki 30 dienų.
C. Apdraustojo mirties atveju.

Padengiamos pervežimo išlaidos iš mirties į laidojimo vietą.

Mirusiojo palaikų tvarkymo ir paruošimo kelionei išlaidos daugiausiai iki 3 000 eurų.

Apdraustojo mirties atveju padengiamos šeimos nario kelion÷s išlaidos iš gyvenamosios
vietos į apdraustojo mirties vietą ir iš jos. Taip pat draudikas kompensuoja apgyvendinimo ir
maitinimo išlaidas šiems asmenims (vienam arba daugiau) daugiausiai iki 75 eurų per dieną,
iš viso iki 300 eurų.

Jeigu apdraustasis keliavo su kitu asmeniu, pastarojo grįžimo namo išlaidos taip pat
padengiamos kartu su mirusiojo.
D. Sutuoktinio, civilinio partnerio, artimiausio šeimos nario arba giminaičio mirties, nelaimingo atsitikimo arba sunkios
ligos, d÷l kurios būtina hospitalizacija, atveju arba patyrus didel÷s žalos, kai apdraustajam būtina vykti į įprastinę
gyvenamąją vietą, „Europ Assistance“ apmok÷s kelion÷s į gyvenamąją vietą kilm÷s šalyje išlaidas.
E. Kompensacija už neįvykusias atostogas.
Draudikas apmokta atitinkamą sumą už neišnaudotas atostogų dienas, su sąlyga, kad asmuo įsipareigoja atsisakyti savo planų
dėl pervežimo patyrus sveikatos sutrikimų arba nutrūkus atostogoms, jeigu tai priskiriama draudiminiams įvykiams.
G. Bagažo ir asmeninių daiktų draudimas.
Draudikas padengia daugiausiai iki 400 eurų už materialines išlaidas praradus bagažą ir asmeninius daiktus.
H. Jeigu nespėjama perlipti į kitą transporto priemonę dėl ankstesnės vėlavimo. Apmokamos iš pradžių pasirinktos transporto
priemonės pervežimo išlaidos, jų neviršijant.
I. Gyvenamosios vietos apsauga daugiausiai 24 valandas.
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