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Sveikatos draudimo paslaugos

1. Ambulatorinis gydymas
Apdraustasis ūmios ligos ar lėtinės ligos paūmėjimo atvejais gali kreip-
tis į visus licenciją praktinei veiklai turinčius gydytojus Lietuvoje.
Kompensuojamos išlaidos už šias paslaugas:

• gydytojų (tarp jų su moksliniu laipsniu) konsultacijos ir jų metu 
atliekamos diagnostinės ir gydomosios procedūros (išskyrus am-
bulatorinės reabilitacijos procedūras ir injekcijas suleidžiant as-
mens organizmo skysčius su arba be kraujo elementų (įskaitant 
PRP, Sanakin, Plazmoliftingas ir kt.)); 

• slaugytojų paslaugos ir procedūros;
• diagnostiniai tyrimai (laboratoriniai, funkciniai, instrumentiniai). 

Kompensuojamos šių gydytojų specialistų konsultacijos ir jų atlieka-
mos diagnostinės bei gydomosios procedūros: 

• terapeuto; 
• chirurgo; 
• neurologo; 
• traumatologo; 
• otolaringologo; 
• oftalmologo; 
• gastroenterologo; 
• ginekologo; 
• mamologo; 
• urologo; 
• endokrinologo; 
• kardiologo; 
• reumatologo; 
• pulmonologo; 
• dermatologo; 
• onkologo; 
• endoskopuotojo; 
• echoskopuotojo; 
• radiologo; 
• reabilitologo.

Pasirinkus draudimo variantą su dienos chirurgijos paslaugomis, kom-
pensuojamos išlaidos už planines operacijas bei specializuotą priežiū-
rą, atliktą apdraustajam būnant dienos stacionare iki 24 valandų.
Apmokama 80% šių paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas są-
lygas.

2. Stacionarinis gydymas
Esant stacionarinio gydymo būtinumui, praėjus 3 mėnesiams nuo 
draudimo sutarties pradžios, kompensuojamos paslaugos staciona-
rinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kai apdraustajam reikia 
ilgiau kaip 24 valandas trunkančios medicinos pagalbos.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos valstybinėje sveikatos prie-
žiūros įstaigoje (ligoninėje):

• komforto paslaugos (vienvietė ar dvivietė palata);
• slaugytojų paslaugos paskyrus gydytojui;
• gydytojo paskirtos medicinos pagalbos, ortopedijos techninės ir 

slaugos priemonės;
• gydytojo paskirti vaistiniai preparatai, naudojami esant stacio-

nare.
Apmokama 100% šių paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas są-
lygas.

3. Sunkių ligų gydymas
Praėjus 6 mėnesiams nuo sutarties pradžios ir pirmą kartą diagnoza-
vus vieną iš sąraše nurodytų sunkių ligų, kompensuojamos išlaidos už:

• stacionarinio gydymo paslaugas; 
• ambulatorinio gydymo paslaugas; 
• būtinų medikamentų įsigijimą;
• reabilitacijos paslaugas. 

Kompensuojamos išlaidos už paslaugas, skirtas šių ligų gydymui:
• Piktybinis auglys;
• Miokardo infarktas;
• Insultas (smegenų infarktas);
• Inkstų nepakankamumas;
• Išsėtinė sklerozė;
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• Parkinsono liga;
• Alzheimerio liga;
• Bakterinis meningitas;
• Aplazinė anemija;
• Aktyvioji tuberkuliozė;
• Krono liga;
• Kepenų nepakankamumas;
• Vainikinių arterijų šuntavimo operacija;
• Širdies vožtuvų operacijos;
• Stambiųjų organų/kaulų čiulpų transplantacija.

Draudimo apsauga galioja 12 mėnesių nuo draudžiamojo įvykio dienos 
visose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje). Apdraustasis gali 
kreiptis į bet kurią valstybinę ir/ar privačią gydymo įstaigą.
Priklausomai nuo draudimo varianto apmokama 80% arba 100% šių 
paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas sąlygas.

4. Gydymas po nelaimingų atsitikimų
Nelaimingo atsitikimo atveju kompensuojamos išlaidos gydantis bet 
kurioje valstybinėje ir/ar privačioje gydymo įstaigoje Lietuvoje:
4.1. Dėl trauminio danties pažeidimo (danties ar jo šaknies lūžimas, 
danties išnirimas, danties įmušimas, netekimas) apmokamos šios dan-
tų gydymo paslaugos: 

• rentgenologinis ištyrimas;
• plombavimas;
• protezavimas;
• implantavimas;
• ortodontinis gydymas.

