
Prašymas 
Sveikatos draudimo sutarties pakeitimui/nutraukimui
1. Draudėjas
Įmonės pavadinimas Telefonas

Adresas  Faksas

 El. paštas

Įmonės kodas Pašto kodas
LT-

PVM mokėtojo kodas
LT-

2.Sveikatos draudimo sutarties Nr.:

3. Prašome: pakeisti apdraustųjų asmenų sąrašo duomenis

4. Draudimo sutarties pakeitimo priežastis (įtraukiant ar išbraukiant asmenis)

Draudimo sutarties nutraukimo priežastis ir data (jei nutraukiama visa sutartis): 

5. Sutarties pakeitimo sąlygos (pildoma tik keičiant sveikatos draudimo sutartį): 

Į apdraustųjų sąrašą įtraukiami asmenys:
Vardas Pavardė Asmens kodas Adresas Tel. / Mob. tel. Draudimo 

sutarties 
pakeitimo data

Draudimo 
variantas

Esant poreikiui gali būti pridedamas papildomas  į apdraustųjų sąrašą įtraukiamų asmenų lapas.
         



Prašymas 
Sveikatos draudimo sutarties pakeitimui/nutraukimui

Iš apdraustųjų sąrašo išbraukiami asmenys:
Vardas Pavardė Asmens kodas Adresas Tel. / Mob. Tel. Apsaugos 

nutraukimo 
priežastis

Draudimo 
sutarties 
pakeitimo data

6. Draudėjas savo parašu po šiuo prašymu patvirtina, kad susipažino ir sutinka su draudiko Sveikatos draudimo taisyklėmis 
Nr. 010, draudimo įmokų tarifais ir šio prašymo turiniu; pripažįsta, kad apdraustųjų asmenų sąrašas prie šio prašymo yra 
neatsiejama prašymo dalis ir pareiškia, kad visa šiame prašyme draudėjo pateikta informacija ir atžymos yra teisingos. 
Draudėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas ir draudėjo antspaudas Data

Įgalioto draudimo tarpininko vardas, pavardė, parašas, įmonės pavadinimas Tarpininko Nr. Data

          
Draudikas: ERGO Life Insurance SE 
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius 
Įmonės kodas 110707135 
Registras: VĮ Registrų centro Vilniaus filialas         
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