paprastai IR AIŠKIAI
APIE SVEIKATOS
DRAUDIMĄ
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Sveikatos draudimas – tai darbuotojų draudimas įmonės lėšomis. Jis suteikia galimybę apdraustiems
darbuotojams greičiau ir patogiau gauti su sveikata susijusias paslaugas – gydytis pasirinktose sveikatos
priežiūros įstaigose, lankytis pas gydytojus specialistus, atlikti įvairius tyrimus, pirkti vaistus, naudotis kitomis
sveikatos stiprinimo paslaugomis

KODĖL SVEIKATOS DRAUDIMAS
TAMPA VIS SVARBESNIS?
• Auga visuomenės sąmoningumas, kad sveikata
rūpintis – svarbu.
• Didėja visuomenės poreikis gauti greitas, kokybiškas, pažangias ir šiuolaikiškas gydymo paslaugas.
• Didelės eilės medicinos įstaigose. Neretai vizito
pas specialistą, operacijos tenka laukti kelis mėnesius ar net metus.
• Gyventojai vis daugiau išleidžia sveikatos priežiūros paslaugoms. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vieno namų ūkio nario
vidutinės sveikatai skiriamos vartojimo išlaidos
per paskutinius septynerius metus išaugo 1,7
karto.
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• Dėl streso, netinkamų mitybos, žalingų įpročių
vis daugiau jaunų žmonių serga, o dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės visuomenė sensta, tad
kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos svarbios tiek jauniems, tiek vyresniems.

KODĖL VERTA RINKTIS
„LIETUVOS DRAUDIMO“
SVEIKATOS DRAUDIMĄ?

Sveikata – kokybiško gyvenimo
pagrindas, todėl svarbu ja
rūpintis nuolat
Mūsų sveikatos draudimas sukurtas tam, kad
kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas gautumėte greitai ir patogiai – galėtumėte rinktis tiek
privačias, tiek valstybines medicinos įstaigas Jums
patogioje vietoje, trumpiau lauktumėte eilėse ir
išvengtumėte sunkiai prognozuojamų sveikatos
priežiūros išlaidų.

DIDELIS PASLAUGŲ
PASIRINKIMAS
Galite rinktis vieną iš standartinių
paslaugų paketų arba gauti
individualų pagal savo poreikius
DIDELIS PARTNERIŲ
TINKLAS
Daugiau kaip 500 mūsų
partnerių įstaigų skyrių visoje
Lietuvoje
GALIMYBĖ NAUDOTIS
PAGRINDINĖMIS
PASLAUGOMIS NERIBOTAI
Ambulatorinėms ir darbuotojų
profilaktinės sveikatos patikros
paslaugoms netaikome draudimo
limito
LIETUVOS GYVENTOJAI
MUMIS PASITIKI
Kas trečias besidraudžiantis
renkasi „Lietuvos draudimą“
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SVEIKATOS DRAUDIMO NAUDA
DARBDAVIUI
• Motyvuoti, lojalūs darbuotojai
Sveikatos draudimas patenka tarp labiausiai
vertinamų darbuotojų gaunamų naudų. Tai
efektyvi ir šiuolaikiška motyvavimo priemonė,
užtikrinanti geresnes darbo sąlygas, didesnį
saugumo jausmą, darbuotojų lojalumą.

• Patogus sprendimas – jokių
rūpesčių dėl profilaktinės
patikros
Siūlome profilaktinės darbuotojų sveikatos
patikros paslaugą – jai netaikomas draudimo
limitas.

• Rečiau sergantys darbuotojai –
mažiau nuostolių
Ankstyva ligų diagnostika ir prevencija gali
sutrumpinti darbuotojų nedarbingumą,
o susirgęs, tačiau kokybišką gydymą
operatyviai gavęs darbuotojas greičiau grįžta
į darbą. Tai sumažina darbdavio patiriamas
nedarbingumo laikotarpiui, pavaduojančių
darbuotojų viršvalandžiams apmokėti skirtas
išlaidas. Be to, sumažėja su neįvykdytais
ar vėluojančiais užsakymais, gamybos
efektyvumo sumažėjimu susijusios išlaidos.

• Lankstus produktas – bet
kokiems poreikiams
Patogu rinktis vieną iš standartinių sveikatos
draudimo variantų arba susiformuoti
individualų draudimo variantą ir pasirinkti
aktualiausias paslaugas, apmokamos dalies
dydį bei draudimo limitus.

