VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS UN NELAIMES GADĪJUMU POLIŠU
PAMATINFORMĀCIJA
Konkursa kārtībā izvēlētā apdrošināšanas sabiedrība:
„InterRisk Vienna Insurance Group” AAS

1. variants

Veselības apdrošināšanas programma „LUKSUS PLUSS” I
(Apdrošinājuma summa vienai apdrošinātajai personai EUR 4 800.00 gadā)
PACIENTA IEMAKSA

Atlaides apmērs
un limiti
EUR 1000.00
gadā

AMBULATORĀ APRŪPE
ģimenes ārsta apmeklējums
speciālista apmeklējums
ģimenes ārsta mājas vizīte (atbilstoši valsts tiesību aktos noteiktajām iedzīvotāju kategorijām)
par ambulatori veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)
diagnostiskie izmeklējumi ambulatori

100%
100%
100%
100%
100%

STACIONĀRA APRŪPE
par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)
par dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju, t.sk. līdzmaksājums)
diagnostiskie izmeklējumi dienas stacionārā
par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)

MAKSAS PAKALPOJUMI
MAKSAS AMBULATORIE PAKALPOJUMI
Ģimenes ārsta mājas vizītes
Ārstu – speciālistu (t.sk. maksas ģimenes ārsta, docenta, profesora) konsultācijas
Laboratoriskie izmeklējumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (L3): pilna asins analīze, bilirubīns, frakcijas, ALAT, ASAT,
urea, kreatinīns, kopējais holesterīns, augsta blīvuma holesterīns, zema blīvuma holesterins, C-reaktīvais olbaltums,
reimatoidais faktors, glikoze, protrombina komplekss, urīna analīze, koprogramma, krēpu analīze, iztriepju
izmeklēšana uz mikrofloru; retikulociti, dzelzs, ferritīns, u.c.
Diagnostiskie izmeklējumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (D3): EKG, RTG, USG (dažādām orgānu sistēmām);
funkcionālie izmeklējumi (kolposkopija, ārējās elpošanas funkciju noteikšana (ĀEF), cistometrija, spirogrāfija,
spirometrija, audiometrija,, urofloumetrija, profilometrija), doplerogrāfija, mammogrāfija, holtera monitorēšana,
veloergometrija
Dārgie diagnostiskie izmeklējumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu: ehokardiogrāfija, endoskopiskie izmeklējumi
(gastroskopija, fibrogastroskopija, kolonoskopija), karpālā kanāla sindroma diagnostika, kompjuterizēta
encefalogrāfija, neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija, skaitļotājtomogrāfija (CT) un magnētiskā rezonanse
(MR)
Atbilstoši diagnozei un ārstējošā ārsta nozīmējumam fizikālās terapijas procedūras – 1 kurss (10 reizes) gadā
Obligātās profesionālās veselības pārbaudes (pēc darba devēja noteiktiem riska faktoriem un MK noteikumiem Nr.
219 atbilstoši norādītajām prasībām)
Medicīniskās izziņas: autotransporta vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujai u.c.
Profilaktiskā vakcinācija ar potēšanas pasi (V2): pret gripu, pret ērču encefalītu
Ambulatori veicamās ārsta nozīmētas procedūras, t.i.: injekcijas – intramuskulāras, s/c, i/c; intravenozās i/v;
intravenozās sistēmas, infūzijas
Manipulācijas ķirurģijā, oftalmoloģijā, dermatoloģijā, ginekoloģijā un uroloģijā, LOR vienas pieņemšanas;
pārsiešanas
Valsts neatliekamā palīdzība Latvijas teritorijā

MAKSAS STACIONĀRIE PAKALPOJUMI *
par uzturēšanos dienas un diennakts stacionārā
par maksas plānveida operācijām dienas un diennakts stacionārā
laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi, ārstnieciskās manipulācijas
paaugstināta servisa ārstnieciskie pakalpojumi, ja konkrētā ārstniecības iestāde to nodrošina
privātā neatliekamā palīdzība

Apdrošināšanas prēmija vienai personai:

