
Šis dokumentas neatspindi konkrečios užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji 
ir nedraudžiamieji įvykiai.  Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimo taisyklėse Nr. 027 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04);
• Užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimo liudijime.

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. 

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

 Draudimo suma nustatoma tarp draudiko ir draudėjo 
kiekvienu atveju atskirai. 

 Tiksli draudimo suma nurodyta draudimo liudijime.
 Kreipimasis į Lietuvos Respublikos gydymo įstaigą dėl 

atsitiktinio kūno sužalojimo arba ūmaus sveikatos sutri-
kimo, kai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, taip pat 
lėtinių ligų gydymas, kai gresia pavojus gyvybei.

 Dantų skausmo, jo šaltinio šalinimo išlaidos iki 28,96 Eur.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

 Apsinuodijimas alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, gy-
dytojo neskirtais medikamentais.

 Įvykiai, atsitikę dirbant mokamą fizinį darbą, dalyvaujant 
varžybose, treniruotėse, užsiimant gyvybei pavojinga 
veikla (pvz.: šokinėjant su parašiutu, skraidant paraspar-
niais ir pan.), sportuojant turistinių kelionių metu.

 Traumos, atsiradusios valdant savaeigę transporto prie-
monę apsvaigus arba neturint teisės jos valdyti.

 Jei gydymo įstaiga dokumentais nepatvirtina įvykio žalos.
 
Neatlyginamos medicininės išlaidos, susijusios su:

 ligų, žinomų prieš įsigaliojant draudimo sutarčiai, gydymu 
ir diagnostika;

 onkologinėmis ligomis;
 psichinėmis ir nervų ligomis;
 lėtinių ligų gydymu;
 konsultacijomis ir tyrimais, susijusiais su nėštumu, jo nu-

traukimu, gimdymu, pogimdymine vaikų priežiūra;
 patologiškais kaulų lūžiais, organų (jų funkcijų) netekimu 

dėl įgimtų arba įgytų organizmo trūkumų, traumų per 
ligos sukeltus priepuolius (epilepsijos), tų ligų ir jų padari-
nių gydymu;

 išlaidomis, kurios viršija būtinosios medicinos pagalbos 
išlaidas;

 paslaugomis, kurios nėra būtinos pagal medicinines in-
dikacijas arba nėra paskirtos gydytojo, taip pat gydytojo 
nepaskirtų vaistų ir medicinos priemonių pirkimu;

 transportavimu į nuolatinio gyvenimo vietos šalį, jei ap-
draustajam reikalinga būtinoji medicinos pagalba buvo 
suteikta Lietuvoje ir tolesnis gydymas nereikalingas.

UŽSIENIEČIŲ GYDYMO 
LIETUVOJE IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų 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

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

 Pirmiausia apmokamos būtinosios medicinos pagalbos 
išlaidos.

 Apdraustasis parvežamas tik į jo nuolatinio gyvenimo vie-
tos šalį, neviršijant 50 % draudimo sumos ir suderinus su 
draudiku.

 Gydymo stacionare, medicininio ir palaikų pervežimo, lai-
dojimo išlaidoms būtinas raštiškas draudiko sutikimas.
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KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 Draudimo apsauga taikoma Lietuvos Respublikos valstybės teritorijoje.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•  Per 24 valandas pranešti apie draudžiamąjį įvykį, dėl kurio būtinoji medicinos pagalba teikiama gydymo įstaigoje. 
• Įvykį patvirtinančius dokumentus pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų po įvykio. 
• Informuoti raštu per 3 darbo dienas pasikeitus draudimo rizikai (pvz.: pradėjus dirbti fizinį darbą, dalyvauti varžybose ir pan.).
• Informuoti apie tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas, sudarytas su kitais draudikais, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų sudarymo.
• Per 3 darbo dienas raštu informuoti apie pasikeitusį gyvenamąjį adresą.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra sumokėta.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į 
artimiausią skyrių.

KADA IR KAIP MOKU?

Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo apsaugos įsigaliojimo pradžios.

Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį,
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• AB Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.