• Racionalizuojamos ir
mažinamos įmonės veiklos
išlaidos
- Darbuotojo naudai darbdavio mokamos
papildomo (savanoriško) sveikatos
draudimo įmokos priskiriamos
neapmokestinamoms pajamoms (GPMĮ
17 str. 1 d. 14 punktas).
- Nuo darbuotojo naudai draudėjo
mokamų savanoriško sveikatos draudimo
įmokų nėra skaičiuojamos valstybinio
socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 8 str. 1
d. 19 punktas).
- Sveikatos draudimas – ekonomiškai
naudingesnė atlyginimo didinimo
alternatyva.
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Sveikatos draudimas užtikrina
darbdavio ramybę – mažiau rūpesčių
dėl darbuotojų.

SVEIKATOS DRAUDIMO NAUDA
DARBUOTOJUI
• Tik „Lietuvos draudime“ nėra
ambulatorinių paslaugų limito
Tai labai patogu – galima kreiptis į gydymo
įstaigą vos pajutus pirmuosius negalavimo
simptomus.
• Didelis partnerių tinklas
Daugiau kaip 500 partnerių įstaigų skyrių
visoje Lietuvoje suteikia galimybę greitai ir
patogiai gauti paslaugas tiek privačiose, tiek
valstybinėse medicinos įstaigose.
• Gydymo paslaugos – greitai ir
kokybiškai
Pasirinkus mokamas specialistų paslaugas
laukimo laikas vidutiniškai 10 kartų
trumpesnis. Galimybė rinktis kokybišką,
modernų gydymą.
• Patogus atsiskaitymas už
paslaugas
- Kreipusis į „Lietuvos draudimo“ partnerių
įstaigas ir pasinaudojus sveikatos
draudimo kortele, su įstaiga tiesiogiai
atsiskaito pati draudimo bendrovė.
- Pasinaudojus ne „Lietuvos draudimo“
partnerių įstaigų paslaugomis ir
per 30 kalendorinių dienų pateikus
prašymą kompensuoti išlaidas bei jas
pagrindžiančius dokumentus, draudimo
išmoka bus išmokėta ne vėliau kaip per
15 kalendorinių dienų nuo dokumentų
pateikimo dienos.

• Finansinė nauda
Sveikatos draudimas – tai lyg priedas prie
atlyginimo, nes apsidraudus apsilankymų pas
gydytoją išlaidos bus mažesnės. Sutaupytus
pinigus galima skirti kitoms būtiniausioms
išlaidoms ar šeimai išlaikyti.
• Galimybė sutaupyti
Pateikus sveikatos draudimo kortelę
taikomos kai kurių partnerių paslaugų, kurių
nekompensuoja draudimas, nuolaidos.

Turėdamas sveikatos draudimą
darbuotojas greičiau patenka pas
specialistus, greičiau pasveiksta ir
greičiau grįžta į darbą.
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IŠSAMIAU
Šioje atmintinėje pateikti TIK DAŽNAI PASITAIKANTYS draudžiamieji ir nedraudžiamieji
įvykiai.
Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite Sveikatos
draudimo taisyklėse Nr. 68-6 (2017-03-21 red.).
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Taisykles galite rasti internete www.ld.lt skiltyje
„Sveikatos draudimas“ → „Draudimo taisyklės“
arba teiraukitės mūsų draudimo atstovų.
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KOKIĄ DRAUDIMO APSAUGĄ
SIŪLOME?

Siūlome didelį sveikatos draudimo paslaugų pasirinkimą, kad kiekvienas klientas galėtų gauti aktualiausias, poreikius atitinkančias paslaugas.
AMBULATORINĖ PAGALBA

VAISTAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Tai paslaugos poliklinikose – gydytojų ir kitų specialistų konsultacijos susirgus, laboratoriniai, diagnostiniai tyrimai ir procedūros turint siuntimą
(pavyzdžiui, šeimos gydytojo konsultacija, paskirti
kraujo, rentgenologiniai tyrimai).

Vaistinėse įsigyjami kompensuojamieji ir nekompensuojamieji receptiniai vaistai bei medicinos
priemonės (pavyzdžiui, vaistai kraujospūdžiui
mažinti, pooperacinis pleistras, tvarsčiai, po ligos
susilpnėjusiam imunitetui stiprinti skirti vaistai).

