
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS
DRAUDIMO

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo (toliau - SDĮ; Žin., 1996, Nr. 55-1287, 2002, Nr. 123-5512) 6 str. 4 d.
nuostatas privalomuoju sveikatos draudimu (toliau - PSD) valstybės
lėšomis draudžiami Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių,
aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip
pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be
pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos
Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.

Besimokančio asmens draustumo galiojimo terminas yra nustatomas
vieneriems mokslo metams – nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki
kitų mokslo metų pradžios (t. y. rugsėjo 1 d.). Kadangi valstybės lėšomis
draudžiami asmenys pasibaigus draustumo galiojimo terminui SDĮ 9-12
straipsniuose nurodytas paslaugas, kompensuojamus vaistus ir medicinos
pagalbos priemones, už kurias mokama iš PSD fondo biudžeto, gauna dar
vieną mėnesį papildomai, faktiškai besimokantis asmuo laikomas draustu iki
rugsėjo 30 d. imtinai.

Todėl, pasibaigus mokslo metams, rugsėjo mėnesį, kai gyventojas
pereina iš vienos valstybės lėšomis draudžiamųjų kategorijos į kitą (mokinys
tampa studentu, o baigęs studijas studentas įsiregistruoja darbo biržoje ir
panašiai), už tą mėnesį (rugsėjį) PSD įmokos nemokamos. Jeigu mokslus
baigęs gyventojas rugsėjo mėnesį įsidarbina ar pradeda vykdyti kitokią veiklą,
jis tą mėnesį moka ar už jį yra mokamos PSD įmokos jau toje kitoje
kategorijoje, priklausomai, kokia veikla jis užsiima.

Tačiau jeigu mokslus ar studijas pabaigęs gyventojas rugsėjo mėnesį
nepereina į kitą draudžiamųjų PSD kategoriją, jis savarankiškai PSD įmokas
moka pradedant rugsėjo mėnesiu.

Pavyzdžiui:
Gyventojas pabaigė bakalauro studijas 2011 m. ir rugsėjo mėn. užsiregistravo darbo

biržoje. Tokiu atveju PSD įmokų po mokslų baigimo jis savarankiškai nemoka, nes yra
draudžiamas valstybės lėšomis.

Jei gyventojas, pabaigė studijas 2011 m. ir įsidarbino spalio 10 d., tai už rugsėjo
mėnesį jis privalo sumokėti PSD įmokas savarankiškai.

Savarankiškai besidraudžiantys asmenys patys už save kas mėnesį moka
9 proc. MMA (šiuo metu 72 Lt (800 Lt x 9 proc.) dydžio PSD įmokas. Įmoka
sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos į sąskaitą Nr. LT24 7300
0101 1239 4300. Lėšų gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM,
gavėjo kodas 188659752. Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas PSD
įmokų kodas - 1901.
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