100%
100%
100%
100%
100%

EUR 800.00 gadā
100%
100%
100%

EUR 180.00 gadā

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EUR 3000.00 gadā
Par vienu stacionēšanas
gadījumu līdz
EUR 450.00

EUR 288.00

* - skaidras naudas norēķins (sākotnēji apdrošinātām personām par medicīnisko pakalpojumu jānorēķinās ar personīgiem līdzekļiem)
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2. variants

Veselības apdrošināšanas programma „LUKSUS PLUSS” II
(Apdrošinājuma summa vienai apdrošinātajai personai EUR 5 150.00 gadā)
PACIENTA IEMAKSA

Atlaides apmērs
un limiti
EUR 1000.00
gadā

AMBULATORĀ APRŪPE
ģimenes ārsta apmeklējums
speciālista apmeklējums
ģimenes ārsta mājas vizīte (atbilstoši valsts tiesību aktos noteiktajām iedzīvotāju kategorijām)
par ambulatori veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)
diagnostiskie izmeklējumi ambulatori

100%
100%
100%
100%
100%

STACIONĀRA APRŪPE
par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)
par dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju, t.sk. līdzmaksājums)
diagnostiskie izmeklējumi dienas stacionārā
par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)

MAKSAS PAKALPOJUMI

100%
100%
100%
100%
100%

EUR
gadā

1000.00

MAKSAS AMBULATORIE PAKALPOJUMI
Ģimenes ārsta mājas vizītes
Ārstu – speciālistu (t.sk. maksas ģimenes ārsta, docenta, profesora) konsultācijas
*Homeopāta konsultācija vienu reizi apdrošināšanas periodā
Paplašinātā apjomā laboratoriskie izmeklējumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (L3): pilna asins analīze, bilirubīns,
frakcijas, ALAT, ASAT, urea, kreatinīns, kopējais holesterīns, augsta blīvuma holesterīns, zema blīvuma olesterīns,
C-reaktīvais olbaltums, reimatoidais faktors, glikoze, protrombina komplekss, asins grupa (ABO), Rh-faktors, urīna
analīze, koprogramma, krēpu analīze, iztriepju izmeklēšana uz mikrofloru; retikulociti, dzelzs, ferritīns, TSH, T3, T4,
TG, AV pret TG, helicobacter pylori IgA, helicobacter pylori IgG, troponins, PSA u.c.
Diagnostiskie izmeklējumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (D3): EKG, RTG, RTG ar kontrastu, USG –
ultrasonogrāfiskie izmeklējumi: dažādām orgānu sistēmām, ginekoloģiskā, saistaudu un locītavu USG, USG –
endoskopiskā, funkcionālie izmeklējumi (kolposkopija, ārējās elpošanas funkciju noteikšana (ĀEF), cistometrija,
spirogrāfija, spirometrija, audiometrija, karpālā kanāla sindroma diagnostika, urofloumetrija, profilometrija u.c.),
duplex, doplerogrāfija, mammogrāfija, ehokardiografiskie izmeklējumi, holtera monitorēšana, veloergometrija,
scintigrāfija; endoskopiskie izmeklējumi (gastroskopija, fibrogastroskopija, gastroduodenoskopija, bronhoskopija,
kolonoskopija, rektoskopija, fibrolarigoskopija, fibrocistoskopija, videostroboskopija u.c), kompjuterizēta
encefalogrāfija, elektroencefalogrāfija, elptests gastroenteroloģijā, neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija,
skaitļotāj tomogrāfija (CT) – 1 reizi apdrošināšanas periodā un magnētiskā rezonanse (MR) – 1 reizi apdrošināšanas
periodā
* Grūtnieču aprūpes pakalpojumi tiek apmaksāti saskaņā ar MK noteikumu Nr.611 nosacījumiem.
Tiek apmaksāti ginekologa, ginekologa-dzemdību speciālista un ģimenes ārsta konsultācijas; diagnostiskie
izmeklējumi (USG, KTG) un laboratoriskie izmeklējumi, t.sk. skrīnings grūtniecēm
Atbilstoši diagnozei un ārstējošā ārsta nozīmējumam fizikālās terapijas procedūras – 1 kurss (10 reizes) gadā
Ambulatorā rehabilitācija atbilstoši diagnozei un ārstējošā ārsta nosūtījumam – 1 kurss (10 reizes): ārstnieciskā
masāža, ārstnieciskā vingrošana grupās un individuāli*, manuālā terapija*, ūdens procedūras* (t.sk. dūņu
aplikācijas)
Obligātās profesionālās veselības pārbaudes (pēc darba devēja noteiktiem riska faktoriem un MK noteikumiem Nr.
219 atbilstoši norādītajām prasībām), medicīniskās izziņas: autotransporta vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujai,
laulību noslēgšanai
Profilaktiskā vakcinācija ar potēšanas pasi (V2): pret gripu, pret ērču encefalītu,
Ambulatori veicamās ārsta nozīmētas procedūras, t.i.: injekcijas – intramuskulāras, s/c, i/c; intravenozās i/v;
intravenozās sistēmas, infūzijas
manipulācijas ķirurģijā, oftalmoloģijā, dermatoloģijā, ginekoloģijā un uroloģijā, LOR vienas pieņemšanas;
pārsiešanas;
Valsts neatliekamā palīdzība Latvijas teritorijā