STACIONARINIS GYDYMAS

Darbuotojų profilaktinė sveikatos
patikra

Paslaugos ligoninėse – slaugytojų ir gydytojų specialistų paslaugos, laboratoriniai, diagnostiniai tyrimai, vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos
priemonės, chirurginis gydymas, atskira palata,
maitinimas gydymo įstaigoje (pavyzdžiui, plyšus
čiurnos raiščiams, būtina operacija, medicinos
priemonės, vaistai, geresnė palata ir maistas).
DANTŲ GYDYMAS
Dantų gydymas ir burnos higiena, dantų protezavimas, ortodontinis gydymas (pavyzdžiui, dantų
panoraminė nuotrauka, ištraukus dantį dedamas
danties implantas, dėl neteisingo sąkandžio dedami breketai ir kt.).
REABILITACIJOS PASLAUGOS
Dėl nustatytos ligos būtinos gydomosios ir atstatomosios procedūros – fizioterapijos, ergoterapijos, kineziterapijos paslaugos, gydomosios
mankštos, procedūros, druskų kambariai, reabilitacijos įrangos nuoma (pavyzdžiui, ramentų
nuoma lūžus kojai).
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Privalomųjų darbuotojų sveikatos patikrų organizavimas Jūsų pasirinktoje, iš anksto suderintoje
gydymo įstaigoje.
OPTIKOS PRIEMONĖS IR PASLAUGOS
Akinių ir kontaktinių lęšių parinkimas, įsigijimas,
gamyba, akinių taisymas (pavyzdžiui, korekcinių
akinių, gydytojo paskirtų trumparegystei gydyti,
gamyba).
SVEIKATINIMO PASLAUGOS
Sveikatos gerinimo paslaugos – gydomieji masažai, druskų kambariai, miego sutrikimų gydymo
priemonės, gydomosios mankštos (pavyzdžiui,
iškrypus stuburui būtinos specialios grupinės
treniruotės).

NĖŠTUMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

KITOS PASLAUGOS

Nėščiųjų apžiūra, gydytojų konsultacijos, nėštumo
stebėsenos tyrimai, nėščiųjų mankšta ir vandens
aerobika, nėštumo komplikacijų diagnostika ir
gydymas, gimdymo priežiūra, vienvietė arba dvivietė palata.

Sporto užsiėmimai be medicininių indikacijų
skirti sveikatai palaikyti, transporto išlaidų apmokėjimas į (iš) gydymo įstaigą, įskaitant automobilio
statymo išlaidas, vaikų nuvežimą į mokyklą patyrus nedarbingumą, reabilitacijos priemonių atvežimą (pavyzdžiui, plaukimo užsiėmimai nugarai
stiprinti, taksi paslaugos, jei patyrus traumą reikia
vykti į gydymo įstaigą perrišti).

PAPILDOMOS MEDICINOS PASLAUGOS
Visos anksčiau minėtos paslaugos, išskyrus kitas
paslaugas. Tai paslaugos, suteikiamos neturint
siuntimo ar medicinos dokumentų, paslaugos, suteikiamos viršijus kitus numatytus limitus, vaistinėse įsigyti vaistai be recepto, vitaminai ir maisto
papildai, medicinos priemonės, slaugos paslaugos
susirgus (pavyzdžiui, reabilitacijos paslaugos, suteiktos viršijus numatytą limitą, pajutus pirmuosius simptomus, be gydytojo recepto vaistinėje
įsigyti vaistai nuo kosulio).

SVARBU ŽINOTI
• Kai kurių paslaugų apmokėjimo patvirtinimą iš „Lietuvos draudimo“ būtina gauti
iš anksto – tai dienos chirurgijos operacijos ir gydytojo paskirtas stacionarinis
reabilitacinis gydymas. Jei šios paslaugos teikiamos partnerių įstaigose, kompensavimo
patvirtinimą jos su „Lietuvos draudimu“ suderina tiesiogiai, Jums nieko papildomai daryti
nereikia. Jeigu paslaugas teikia ne partnerių įstaigos, sutarti dėl kompensavimo Jums reikės
telefonu 1828 arba el. paštu ldsveikata@ld.lt.
• Sveikatos draudimo paslaugų išlaidos bus kompensuotos, tik jei gydymo įstaiga arba įmonė
turi licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Interneto puslapyje www.vaspvt.gov.lt galite
patikrinti, ar įstaiga turi šią licenciją.
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ATVEJAI, KAI DRAUDIMAS
NEGALIOJA
BENDRI NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
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• Sveikatos sutrikimai savavališkai nutraukus
arba pakeitus paskirtą gydymą.

• Sveikatos sutrikimų, patirtų profesionaliai
sportuojant, gydymas ir diagnostika.