4.2. Po traumos pasekmių gydymo stacionare, gydančiam gydyto-
jui paskyrus, apmokamos mediciniškai pagrįstos ambulatorinės ir/
arba stacionarinės reabilitacijos paslaugos: 

• fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugos; 
• kineziterapeuto konsultacijos; 
• ergoterapija; 
• logopedo paslaugos; 
• kineziterapiniai užsiėmimai; 
• fizioterapijos procedūros; 
• gydomieji masažai.

Apmokama 100% šių paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas są-
lygas.

5. Dantų gydymas
Dantų gydymo ir burnos higienos paslaugos:

• bendras endodontinis, periodontinis ir chirurginis danties ligų 
gydymas, rentgenologinis ištyrimas;

• kariozinių danties pažeidimų ir jų komplikacijų gydymas; 
• dantų plombavimas;
• burnos higiena.

Draudikas neapmoka: fluoro aplikacijų, dantų padengimo silantais, 
dantų balinimo (veneringo), protezavimo, implantavimo, ortodontinio 
gydymo, kapų (gydomųjų, balinamųjų, nuo bruksizmo).
Apmokama 80% šių paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas są-
lygas.

6. Profilaktika, vakcinacija
Profilaktiniu sveikatos patikrinimu laikoma ir apmokama: 

• pagal darbo pobūdį privalomas sveikatos patikrinimas įstatymų 
nustatyta tvarka; 

• apdraustojo pageidavimu atlikti tyrimai; 
• konsultacijos ir tyrimai pagal sveikatos priežiūros įstaigoje suda-

rytas ir patvirtintas sveikatos patikrinimų programas;
• konsultacijos ir tyrimai ar procedūros, kurie atliekami siekiant 

nustatyti polinkį sirgti liga arba siekiant išvengti galimo susirgi-
mo atsiradimo; 

• tyrimai, kurie nėra būtini ir mediciniškai pagrįsti konkrečioje kli-
nikinėje situacijoje; 

• profilaktinės gydytojo konsultacijos ir tyrimai, kurie reikalingi 
reguliariai sekti apdraustojo, sergančio lėtine liga, ar po atliktų 
operacijų sveikatos būklę.

Vakcinacija laikoma ir apmokama:
• gydytojo konsultacija dėl vakcinavimo; 
• apdraustojo pasirinktos ar gydytojo paskirtos vakcinos bei vakci-

navimas.
Priklausomai nuo draudimo varianto, apmokama 80% arba 100% šių 
paslaugų kainos pagal sutartyje numatytas sąlygas.
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Priedas Nr. 1. Nedraudžiamieji įvykiai 
Ištrauka iš Asmens sveikatos draudimo taisyklių Nr. 23

