
 

Kur ir kaip gauti Europos sveikatos  

draudimo kortelę? 
Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – kortelę) išduoda teritorin÷s ligonių kasos 

arba jų atstovai savivaldyb÷se. Kortel÷ išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.  

Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorin÷je ligonių kasoje arba iš teritorin÷s 
ligonių kasos atstovo savivaldyb÷je. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybin÷s 
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybin÷ ligonių kasa) ir 
teritorinių ligonių kasų interneto svetain÷se. Užpildytą prašymą teritorinei ligonių kasai 
galite pateikti asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu 
paštu. Jei prašymą pateiksite asmeniškai, kartu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. Jei prašymą pateiksite per įgaliotąjį asmenį, jis kartu su prašymu turi pateikti 
savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

• Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš t÷vų 
(įt÷vių), glob÷jas (rūpintojas), socialin÷s globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas 
paskyrimą glob÷ju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių 
dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.  

• Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo 
glob÷jas (rūpintojas) ar kitas teis÷tas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens 
dokumentą ir paskyrimą glob÷ju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius 
dokumentus, arba jų oficialias kopijas.  

• Apdraustojo, kuris d÷l fizin÷s negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti 
arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis 
asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą  

Svarbu žinoti, kad kortel÷ išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Taigi, Jei 
prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykęs atsiimti kortel÷s, 
tur÷site dar kartą pasirašyti ant prašymo blanko, nes šiuo dokumentu Jūs: pasižadate 
nenaudoti Europos sveikatos draudimo kortel÷s pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų 
nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui; 
patvirtinate, kad esate informuotas apie galimas pasekmes, jei naudosit÷s kortele 
pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju 
sveikatos draudimu laikotarpiu arba jei prarasite kortelę.  

Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorin÷ ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. 
Kortel÷ išduodama ar pakeičiama nemokamai ne v÷liau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 
prašymo pateikimo dienos. Atkreipiame d÷mesį, kad keičiant dar galiojančią kortelę, nauja 
išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.  

Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis turi pateikti teritorinei ligonių kasai:  
• savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  
• asmens, kuriam išduodama kortel÷, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

kopiją;  
• Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą 

įgaliojimą atsiimti kortelę jei Kortelę atsiima prašyme nenurodytas įgaliotas asmuo,  
• globą, rūpybą ar teis÷tą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją 

(jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio glob÷jas (rūpintojas) ar kitas teis÷tas 
atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu);  

• Vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš t÷vų (įt÷vių), glob÷jas (rūpintojas) ar 
įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas t÷vystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą 
patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu 
su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateik÷ kartu su 
prašymu.  