• Atvejai, kai iš pateiktų dokumentų negalima
nustatyti įvykio datos ir aplinkybių, patirtų
išlaidų dydžio, arba pateikti ne visi reikiami
dokumentai.

• Vaistų (išskyrus atvejus, kai tai būtina gydymui) ir kitų įprastai kraujyje neaptinkamų
medžiagų nustatymo tyrimai, išskyrus apsinuodijimus vykdant darbo funkcijas.

• Mediciniškai nepagrįstas sveikatos sutrikimų
gydymas arba diagnostinių tyrimų skyrimas.

• Gydymas sutrikus sveikatai vykdant arba rengiantis vykdyti nusikalstamą veiką.

• Sveikatos sutrikimai, kurie atsirado arba pasunkėjo vartojant alkoholį (kai kraujyje rasta daugiau negu 1 promilė etilo alkoholio) ir (arba)
narkotines, toksines, psichotropines medžiagas.
• Įgimtų ligų bei jų komplikacijų gydymas.

• Sveikatos sutrikimų diagnostika, gydymas arba
prevencija, atlikta taikant netradicinės medicinos būdus, Lietuvoje neaprobuotus diagnostikos, gydymo metodus, ir kai paslaugos buvo
teiktos Lietuvoje nelicencijuotose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose.

• Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nenurodytos draudimo sutartyje.

• Atvejai, kai paslaugos suteiktos ne apdraustajam, o kitam asmeniui.

STACIONARINIS GYDYMAS
Stacionarinis reabilitacinis gydymas, estetinė plastinė chirurgija, estetinės dermatologijos gydymas,
kosmetologinės procedūros, nutukimo gydymas,
pėdos kauliukų deformacijų gydymas, regėjimo
koregavimo procedūros ir operacijos, audinių ir
organų persodinimo operacijos, endoprotezų
įsigijimas, palaikomasis gydymas ir slauga specializuotuose stacionaruose.
DANTŲ GYDYMAS
Dantų gydymo išlaidos neatlyginamos, kai kompensuoti prašoma nepasinaudojus paslauga. Be
to, nekompensuojamos estetinio dantų balinimo,
plombavimo ir papildomų higienos priemonių
įsigijimo išlaidos.
REABILITACIJOS PASLAUGOS
Išlaidos nekompensuojamos, jei nėra aiškios patologijos ir nustatytos diagnozės, kodėl būtinas
reabilitacinis gydymas, ilgalaikius sveikatos sutrikimus sukėlė degeneracijos pakitimai ir osteochondrozė, stacionarios reabilitacijos paslaugos
buvo suteiktos be „Lietuvos draudimo“ gydytojo eksperto patvirtinimo raštu prieš suteikiant
paslaugą ir jei liga, kuria sergant būtina reabilitacija, pagal Sveikatos draudimo taisykles laikoma
nedraudžiamuoju įvykiu.
VAISTAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS
Neatlyginama už priemones, skirtas priklausomybėms gydyti, antidiabetinius, antineoplastinius,
kontraceptinius vaistus ir priemones, lytinius hormoninius, potenciją didinančius, svorį mažinančius
vaistus, maisto papildus ir priedus, homeopatinius vaistus, sisteminei enzimų terapijai skirtus
preparatus, reabilitacijos, higienos ir kosmetikos
priemones, termometrus, inhaliatorius, testerius,
šildykles, klausos aparatus, svarstykles ir kraujo
spaudimo matavimo aparatus bei vaistus, kurių
receptai neįskaitomi.

Darbuotojų profilaktinė sveikatos
patikra
Nekompensuojamos profilaktinės patikros, jei
jos atliekamos dažniau, negu numatyta teisės aktuose.
OPTIKOS PRIEMONĖS IR PASLAUGOS
Nekompensuojamos akinių priežiūros priemonių, nekorekcinių akinių lęšių ir aksesuarų,
akinių nuo saulės (išskyrus fotochrominius ir korekcinius lęšius) išlaidos.
SVEIKATINIMO PASLAUGOS
Nekompensuojamos paslaugų, suteiktų nelicencijuotose įstaigose, ir sveikatinimo paslaugų
abonementų, kurių trukmė ilgesnė nei sutarties
pabaiga, išlaidos.
NĖŠTUMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Nedraudžiamieji įvykiai – nėštumo nutraukimas,
kai nėra medicininių indikacijų, ir gimdymo priežiūra nelicencijuotoje sveikatos priežiūros įstaigoje arba namuose.
PAPILDOMOS MEDICINOS PASLAUGOS
Nekompensuojamos medicinos prietaisų, higienos ir kosmetikos prekių, grožio ir estetikos
priemonių ir paslaugų, užsiėmimų sporto klubuose išlaidos.
KITOS PASLAUGOS
Nekompensuojamos higienos ir kosmetikos
prekių, grožio ir estetikos priemonių ir paslaugų
išlaidos, taip pat bet kokios kitos išlaidos, kurios
gali būti kompensuojamos pasirinkus kitas draudimo apimties grupes.
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STANDARTINIAI SVEIKATOS DRAUDIMO
VARIANTAI
Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį variantą. Jei tokio nerasite – siūlome susiformuoti individualų sveikatos draudimo pasiūlymą ir pasirinkti Jums aktualiausias paslaugas, draudimo limitų ir
draudiko apmokamų dalių dydžius.
DRAUDIMO VARIANTAS

