
 

 
 

 
 

Pagrindiniai draudimo variantai 
 

 
Draudimo apsauga 

Draudimo suma kiekvienam apdraustajam 

Itaka Simple Itaka Complex Itaka Prestige 

Medicininių išlaidų kelionėje draudimas 
 
Ūmios ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju 
kompensuojamos išlaidos: 

20 000 EUR 
Asmenims nuo 0 iki 
70 metų amžiaus 
draudimo suma 

 
10 000 EUR 

Asmenims nuo 71 
metų amžiaus 

draudimo suma 
 

 
 
 
 

40 000 EUR 

 
 
 
 

100 000 EUR 

Apdraustojo transportavimas iki artimiausios 
gydymo įstaigos 

Draudimo sumos 
ribose 

Draudimo sumos 
ribose 

Draudimo sumos 
ribose 

Stacionarinis gydymas 
(gydytojo apžiūra, medicininiai tyrimai diagnozei 
nustatyti, pirmoji medicinos pagalba, gydytojo 
paskirti vaistai ir tvarstymo priemonės) 

Draudimo sumos 
ribose 

Draudimo sumos 
ribose 

Draudimo sumos 
ribose 

Ambulatorinis gydymas 
(gydytojo apžiūra, medicininiai tyrimai diagnozei 
nustatyti, pirmoji medicinos pagalba) 

1 000 EUR, 
išskaita EUR  

Draudimo sumos 
ribose 

Draudimo sumos 
ribose 

Gydytojo paskirti vaistai ir tvarstymo priemonės 
taikant ambulatorinį gydymą 

200 EUR 200 EUR 200 EUR 

Odontologo pagalba 150 EUR 175 EUR 250 EUR 

Nelaimingo atsitikimo metu sugadintų akinių, 
klausos aparato, dantų protezo taisymas arba 
naujo įsigijimas 

- 175 EUR 200 EUR 

Nelaimingo atsitikimo metu sugadintų rūbų 
cheminis valymas ir taisymas arba naujų įsigijimas 

- 100 EUR 150 EUR 

Telefoniniai pokalbiai - 60 EUR 100 € 

Pirmoji pagalba dėl nėštumo komplikacijų - 175 EUR 250 € 

Artimo giminaičio kelionė pas apdraustąjį - 850 EUR 
(iki 85 EUR už parą) 

1 500 EUR 
(iki 100 EUR už parą) 

Ligonio transportavimas į Lietuvą (repatriacija) 5 000 EUR 7 500 EUR 10 000 EUR 

Palaikų pargabenimas 5 000 EUR 7 500 EUR 10 000 EUR 

Laidojimas užsienyje 1 000 EUR 7 500 EUR 10 000 EUR 

Lėtinės ligos paūmėjimo atveju kompensuojamos 
neatidėliotinos med. pagalbos išlaidos šalinant 
stiprius skausmus ir/ar gelbstint apdraustojo 
gyvybę 

- - 2 000 EUR 
Europoje 

7 000 EUR už 
Europos ribų 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų: 
Mirtis 

Neįgalumas 
Traumos  

 
600 EUR 

1 200 EUR 
- 
 

 
10 000 EUR 
10 000 EUR 

- 

 
10 000 EUR 
10 000 EUR 
3 000 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Papildomai pasirenkamos rizikos 
 

Bagažo draudimas Draudimo suma 

Vežėjui perduoto bagažo praradimas, sunaikinimas, sugadinimas 1 000 EUR 

Vežėjui perduoto bagažo vėlavimas 175 EUR 

Bagažo praradimas dėl vagystės ar apiplėšimo kelionės metu 1 000 EUR 

Bagažo sunaikinimas ar sugadinimas eismo įvykio metu 1 000 EUR 

Asmens dokumentų (paso, vairuotojo pažymėjimo, asmens tapatybės 
kortelės, automobilio techninio paso) praradimas, sugadinimas ar 
sunaikinimas 

60 EUR 

Vertingų daiktų (foto ar video kameros, telefono, nešiojamųjų 
radio/audio/video/mp3 grotuvų, rankinio laikrodžio, nešiojamo ar 
planšetinio kompiuterio, akinių) praradimas, sugadinimas ar 
sunaikinimas 

500 EUR 

Lagamino ar kelionės krepšio sugadinimas ar sunaikinimas 250 EUR 

Vežėjui perduoto sporto inventoriaus praradimas, sugadinimas ar 
sunaikinimas 

250 EUR 

Kelionės išlaidų draudimas, išskaita 10 proc. Draudimo suma 

Kelionės atšaukimas 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų sunkios ligos 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų mirties 
- dėl kelionės dokumentų praradimo 
- dėl didelės žalos Apdraustojo turtui 

Kelialapio kaina 

Kelionės atšaukimas 
- skrydžio atšaukimo ar vėlavimo dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, 
techninio gedimo, nusikaltimo atveju 

200 EUR 

Kelionės nutraukimas 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų sunkios ligos 
- dėl Apdraustojo ar jo artimųjų mirties 
- dėl kelionės dokumentų praradimo 
- dėl didelės žalos Apdraustojo turtui 

Kelialapio kaina 

Pavėlavimas į kelionės pradžios vietą 
- dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo 
- dėl autoįvykio 

250 EUR 

Pavėlavimas į tarpinį kelionės punktą 
- dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, techninio gedimo, nusikaltimo 

250 EUR 

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu Draudimo suma 

Apdraustojo padaryti nuostoliai tretiesiems asmenims dėl kūno 
sužalojimo, neįgalumo, mirties sukėlimo ar turto sugadinimo 

25 000 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


