Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas forma)
teritorinei ligonių kasai
PRAŠYMAS KOMPENSUOTI TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDAS

-

-

(prašymo užpildymo data)

PRAŠYMO TEIKĖJO ASMENS DUOMENYS:
Pavardė

Vardas

m.

Gimimo data
Adresas:
gatvė
miestas

mėn.

d.

Asmens kodas Lietuvoje
, namo Nr.

, rajonas

, buto Nr.

,

, kaimas

,
pašto kodas
Tel.
El. paštas

, šalis

.
.

PRAŠYMO TEIKĖJO ATSTOVO DUOMENYS:
Pavardė

Vardas

m.

Gimimo data
Adresas:
gatvė
miestas
pašto kodas
Tel.
El. paštas

mėn.

d.

Asmens kodas Lietuvoje
, namo Nr.

, buto Nr.

,

,

, kaimas

, šalis

.
.

GYDYMO VALSTYBĖ:_________________________________________________________________________.
(gydymo valstybės pavadinimas)

PRAŠAU KOMPENSUOTI TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDAS
man asmeniškai,
kitam asmeniui.
PRAŠAU KOMPENSACIJĄ PERVESTI Į SĄSKAITĄ:
Banko pavadinimas
Asmeninės sąskaitos Nr.
Prašymo ir dokumentų priėmimo data:
.
Atsakingasis darbuotojas, priėmęs prašymą ir dokumentus: ________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

______________________________________________________________________________________________.

.
SUTINKU, kad prašyme pateikti mano asmens duomenys būtų naudojami kompensuojant mano išlaidas
tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.
Telefonas pasiteirauti:

Pranešimą apie išlaidų kompensavimą prašau siųsti:
paštu,
elektroniniu paštu.

______________________________

______________________________

(Prašymą teikiančio asmens parašas)

(Prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė)

2
PRIDEDAMA:
1. finansiniai dokumentai

__________________________________________________;
(Nurodomas pridedamų dokumentų kiekis – žodžiais, bendras lapų kiekis – skaičiais)

2. medicinos dokumentai arba jų kopijos_______________________________________________ ;
(Nurodomas pridedamų dokumentų lapų skaičius)

3. kiti dokumentai_________________________________________________________________ .
(Nurodomas pridedamų dokumentų lapų skaičius)

PILDO ASMUO, KURIAM GYDYMO VALSTYBĖJE BUVO SUTEIKTOS PASLAUGOS⃰ IR (AR)
IŠDUOTI VAISTAI, IR (AR) MPP⃰ ⃰, ARBA JO ATSTOVAS⃰ ⃰ ⃰:
PATVIRTINU, kad _______________________________________________ sumokėjo už man (mano
(asmens vardas ir pavardė)

atstovaujamam asmeniui) suteiktas paslaugas ir (ar) išduotus vaistus, ir (ar) MPP.

SUTINKU, kad prašyme pateikti mano (mano atstovaujamo asmens) asmens duomenys ir ypatingi asmens

duomenys būtų naudojami kompensuojant asmens, sumokėjusio už gydymo valstybėje man suteiktas
paslaugas ir (ar) išduotus vaistus, ir (ar) MPP.
_____________________

__________

_____________________

(Asmens,
kuriam
gydymo
valstybėje buvo suteiktos paslaugos
ir (ar) išduoti vaistai, ir (ar) MPP,
arba jo atstovo parašas)

(Data)

(Asmens,
kuriam
gydymo
valstybėje buvo suteiktos paslaugos
ir (ar) išduoti vaistai, ir (ar) MPP,
arba jo atstovo vardas ir pavardė)

PAAIŠKINIMAI:
⃰paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
⃰ ⃰MPP – medicinos prietaisas ar medicinos pagalbos priemonė;
⃰ ⃰ ⃰ pildoma tuo atveju, jei gydymo valstybėje paslaugos buvo suteiktos
ir (ar) vaistai, ir (ar) MPP buvo išduoti kitam (ne prašymą pildančiam)
asmeniui ir prašymą užpildęs asmuo nėra apdrausto asmens, kuriam
buvo suteiktos šios paslaugos ir (ar) išduoti vaistai, ir (ar) MPP,
atstovas.