S1

A.   Ambulatorinės paslaugos
Draudiko apmokama dalis
50%
Limitas, Eur
Be limito
Specialistų paslaugos
Šeimos gydytojo, vidaus ligų
gydytojo konsultacijos
Slaugos paslaugos
Gydytojų specialistų konsultacijos
ir procedūros
Psichoterapeuto paslaugos
–
Laboratoriniai tyrimai
Bendras kraujo tyrimas, šlapimo ir
koprologiniai tyrimai
Biocheminiai kraujo tyrimai
Skydliaukės ir kiti hormonų tyrimai
Alerginiai testai
Bakteriologiniai, virusiniai tyrimai
Imunologiniai tyrimai
Kraujo specifiniai markeriai
Citopatologiniai, histologiniai
tyrimai
Diagnostiniai tyrimai ir procedūros
Radiologiniai tyrimai, EKG
Ultragarsiniai tyrimai
Endoskopiniai tyrimai
Funkciniai tyrimai
MRT, KT, angiografija
B.   	Stacionarinis gydymas
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur
Nechirurginis gydymas stacionare
Chirurginis stacionarinis gydymas
Vienvietė arba dvivietė palata
Dienos stacionaro paslaugos,
dienos chirurgijos paslaugos
Maistas gydymo įstaigoje
C.   Dantų gydymas
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur
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S2

S3

S4

S5

S6

80%
Be limito

80%
Be limito

100%
Be limito

100%
Be limito

80%
Be limito

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–

10 kartų
10 kartų
10 kartų
10 kartų
per metus per metus per metus per metus

–
–
–
–
–

80%
600

80%
800

–

–

–

–

–

50%
100

80%
50

80%
100

100%
1000

100%
800*

80%
800*

100%
100

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

–

D.   Reabilitacijos paslaugos
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur
Fizioterapijos procedūros
Ergoterapijos, kineziterapijos
užsiėmimai
Haloterapija
Vandens ir purvo procedūros
Manualinės terapijos seansai
Masažai
Stacionarinis reabilitacinis
gydymas po gydymo ligoninėje
Ramentų, vaikštynės nuoma
Reabilitacijos įrangos nuoma

80%
100

100%
100

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

80%
100

100%
100

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

F.   DARBUOTOJŲ PROFILAKTINĖ SVEIKATOS PATIKRA
Draudiko apmokama dalis
–
–
Limitas, Eur
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

G.   Optikos priemonės ir paslaugos
Draudiko apmokama dalis
–
Limitas, Eur
–

–
–

–
–

–
–

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

H.   Sveikatinimo paslaugos
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur

–
–

–
–

–
–

–
–

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

I.    Nėštumo priežiūra
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur

–
–

–
–

–
–

–
–

J išskaita
J limitas

J išskaita
J limitas

80%
50

80%
100

100%
100

100%
150

80%
150

–

–

–

–

E.   Vaistai ir priemonės
Draudiko apmokama dalis
Limitas, Eur
Priemokos kompensuojamiesiems
vaistams ir priemonėms**
Nekompensuojamieji receptiniai
vaistai

–
–
–

80%
50

–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

–
–

–

50%
50

80%
100

J.   Papildomos medicinos paslaugos
Draudiko apmokama dalis
50%
Limitas, Eur
50
Paslaugos be gydytojo siuntimo,
–
profilaktika
Pasirinktos B-E, G-I paslaugos,
–
viršijus tų paslaugų limitus
Bendru limitu pasirinktos B-E, G-J
–
paslaugos
Individualios medicinos paslaugos
–
Vaistinėse įsigyti vaistai, vitaminai,
–
maisto papildai
Vakcinos (skiepai)
Slauga susirgus, kai yra paskirtas
–
gydytojo režimas

