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Infor macij a apie 2019 m. da rbuot ojų sv eikato s dra udimą ir pa pildomos 

priežiūros išmokas  
Kaip Nyderlanduose dirbančiam užsieniečiui, šiam laikotarpiui jums reikia sudaryti sveikatos 
priežiūros draudimą. Tai galioja ir tuomet, jei esate sudarę kitą sveikatos priežiūros draudimą, tokį kaip Europos 
sveikatos priežiūros draudimas, kuris dengia ir Nyderlanduose patirtas sveikatos priežiūros draudimo išlaidas. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu: http://www.svb.nl/int/en/wonen_werken_nederland.jsp. 
 
Jūs galite registruotis pagrindiniame asmens duomenų registre (nyd. Basis Registratie 
Persoonsgegevens, BRP), tačiau neprivalote to daryti. Registracija ne rezidentų registre (nyd. Register Niet 
Ingezetenen, RNI) privaloma. Taip pat privalu perduoti RNI informaciją apie pasikeitusius duomenis. 
 
Sveikatos priežiūrai skiriamos išlaidos Nyderlanduose yra paprastai didesnės, nei jūsų kilmės šalyje. Vengdami 
Nyderlanduose sudaryti sveikatos priežiūros draudimą rizikuojate, jog jums bus skirta įstatymų nustatyta 
Nyderlandų Nacionalinio sveikatos priežiūros instituto bauda. Jos dydis – 402,24 EUR. Jei sumokėję šią baudą jūs ir 
toliau vengsite Nyderlanduose sudaryti sveikatos priežiūros draudimą, jums bus pakartotinai skirta 402,24 EUR 
bauda. 
 
LTO Arbeidskracht 
Jeigu jūs dirbate žemės ūkio bendrovėje, darbdavys per „LTO Arbeidskracht“ gali sudaryti grupinį sveikatos 
priežiūros draudimą su „Zilveren Kruis“ (ZK), arba „HollandZorg“ (HZ). Tai labai ekonomiškas sveikatos priežiūros 
draudimo variantas, skirtas būtent tiems darbuotojams, kurie sezoniniams darbams atvyksta į Nyderlandus iš kitų 
šalių. 
 
Draudimo paslaugų paketas 
Per „LTO Arbeidskracht“ sudarytas sveikatos priežiūros draudimas – tai įstatymų nustatytas 
valstybinis sveikatos priežiūros draudimas, už kurį kiekvienas galimas sveikatos priežiūros 
draudikas nuskaičiuoja tą patį mokestį. Valstybinis sveikatos priežiūros draudimas siūlo puikias populiariausių 
(būtinųjų) sveikatos priežiūros išlaidų, tokių kaip bendrosios praktikos gydytojų paskyrimai, vaistai, hospitalizacija ir 
akušerinė pagalba kompensavimo sąlygas. 
Šis standartinis sveikatos priežiūros draudimas papildomai dengia toliau išvardintas išlaidas, 

- todėl jums nebus taikoma draudimo išskaita; 

- mirties atveju repatriacija į gimtinę (Europoje) bus nemokama; 

- skubiais atvejais bus teikiama dantų gydytojo pagalba (skausmo atveju), per metus dengiant 
daugiausiai iki 200 EUR. (Ši paslauga teikiama tik įsigijus ZK ir HZ sveikatos priežiūros draudimo 
paketą.) 

 
Draudimo įmoka 

Draudikas Kasdiené draudimo imoka 
2019 m. 

Privaloma draudimo 
isskaita 

Savanoriska draudimo 
isskaita 

HollandZorg €3,02 €0,- €500,- 

Zilveren Kruis €3,45 €0,- €0,- 

 
 „LTO Arbeidskracht“ mokės draudimo įmokas sveikatos priežiūros draudimo bendrovei, o tada perduos jas jūsų 
darbdaviui. Darbdavys šias sumas nuskaičiuos nuo jūsų darbo užmokesčio. Jeigu nuspręsite sudaryti sveikatos 
draudimo sutartį su HZ, jūsų sutikimą darbdavys galės gauti per „LTO Arbeidskracht“ „Digitaal Loket“ sistemą 
(eDesk). „Zilveren Kruis“ išsiųs popierinį draudimo polisą. 
 

http://www.svb.nl/int/en/wonen_werken_nederland.jsp


 

Kaip veikia draudimo išskaita? 
Kiekvienam Nyderlanduose sudariusiam sveikatos priežiūros draudimo sutartį taikoma 385 EUR dydžio privaloma 
draudimo išskaita (2019 m.). Jeigu pasinaudojama sveikatos priežiūros paslaugomis, kurioms galioja privaloma 
draudimo išskaita, atitinkamai sumažinama sąskaita už suteiktas paslaugas. Sveikatos priežiūros draudimo, kuriuo 
draudžiami „LTO Arbeidskracht“ darbuotojai, atveju privaloma draudimo išskaita yra perdrausta, taigi 
apdraustajam nereikia pačiam mokėti draudimo išskaitos. Jeigu darbuotojas yra pasirinkęs savanorišką draudimo 
išskaitą (pvz., galiojančią įmonėje „HollandZorg“), jis turės savo lėšomis padengti sveikatos priežiūros išlaidas, 
viršijančias 385 EUR, tačiau nesiekiančias daugiau kaip 885 EUR (385 EUR + 500 EUR). Išlaidas, viršijančias 
privalomą draudimo išskaitą (ZK) ir viršijančias privalomos bei savanoriškos draudimo išskaitos sumą (HZ), 
kompensuoja sveikatos priežiūros draudikas. 
 
