SVEIKATOS DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: sveikatos draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios sveikatos draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.
Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Sveikatos draudimo taisyklėse Nr. 68-6 (2017-03-21 redakcija, galioja nuo 2017-03-30)
• Sveikatos draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Sveikatos draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šis draudimas skirtas darbuotojų draudimui 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.
Sveikatos draudimas susideda iš neribotos ambulatorinės pagalbos (A) ir papildomai pasirinktų paslaugų:
•
•
•
•
•
•
•
•

stacionarinio gydymo (B)
dantų gydymo (C)
būtinosios reabilitacijos paslaugų (D)
vaistų ir priemonių (E)
darbuotojų profilaktinės sveikatos patikros (F)
optikos priemonių ir paslaugų (G)
sveikatinimo paslaugų (H)
nėštumo priežiūros (I)

• papildomų medicinos paslaugų (J)
• kitų paslaugų (K)*
*Kitos paslaugos (K) – ne sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu kaip pajamos natūra ir deklaruojamos VMI nustatyta tvarka. Pajamų mokestį už apdraustąjį draudikas
perveda Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Neribota ambulatorinė pagalba (A)
Gydytojų ir specialistų paslaugos
Laboratoriniai, diagnostiniai  tyrimai ir procedūros su gydytojo siuntimu.  
Stacionarus gydymas (B)
Nechirurginis gydymas stacionare
Chirurginis, stacionarinis gydymas
Vienvietė arba dvivietė palata
Maistas gydymo įstaigoje
Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos
Dantų gydymas (C)
Dantų plombavimas, protezavimas
Burnos higiena
Ortodontinis gydymas
Reabilitacijos paslaugos (D)
Fizioterapinės procedūros
Ergoterapijos, kineziterapijos užsiėmimai
Haloterapija, manualinė terapija
Vandens ir purvo procedūros, masažai
Stacionarinis reabilitacinis gydymas
Ramentų, vaikštynių ir kitos įrangos nuoma
Vaistai ir priemonės (E)
Vaistų ir medicinos priemonių priemokos
Receptiniai vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
Darbuotojų profilaktinė sveikatos patikra (F)
Privalomoji profilaktinė darbuotojų patikra
Optikos priemonės ir paslaugos (G)
Akinių parinkimas
Akinių lęšių, rėmelių, kontaktinių lęšių įsigijimas
Akinių remontas ir gamyba
Sveikatinimo paslaugos (H)
Kineziterapijos užsiėmimai ir kineziterapeuto konsultacijos
Gydomieji masažai, manualinė terapija, haloterapija

Neribota ambulatorinė pagalba (A)
Nepiktybinių navikų, karpų, papilomų ir kitų odos darinių
gydymas
Antsvorio gydymas, maisto netoleravimo testai
Nėštumo priežiūra, gimdymas ir priežiūra pagimdžius,
sveikatos sutrikimai, kuriuos lėmė nėštumas, gimdymas
Stacionarus gydymas (B)
Stacionarinis reabilitacinis gydymas
Pėdos kauliukų deformacijų gydymas
Regėjimo koregavimo procedūros arba operacijos
Nepiktybinių navikų, kapiliarų ligų ir kojų venų varikozės
chirurginis gydymas
Dantų gydymas (C)
Estetinis dantų balinimas ir plombavimas
Higienos priemonių, kapų įsigijimas
Reabilitacijos paslaugos (D)
Gydymas be gydytojo siuntimo
Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai dėl degeneracinių pakitimų
ir osteochondrozės
Stacionari reabilitacija be draudimo įmonės patvirtinimo
raštu prieš suteikiant paslaugą
Vaistai ir priemonės (E)
Vaistai, skirti priklausomybės ligoms gydyti
Antidiabetiniai, antineoplastiniai vaistai
Maisto papildai ir priedai, kontraceptinės priemonės, lytinių hormonų ir potenciją didinantys vaistai, neregistruoti
homeopatiniai ir svorį mažinantys vaistai
Higienos ir kosmetikos priemonės
Akinių rėmeliai
Reabilitacijos priemonės, pvz., neįgaliųjų vežimėliai, funkcinės lovos
Termometrai, inhaliatoriai, testeriai, šildyklės, klausos aparatai, svarstyklės, kraujo spaudimo matuokliai

Draudžiamieji įvykiai

Nedraudžiamieji įvykiai

Vandens ir purvo procedūros
Miego sutrikimų gydymas
Nėštumo priežiūra (I)
Nėščiųjų apžiūra, gydytojų konsultacijos
Nėštumo stebėsenos tyrimai
Nėščiųjų mankšta ir vandens aerobika
Nėštumo komplikacijų diagnostika ir gydymas
Gimdymo priežiūra
Vienvietė arba dvivietė palata
Papildomos medicinos paslaugos (J)
Sveikatos priežiūros paslaugos, profilaktiniai tyrimai, konsultacijos be gydytojo siuntimo
Bendrai pasirinktos B-E, G-J paslaugos
Vaistinėse įsigyti nereceptiniai vaistai, vitaminai, maisto
papildai
Vakcinos arba skiepai
Slaugos paslaugos susirgus, kai režimas paskirtas gydytojo  
Kitos paslaugos (K)
Sporto užsiėmimai sporto ir sveikatingumo klubuose, negydomieji masažai

Darbuotojų profilaktinė sveikatos patikra (F)
Profilaktinės patikros, atliekamos dažniau nei reikalauja
teisės aktai
Optikos priemonės ir paslaugos (G)
Akinių priežiūros priemonės, aksesuarai
Akiniai nuo saulės
Sveikatinimo paslaugos (H)
Paslaugos, suteiktos ne sveikatos priežiūros įstaigose, t. y.
įmonėse, kurios neturi licencijų teikti sveikatos priežiūros
paslaugas
Nėštumo priežiūra (I)
Nėštumo nutraukimas, kai nėra medicininių indikacijų
Konsultacijos šeimos planavimo, kontracepcijos naudojimo
klausimais, nevaisingumo, dirbtinio apvaisinimo procedūros
Papildomos medicinos paslaugos (J)
Medicinos prietaisų, higienos ir kosmetikos prekių, grožio
ir estetikos priemonių bei paslaugų įsigijimas
Sporto užsiėmimai sporto klubuose, vandens pramogų
parkai, sporto ir sveikatingumo pramogų kompleksai
Apgyvendinimo išlaidos
Kitos paslaugos (K)
Higienos ir kosmetikos priemonių įsigijimas
Grožio ir estetikos priemonės, paslaugos
Vandens pramogų parkai, sporto pramogų kompleksai
Apgyvendinimo išlaidos

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteiktos tik LR
licencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose.  

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kokios mano pareigos?
•
•

Apdraustieji, pasinaudoję ne „Lietuvos draudimo“ partnerių įstaigų paslaugomis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi užpildyti
prašymą kompensuoti išlaidas www.ld.lt, savitarnoje www.savasld.lt arba užpildytą bei pasirašytą prašymą atsiųsti el. paštu ldsveikata@ld.lt.
Apdraustieji turi pateikti „Lietuvos draudimui“ visus dokumentus ir informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinas draudimo
išmokos dydžiui nustatyti.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.
Įmoką draudėjas gali apmokėti šiais būdais:
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas,
• pavedimu.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Įprastinė sveikatos draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo
įmoka yra apmokėta (jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip).

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudėjas norėdamas nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas gali kreiptis į įmonę aptarnaujantį draudimo atstovą.