–

–

–

–

–

–

–
–

*Išnaudojus šį limitą galima naudoti bendro limito likutį.
**Kompensuojamųjų vaistų ir priemonių priemokoms nėra taikoma išskaita.
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KĄ JUMS VERTA
ŽINOTI?
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DRAUDIMO
VARIANTAI

DRAUDIKO
APMOKAMA DALIS

Galite rinktis iš standartinių variantų – jie skiriasi
teikiamų paslaugų mastu, draudiko apmokamos
dalies dydžiu ir draudimo limitų suma. Jei nė
vienas iš standartinių variantų idealiai neatitiks
Jūsų poreikių – galėsite susiformuoti individualų
draudimo variantą. Į kiekvieną paketą turi įeiti
ambulatorinės paslaugos, o kitus paslaugų paketus galima rinktis pagal poreikį.

Tai procentinė dalis, kurią kompensuoja draudimo bendrovė. Standartinių draudimo variantų
apmokama dalis gali siekti 50 %, 80 %, 100 %, o
individualaus varianto apmokamos dalies dydį
galite pasirinkti pagal poreikį. Dalis, kurios nekompensuoja draudimo bendrovė, yra išskaita,
ją apmoka apdraustasis. Pavyzdžiui, jeigu kraujo
tyrimas kainuoja 10 Eur, o sutarta draudiko kompensuojama dalis yra 80 %, tai apdraustas darbuotojas moka 2 Eur.

DRAUDIMO SUMA
(LIMITAS)

DRAUDIMO
GEOGRAFIJA

Tai maksimali neatsistatanti draudimo sutartyje
nurodyta suma, kurios neviršydamas draudikas
apmoka sveikatos draudimo išlaidas. Kiekvienos
paslaugų grupės suma gali būti skirtinga.
Ambulatorinėms ir darbuotojų profilaktinės
sveikatos patikros paslaugoms draudimo limitas
netaikomas.

Sveikatos draudimo apsauga galioja Lietuvoje.

PARTNERIŲ
ĮSTAIGOS

PAMETUS
KORTELĘ

Patogiausia paslaugas gauti ir už jas atsiskaityti
naudojantis „Lietuvos draudimo“ partnerių paslaugomis – partnerių sąrašą galite rasti www.ld.lt,
skiltyje „Sveikatos draudimas“. Atvykę į „Lietuvos
draudimo“ partnerių įstaigą turėkite su savimi
sveikatos draudimo kortelę ir asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.

Pametę sveikatos draudimo kortelę, užpildykite
prašymą išduoti naują kortelę (jį rasite www.ld.lt)
arba skambinkite telefonu 1828.
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KAIP KOMPENSUOJAMOS
SVEIKATOS DRAUDIMO IŠLAIDOS?
Sveikatos draudimo išlaidas kompensuosime Jums patogiu būdu.
Pasinaudojus „Lietuvos draudimo“
partnerių paslaugomis
Atsiskaitydami tiesiog pateikite savo sveikatos draudimo kortelę (kartu turėkite ir asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą). Nieko papildomai daryti
Jums nereikės, su gydymo įstaiga „Lietuvos draudimas“ atsiskaitys tiesiogiai

Pasinaudojus ne „Lietuvos draudimo“
partnerių paslaugomis arba neatsiskaičius sveikatos draudimo kortele
Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų užpildykite prašymo kompensuoti išlaidas formą svetainėje
www.ld.lt/sveikatos-draudimas-prasymas arba savitarnoje www.savasld.lt/zalos-registravimas.
Svarbu: prie prašymo pridėkite skenuotus arba
nufotografuotus reikiamus dokumentus, pavyzdžiui,
gydytojo siuntimą, medicinos dokumentų išrašą, receptą (arba jo kopiją), patirtų išlaidų kvitą ir kt.
Jei neturite galimybės pridėti dokumentų elektroniniu formatu, galite atsiųsti juos paštu, adresu
J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600, Vilnius. Nepamirškite pridėti ir užpildytos prašymo formos (ją rasite
www.ld.lt).
Įvertinę prašymą ir gautus dokumentus, pagrįstas
išlaidas atlyginsime per 15 kalendorinių dienų nuo
visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Norėdami apsidrausti kreipkitės:

į „Lietuvos draudimo“ atstovą
Pateikta informacija sudaryta pagal 2017 m. kovo mėn. galiojusias draudimo taisykles ir teisės aktus.
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