Papildoma sveikatos priežiūra (zorgtoeslag) 
Jeigu sudarėte sveikatos priežiūros draudimą Nyderlanduose, galite kreiptis dėl papildomos 
sveikatos priežiūros išmokos iš „Belastingdienst“ (Olandijos mokesčių ir muitų administracijos) gauti. Papildoma 
sveikatos priežiūros išmoka, tai „Belastingdienst“ mokama kompensacija (2019 m. maksimali išmokos suma – 99 
EUR per mėnesį), skirta sveikatos draudimo išlaidoms padengti.  
 
Jei paraiškoje nurodėte savo bruto pajamas už visus 2019 m., asmeninę banko sąskaitą ir kieno vardu ji atidaryta, 
„LTO Arbeidskracht“ perduos šiuos duomenis „Belastingdienst“. „Belastingdienst“ patikrins ar jums priklauso 
papildoma sveikatos priežiūros kompensacija ir jei taip, kokio dydžio.  
 
Jaunesni nei 18 m. darbuotojai nemoka sveikatos draudimo, todėl jiems atitinkamai nėra skiriama papildoma 
sveikatos priežiūros draudimo išmoka. 
 
Apsilankymai kilmės šalyje darbo metu 
Jeigu darbo metu nuspręsite paimti apmokamų ar neapmokamų atostogų ir pvz., savaitei grįžti į kilmės šalį, jūsų 
darbo sutartis nenutrūks, o tai reiškia, jog galios ir jūsų sveikatos priežiūros draudimas. Tai reiškia, kad draudimo 
įmokos ir toliau bus mokamos. Be to, kelyje į kilmės šalį ar atgal įvykus nelaimingam atsitikimui, jums bus suteikta 
reikalinga skubi pagalba, kurią padengs draudimas. Kilmės šalyje suteikta pagalba bus dengiama vadovaujantis 
Olandijos kriterijais. Tai reiškia, kad kilmės šalyje patirtos išlaidos gali būti dengiamos ne pilnai. 
 
E106 forma 
E106 forma – tai sertifikatas, liudijantis, jog esate apdraustas (-a) Nyderlanduose. Jūsų darbdavys gali užsakyti arba 
atsisiųsti šią formą per „LTO Arbeidskracht“ „Digitaal Loket“ sistemą (eDesk). 
Jums reikės užregistruoti E106 formą savo kilmės šalies draudimo bendrovėje. Tai atlikę sveikatos priežiūros 
paslaugas galėsite gauti atitinkamai jūsų kilmės šalyje galiojančiam įstatymais nustatytam sveikatos priežiūros 
draudimo paketui. Šio sveikatos draudimo išlaidos bus kompensuojamos vadovaujantis Olandijos kriterijais. Tai 
reiškia, kad kilmės šalyje patirtos išlaidos gali būti dengiamos ne pilnai. 
 
Naudodami E106 formą į savo sveikatos draudimą galite įtraukti jūsų kilmės šalyje likusius šeimos narius, nors šie 
šeimos nariai ir nėra Nyderlanduose. Jūsų kilmės šalies draudimo bendrovė nustatys kuris iš jūsų šeimos narių gali 
būti apdraudžiamas kartu. 
 
Nuolatinis kolektyvinis sveikatos priežiūros draudimas  
Jeigu jūs Nyderlanduose gyvenate nuolatos, bus skaitoma, jog jūs iš esmės imigravote, todel, dirbdami sezoninį 
darbą, neturėsite teisės į specialųjį kolektyvinį sveikatos priežiūros draudimą. Tokiu atveju įstatymai įpareigoja jus 
sudaryti nuolatinį sveikatos priežiūros draudimą. Toks nuolatinis sveikatos priežiūros draudimas yra kitokių 
susitarimų objektas, t.y.: 



 

- yra galimybė sudaryti papildomą sveikatos priežiūros draudimą 

- galima kartu apdrausti šeimos narius 

- atsiranda prievolė mokėti privalomąją sveikatos draudimo įmoką 
 
Jeigu šį sveikatos draudimą sudarysite per „LTO Arbeidskracht“, valstybiniams sveikatos draudimui bus taikoma 10 
proc. nuolaida, o papildomam sveikatos draudimui – 15 proc. nuolaida. 