4.1. Draudikas nemoka draudimo išmokos: 
4.1.1. už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir/ar gydymą dėl: 

4.1.1.1. sveikatos sutrikimų, kurie buvo sukelti apdraustajam ty-
čia ar dėl didelio neatsargumo susižalojus ar apdraustajam ban-
dant nusižudyti. Dideliu neatsargumu laikytinas paprastų, visiems 
suprantamų elgesio taisyklių nesilaikymas arba asmeniui neabe-
jotinai žinomų saugaus elgesio reikalavimų ignoravimas ir/ar nesi-
laikymas; 
4.1.1.2. sveikatos sutrikimų, kurie atsirado apdraustajam vyk-
dant nusikalstamą veiką arba rengiantis ją įvykdyti ir/ar dėl kitų 
priešingų teisei veiksmų atlikimo. Nusikalstamos veikos požymius 
arba rengimąsi ją vykdyti arba kitą priešingą teisei veiksmą, veiki-
mą ar neveikimą įrodo ir draudikas gali remtis priimdamas spren-
dimą dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju: ikiteisminio tyrimo 
institucijų, organų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažei-
dimų bylas išvados, procesiniai sprendimai ir/arba teismų nuos-
prendžiai, sprendimai, nutarimai ir nutartys; 
4.1.1.3. sveikatos sutrikimų, kurie atsirado dėl pandemijų, sti-
chinių nelaimių poveikio (tokių kaip smarkios audros, ciklonai, že-
mės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai), bet kokios formos 
karo, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar buvo 
paskelbtas karas ar ne), nepaprastosios padėties įvedimo, maišto, 
riaušių, vidaus neramumų, pasiekusių karinės ar neteisėtos jėgos 
panaudojimo mastą, dėl dalyvavimo prievartos aktuose; 
4.1.1.4. sveikatos sutrikimų, kurie įvyko dėl draudėjo ar draudimo 
išmokos gavėjo tyčios (veikos, padarytos tiesiogine ar netiesiogine 
tyčia); tiesioginė tyčia – atlikdamas tam tikrus veiksmus asmuo 
suvokė jų pavojingą pobūdį sveikatai ir norėjo taip veikti; netiesio-
ginė tyčia – atlikdamas tam tikrus veiksmus asmuo suvokė jų pa-
vojingą pobūdį (šiuo atveju – sveikatai), numatė, kad dėl jo veiks-
mų gali būti neigiami padariniai (sveikatai) ir nors jų nenorėjo, bet 
sąmoningai leido jiems atsirasti; 
4.1.1.5. sveikatos sutrikimų, kurie atsirado dėl radiacijos ar kito 
branduolinės energijos poveikio (išskyrus spindulinės terapijos pa-
sekmes); 
4.1.1.6. sveikatos sutrikimų, atsiradusių apdraustajam nuo alko-
holio, narkotinių ar apsvaigimo tikslu naudotų toksinių medžiagų 
ar vaistų, kurie nebuvo paskirti gydytojo, poveikio; 
4.1.1.7. sveikatos sutrikimų, atsiradusių draudimo apsaugos ne-
galiojimo metu; 
4.1.1.8. įgimtų sveikatos sutrikimų bei jų komplikacijų; 
4.1.1.9. išlaidų, susijusių su medicininių ir kitų dokumentų išdavi-
mu ir/ar pateikimu;

4.1.2. už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir/ar gydymą: 
4.1.2.1. kai paslauga buvo suteikta apdraustojo sutuoktinio, tėvų 
arba vaikų; 
4.1.2.2. nenumatytas draudimo sutartyje; 
4.1.2.3. jeigu apdraustasis viršijo draudimo sutartyje numatyto 
draudimo varianto draudimo sumų limitus sveikatos priežiūros 
paslaugai; 

4.1.2.4. kurių datos ir aplinkybių negalima nustatyti atlikus įvykio 
tyrimą; 
4.1.2.5. kai diagnostinių tyrimų ir gydymo skyrimas apdrausta-
jam nėra mediciniškai pagrįstas; 
4.1.2.6. pagal paties apdraustojo išsirašytą receptą ar siuntimą; 
4.1.2.7. sąnarių endoprotezavimo operacijas ir sąnarių endopro-
tezus, protezines sistemas; 
4.1.2.8. regėjimo korekcijos operacijas; 
4.1.2.9. nėštumo priežiūrą, gimdymo ir pogimdyvinę priežiūrą, 
sveikatos sutrikimų sąlygotų nėštumo ar gimdymo, gydymą; 
4.1.2.10. nėštumo nutraukimą nesant medicininių indikacijų ir/ar 
gimdymą ne medicinos įstaigoje; 
4.1.2.11. lytiniu keliu plintančių ligų (sifilio, gonorėjos, trichomo-
nozės, chlamidijozės, žmogaus papilomos viruso, herpes genitalis 
ir kt.), genitalijų karpų, AIDS bei ŽIV diagnostiką ir gydymą; 
4.1.2.12. nevaisingumo ir potencijos sutrikimų diagnostiką ir gy-
dymą, dirbtinį apvaisinimą; 
4.1.2.13. karpų ir apgamų, odos gerybinių darinių, kraujagyslinių 
darinių, dėmių, pigmentacijos sutrikimų diagnostiką ir gydymą; 
4.1.2.14. nepiktybinių navikų chirurginį gydymą; 
4.1.2.15. skleroterapijos procedūras ir venų varikozės chirurginį 
gydymą; 
4.1.2.16. terapinį ir chirurginį nutukimo gydymą; 
4.1.2.17. kosmetinės  - plastinės operacijos, kosmetologinės/gro-
žio procedūros (estetinės, kūno linijų tobulinimo, anticeliulitinės, 
kūno šveitimo, įvyniojimo ir kt.) bei funkcinės, diagnostinės įran-
gos, prietaisų, priemonių panaudojimas tiesiogiai susijęs su šiomis 
procedūromis; 
4.1.2.18. suteiktas sveikatos priežiūros įstaigoje ir/arba sveikatos 
priežiūros specialisto, neturinčių galiojančios licencijos, kurią iš-
davė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos odon-
tologų rūmai ar Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos; 
4.1.2.19. taikant netradicinės medicinos gydymo būdus; 
4.1.2.20. įsigijimą pirmos pagalbos priemonių, diagnostikos ir te-
rapijos prietaisų (termometrų, inhaliatorių, testerių, šildyklių, klau-
sos aparatų, svarstyklių ir kraujo spaudimo matavimo aparatų, 
gliukometrų ir kt.); 
4.1.2.21. Lietuvos Respublikoje arba Bendrijos vaistinių preparatų 
registre neregistruotų vaistinių preparatų; 
4.1.2.22. svorį mažinančių, potenciją didinančių, įvairioms priklau-
somybėms gydyti skirtų vaistinių preparatų, anabolinių steroidų, 
maisto papildų, higienos, kosmetinių ir kontraceptinių priemonių; 
4.1.2.23. vaistinių preparatų, įsigytų ne vaistinėse. 

