SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMO SVEIKATOS DRAUDIMO
LAISVO LIMITO NEPANAUDOTOS DALIES KOMPENSAVIMO
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - Darbdavys), atstovaujamas (-a) Direktoriaus
Zdislavo Skvarciany, veikiančio (-čios) pagal įstatus,
ir
__________________________________________________ (toliau – Darbuotojas),
toliau kartu šiame susitarime Darbdavys ir Darbuotojas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“,
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Darbdavys planuoja sudaryti papildomo sveikatos draudimo sutartį (toliau - Sutartis) kaip
papildomą darbuotojų sveikatos apsaugą ir sveikatinimo priemonę,
B. Pagal Sutarties nuostatas numatoma, kad naudos gavėjas yra Darbuotojas,
C. Visos paslaugos ir/ar prekės turi būti suteiktos/įsigytos tik licencijuotose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, vaistinėse, optikose ar ortopedijos centruose,
D. Jei Darbuotojas kreipsis į C punkte nurodytą įstaigą, su kuria draudimo kompanija turi
bendradarbiavimo sutartį, už suteiktas paslaugas/prekes jis galės atsiskaityti savanoriško
sveikatos draudimo kortele. Jei Darbuotojas kreipsis į C punkte nurodytą įstaigą, su kuria
draudimo kompanija neturi bendradarbiavimo sutarties, už suteiktas paslaugas/prekes jis turės
sumokėti šiai įstaigai tiesiogiai, o draudimo kompanija kompensuos išlaidas, pateikus jai ne
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugos/prekės įsigijimo dienos prašymą ir
finansinius dokumentus (sąskaitą-faktūrą ir kvitą),
E. Paslaugos/prekės bus apmokamos iš laisvo limito 100%, neišeinant iš kompensuojamos sumos
ribų,
F. Nebus kompensuojamos sporto klubų, masažo salonų ir kitų ne sveikatos priežiūros įstaigų
paslaugos, plastinės chirurginės operacijos ne dėl sveikatos būklės, taip pat dekoratyvinė
kosmetika ir parfumerija,
ŠALYS SUSITARIA:
1. Darbuotojas sutinka būti apdraustas papildomu sveikatos draudimu darbdavio lėšomis aukščiau
nurodytomis sąlygomis.
2. Darbuotojas įsipareigoja panaudoti papildomo sveikatos draudimo laisvą limitą draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu.
3. Pasibaigus sutarties galiojimui, Darbuotojas kompensuoja Darbdaviui neišnaudotą laisvo limito
likutį.
4. Siekiant įgyvendinti šio susitarimo nuostatas, Darbuotojas pasirašo adresuotą draudimo kompanijai
sutikimą, kad draudimo kompanija pateiktų Darbdaviui informaciją apie Darbuotojo laisvo limito
neišnaudotos sumos likutį, nurodant Darbuotojo vardą, pavardę, gimimo datą ir draudimo laisvo
limito neišnaudotą sumą (pridedama).
KITOS SĄLYGOS
5.
6.
7.
8.

Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalys.
Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
Šis Susitarimas gali būti keičiamas tik raštišku šalių susitarimu.
Šis Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jį įvykdymo.
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
DARBDAVYS

DARBUOTOJAS

Direktorius
Zdislavas Skvarciany

_____________________________
Vardas, pavardė

______________
(parašas)
______________
(data)

______________
(parašas)
______________
(data)

Puslapis 1 iš 2

PRIEDAS PRIE SUSITARIMO
SUTIKIMAS DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO DRAUDIMO BENDROVEI

201__ m. ______________ mėn. __ d.
Vilnius
Aš, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojas _______________________________________
(Vardas, pavardė)

gimęs _____________________, sutinku, kad draudimo bendrovė, pasibaigus savanoriško sveikatos
(gimimo data)

draudimo sutarčiai, suteiktų Draudėjui (VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai) informaciją apie mano
savanoriško sveikatos draudimo laisvo limito neišnaudotą sumą.

Darbuotojas _______________________________________
(vardas, pavardė)

_________________
(parašas)

Puslapis 2 iš 2

