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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie ERGO sveikatos draudimo produktą.

Draudimo produkto informacinis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informa-
cija apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyz-
džiui draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Sveikatos draudimas gali padengti išlaidas, susijusias 
su šiais draudžiamaisiais įvykiais:

 Ambulatorinis gydymas
 Stacionarinė sveikatos priežiūra
 Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
 Reabilitacinis gydymas
 Odontologijos paslaugos
 Sveikatingumo paslaugos
 Skiepai
 Optika
 Vaistai, medicinės pagalbos ir ortopedijos techni-

nės priemonės
 Nereceptiniai vaistai, maisto papildai, vitaminai
 Nėščiųjų priežiūra
 Kritinių ligų gydymas
 Kitos medicininės paslaugos
 Kitos medicininės paslaugos PLIUS
 Išmoka darbuotojo mirties atveju

Išsami informacija apie visas sveikatos draudimo pas-
laugas yra pateikiama paslaugų aprašymuose ir drau-
dimo liudijime.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Nedraudžiamieji įvykiai:

 Sveikatos draudimo paslaugos, nenumatytos draudimo 
sutartyje

 Kai draudimo sutartyje nustatyta draudimo apsauga 
naudojasi ne apdraustasis

 Užsiimant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos nelicencijuota veikla ir/ar taikant neaprobuo-
tus diagnostikos ir gydymo būdus, paslaugas, taip pat 
netradicinės medicinos paslaugas

 Sveikatos priežiūros paslaugos ir/ar gydymas, kurių da-
tos ir aplinkybių negalima nustatyti, atlikus įvykių tyri-
mą

 Sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų 
(nikotino, narkotikų, alkoholio, psichotropinių medžia-
gų) ligomis gydymas

 Potencijos sutrikimų sekimas, diagnostika ir gydymas, 
dirbtinio apvaisinimo procedūros, būklių, susijusių su 
nevaisingumu, negalėjimu pastoti, tyrimas ir gydymas

 Kosmetinės plastinės operacijos, kosmetologinės/gro-
žio procedūros

Visi nedraudžiamieji įvykiai yra aprašyti sveikatos draudimo 
taisyklėse arba nurodyti draudimo sutartyje (polise).

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, jei:

 Sveikatos sutrikimai atsirado draudimo apsaugos negaliojimo (sustabdymo) metu
 Sveikatos sutrikimai atsirado apdraustajam nuo alkoholio, narkotinių ar apsvaigimo tikslu naudotų toksinių medžiagų 

ar vaistų, kurie nebuvo paskirti gydytojo, poveikio
 Sveikatos sutrikimai atsirado apdraustajam vykdant nusikalstamą veiką arba rengiantis ją įvykdyti ir/ar dėl kitų netei-

sėtų veiksmų atlikimo

Išsami informacija apie draudimo apribojimus nurodyta sveikatos draudimo taisyklėse. 

Kokia šio draudimo rūšis?
Sveikatos draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Sveikatos draudimas yra skirtas įmonės darbuotojams ir gali būti naudoja-
mas kaip darbuotojų skatinimo priemonė, suteikianti galimybę naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugomis už jas 
atsiskaitant draudimo lėšomis, taip pat kaip pagalba šeimai išmokant draudimo išmoką darbuotojo mirties atveju.



Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO sveikatos draudimos galioja Lietuvos teritorijoje.

Gyvybės rizikos draudimas - visame pasaulyje.

Kokios mano pareigos?
• Pateikti draudiko nustatytos formos prašymą apdrausti, draudžiamų asmenų sąrašą ir kitą draudimo sutarties 

sudarymui draudikui reikalingą informaciją.
• Suteikti draudikui išsamią, tikrovę atitinkančią informaciją apie apdraudžiamą ar apdraustąjį asmenį, sudarytas 

ar ketinamas sudaryti šio asmens sveikatos draudimo sutartis.
• Supažindinti apdraustąjį su apdraustajam taikomomis ar su juo susijusiomis draudimo sutarties sąlygomis.
• Mokėti draudimo sutartyje nustatytas draudimo įmokas.
• Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas draudėjo pareigas.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo liudijime.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Sveikatos draudimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotorpiui ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą - draudėjo iniciatyva ar abipusiu draudiko ir drau-
dėjo susitarimu.


