BILIETŲ DRAUDIMAS
Bilietų draudimas leis Jums atgauti pinigus, sumokėtus už bilietus, jeigu negalėsite dalyvauti renginyje dėl
nenumatytų priežasčių. Bilietų draudimo paslaugą teikia akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“.

Bilietų draudimas atlygina sumokėtus pinigus už bilietus, kai:









neatvykote į renginį, nes gydėtės ligoninėje ne mažiau kaip 5 kalendorines dienas;
neatvykote į renginį dėl ligos ir turėjote nedarbingumo pažymėjimą ne trumpiau negu 5 kalendorines
dienas;
neatvykote į renginį dėl eismo įvykio, įvykusio vykstant į renginį;
neatvykote į renginį dėl ne ankščiau kaip 3 kalendorines dienas iki renginio dienos įvykusio gyvenamojo
būsto gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės, plėšimo ar trečiųjų asmenų veikos, jeigu dėl to turtui
padaroma didelė žala (viršijanti 1 500 EUR);
neatvykote į renginį dėl nepilnamečių vaikų (iki 14 m.) ūmios ligos, kuri diagnozuota ne ankščiau kaip 5
kalendorinės dienos iki numatytos renginio dienos ir dėl kurios Jums yra išduotas nedarbingumo
pažymėjimas, ne trumpesniam nei 5 kalendorinių dienų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai įstatymų
nustatyta tvarka apdraustajam neišduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Šiuo atveju sprendimą dėl
išmokos priima mūsų gydytojas ekspertas);
neatvykote į renginį dėl šaukimo į teismo posėdį, kai apie šį posėdį, bilietų užsakymo dieną nežinojote.

Visa informacija apie draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius nurodyta Taisyklėse ir Bilietų draudimo
sąlygose.
Bilietų draudimas neatlygina sumokėtų pinigų už bilietus, jei renginys neįvyksta.

Kompensacijos dydis
Draudžiamojo įvykio atveju draudimo bendrovė atlygins faktiškai sumokėtą bilieto kainą, įskaitant bilietams
taikomus papildomus mokesčius.
Draudimo išmoka vienam apdraustajam išmokama tik už vieną į tą patį renginį įsigytą bilietą, nepriklausomai
nuo įsigytų bilietų skaičiaus.
Bilietų draudime netaikoma išskaita.

Draudimo apsaugos pradžia ir pabaiga
Draudimo apsaugos laikotarpis – nuo bilietų draudimo įsigijimo dienos iki renginio pradžios dienos.

Kaip pranešti apie įvykį?
Neatvykus į renginį, užregistruokite įvykį internetu www.gjensidige.lt ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
draudžiamojo įvykio. Užpildę prašymą, pridėkite bilieto, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento,
nedarbingumo pažymėjimo kopijas.
Įvykis pradedamas tirti, t.y. visi Jūsų pateikti dokumentai pradedami tirti, ne anksčiau nei renginiui pasibaigus.