4.2. Kiti nedraudžiamieji įvykiai yra nurodyti šių draudimo taisyklių 
specialiose draudimo sąlygose.
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1. Ambulatorinio gydymo paslaugų išlaidų 
draudimo sąlygos

Nedraudžiamieji įvykiai 
Draudikas nemoka draudimo išmokos už šias suteiktas sveikatos prie-
žiūros paslaugas ir/ar gydymą: 

a) konsultacijas šeimos planavimo, kontracepcijos klausimais; kon-
tracepcijos priemonių įdėjimą, kontrolę ar išėmimą, diagnosti-
nius tyrimus prieš paskiriant kontracepcijos priemones bei tyri-
mus siekiant išvengti komplikacijų dėl šių priemonių vartojimo; 

b) imunoterapinį, psichoterapinį gydymą;
c) imunologinius – imunofermentinius tyrimus skirtus antikūnų-

antigenų nustatymui (išskyrus skydliaukės hormonų antikūnų 
nustatymą); 

d) osteoporozės diagnostiką ir gydymą; 
e) genetinius ir citogenetinius, specifinių IgE alergenų (maisto, 

įkvėpiamieji), lytinių hormonų tyrimus; 
f) vaistų, narkotinių medžiagų, sunkiųjų metalų tyrimus; 
g) somnografijos tyrimą, trichogramą; 
h) sunkių ligų sąraše nurodytų ligų gydymą; 
i) draudimo sutartyje nenurodytų gydytojų specialistų paslaugų; 
j) reabilitacinio gydymo paslaugas (fizioterapija, kineziterapija, er-

goterapija, masažai); 
k) dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas, jei draudimo 

sutartyje nenumatyta kitaip.

2. Specialiosios stacionarinio gydymo paslaugų 
išlaidų draudimo sąlygos

Nedraudžiamieji įvykiai 
Draudikas nemoka draudimo išmokos už šias suteiktas sveikatos prie-
žiūros paslaugas ir/ar gydymą: 

a) jei stacionarinio gydymo paslauga suteikta per pirmuosius 3 
draudimo sutarties galiojimo mėnesius (išskyrus atnaujinamų 
draudimo sutarčių atvejus); 

b) organų persodinimo operaciją, kaulų čiulpų transplantaciją; 
c) palaikomąjį gydymą ir slaugą slaugos specializuotose staciona-

ruose (nuolatinės, ilgai trunkančios pagyvenusių žmonių, neįga-
lių asmenų ar ligonių, sergančių lėtinėmis ligomis, priežiūros); 

d) sunkių ligų sąraše nurodytų ligų diagnozavimą ir gydymą; 
e) reabilitacinio (fizioterapija, kineziterapija, ergoterapija, masažai) 

ir sanatorino (antirecidyvinį) gydymo paslaugas, dienos stacio-
naro ir dienos chirurgijos paslaugas.

3. Specialiosios sunkių ligų gydymo išlaidų 
draudimo sąlygos

Nedraudžiamieji įvykiai 
Draudikas nemoka draudimo išmokos už suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas ir/ar gydymą: 

a) jei sunki liga diagnozuojama per pirmuosius šešis draudimo su-
tarties galiojimo mėnesius (išskyrus atnaujinamų draudimo su-
tarčių atvejus); 

b) jei sunki liga neatitinka 15.3.4 straipsnyje nurodytų pripažinimo 
sunkia liga bei draudžiamuoju įvykiu kriterijų.

4. Specialiosios gydymo išlaidų po nelaimingų 
atsitikimų draudimo sąlygos

Nedraudžiamieji įvykiai 
Draudikas nemoka draudimo išmokos už gydymo išlaidas dėl nelaimin-
gų atsitikimų, kai apdraustasis: 

a) vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po nelaimingo 
atsitikimo iki gydytojo apžiūros arba vengė neblaivumo ar ap-
svaigimo patikrinimo. Šių taisyklių prasme neblaivumas ir ap-
svaigimas suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatytą tvarką; 

b) atlieka karinę tarnybą armijoje ar kitoje panašioje formuotėje, 
dalyvauja taikos palaikymo misijoje; 

c) kaip motorinės transporto priemonės vairuotojas, antrasis vai-
ruotojas ar keleivis, dalyvauja oro, sausumos arba vandens 
transporto priemonių varžybose, iš jų ir treniruotėse, kuriose sie-
kiama didelio greičio;

d) dalyvauja bet kokiose sporto varžybose, treniruotėse, jeigu 
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip; oficialiai organizuoja-
mos sporto varžybos ir treniruotės yra tokios, kurias organizuoja 
sporto organizacijos, juridinio asmens teises turintys sporto klu-
bai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto bazės, sporto šakų 
federacijos, asociacijos, draugijos ir kitos kūno kultūra ir sporto 
veikla užsiimančios organizacijos bei institucijos, kurios sudaro 
sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, 
organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto ren-
ginius. Šio punkto nuostatos netaikomos sporto užsiėmimams, 
kurie nėra organizuojami sporto organizacijų ir yra apdraustojo 
laisvalaikio praleidimo forma; 

e) naudojosi oro susisiekimo priemonėmis be motoro, motoriniais 
aeroplanais, lengvaisiais lėktuvais, užsiiminėjo ekstremaliu 
sportu ar veikla, pavojinga gyvybei arba ekstremaliai pramoga-
vo (alpinizmas, šuolis parašiutu, šokinėjimas su guma, banglen-
tė, jėgos aitvaras, giluminis nardymas, kalnų dviratis, laipiojimas 
uolomis, auto-moto sportas ir pan.), jeigu draudimo sutartyje 
nenumatyta kitaip; 

f) būdamas neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo narkotikų, stipriai vei-
kiančių vaistų, toksinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų savo veikimu iššaukia trečiųjų asmenų veiksmus, ku-
riais yra padaroma žala apdraustojo sveikatai.

ERGO Life Insurance SE

Priedas Nr. 2. Specialiųjų draudimo sąlygų 
nedraudžiamieji įvykiai 
Informacija pateikiama remiantis  
Asmens sveikatos draudimo taisyklėmis Nr. 23
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Draudikas nemoka draudimo išmokos už gydymo paslaugas dėl:
a) lėtinių, įgimtų ar degeneracinių ligų, psichikos (afekto būsenos, 

psichinės ligos ar kito psichikos sutrikimo) ar sąmonės sutrikimų, 
apopleksijos, epilepsijos ar kitų konvulsinių traukulių, ištinkančių 
visą apdraustojo kūną; 

b) sveikatos sutrikimo, kuris atsirado dėl gydymo, operacijų ar kitų 
medicininių procedūrų. Jeigu operacija ar gydymas buvo būtini 
dėl nelaimingo atsitikimo, tuomet tai vertinama kaip draudžia-
masis įvykis; 

c) patologinių kaulų lūžių; tarpslankstelinių diskų pakenkimo, išvar-
žos; pilvo ar pilvo ertmės išvaržos; 

d) osteosintezės konstrukcijų lūžimo ir išnirimo bei sąnarių protezų 
lūžimo ir išnirimo; 

e) nuimamų dantų protezų lūžimo arba pažeidimo; parodontozės 
bei kitų danties bei dantenų ligų pažeistų dantų netekimo; dantų 
pažeidimo dėl vidinių traumų (kramtant, kandant, valgant); 

f) dantų estetinio chirurginio gydymo, burnos higienos, dantų bali-
nimo, laminavimo, žandikaulio kaulinio audinio vientisumo atkū-
rimo; veido srities minkštųjų audinių sužalojimo.

5. Specialiosios dantų gydymo išlaidų draudimo 
sąlygos

Nedraudžiamieji įvykiai 
Draudikas nemoka draudimo išmokos už šias suteiktas dantų gydymo 
paslaugas: 

a) fluoro aplikacijų, dantų padengimo silantais; 
b) dantų balinimo, laminavimo (veneringo); 
c) protezavimo, implantavimo, ortodontinio gydymo, kapų (gydo-

mųjų, balinamųjų, nuo bruksizmo).