100%
100%
Saskaņā ar cenrādi
100%

100%

EUR 250.00 gadā
100%
EUR 60.00 gadā
100%
100%
100%
100%
100%
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MAKSAS STACIONĀRIE PAKALPOJUMI *

EUR 3000.00 gadā

par uzturēšanos dienas un diennakts stacionārā
par maksas plānveida operācijām dienas un diennakts stacionārā
laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi, ārstnieciskās manipulācijas
paaugstināta servisa ārstnieciskie pakalpojumi, ja konkrētā ārstniecības iestāde to nodrošina
privātā neatliekamā palīdzība

ZOBĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMI

Par vienu stacionēšanas
gadījumu līdz
EUR 750.00

EUR 150.00 gadā

Programma nodrošina zobārstniecības pakalpojumu saņemšanu ar atlaidi. Atlaides procents un apdrošinājuma
summa ir norādīta uz veselības apdrošināšanas kartes.
„InterRisk Vienna Insurance Group” AAS apmaksā: pirmo palīdzību akūtu sāpju gadījumā; zobu terapija
(plombēšana); zobu endodontija (kanālu ārstēšana); zobu ekstrakcijas (raušana); zobu ārsta (terapeita)
konsultācijas; mutes dobuma apskate; ārstēšanas plāna sastādīšana; anestēzija (izņemot vispārējo); zobu
rentgens (izņemot 3D, ICAT); mutes dobuma higiēna.
„InterRisk Vienna Insurance Group” AAS neapmaksā: visus ar protezēšanu saistītus pakalpojumus (ieskaitot
nakts kapes, bokseru šinas, kroņu noņemšanu un uzcementēšanu, konsultācijas pie protēzista); ortodontija (t.sk.
konsultācijas pie ortodonta); paradonta slimību ārstēšanu; periodontīta slimību ārstēšana; kanālu ārstēšana ar
mikroskopa palīdzību; kariesa profilakse ar silantiem; zobu balināšana; periodontologa apmeklējums (konsultācija);
lāzera izmantošana; ķirurģijas pakalpojumus (izņemot zobu ekstrakciju); vispārēja anestēzija; premidikācija; ICAT,
3D rentgens; zobu implantus un ar to saistītos pakalpojumus; zobu virsmas kosmētiskā pārklāšana.

Apdrošināšanas prēmija vienai personai:

Atlaide
50%

EUR 426.00

* - skaidras naudas norēķins (sākotnēji apdrošinātām personām par medicīnisko pakalpojumu jānorēķinās ar personīgiem līdzekļiem)

PAPILDPROGRAMMA
Ārstēšanās izdevumi pēc traumām
Trauma nelaimes gadījuma rezultātā - Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina pēc “tabulas B segums „Traumas”.
Kaulu lūzumi nelaimes gadījuma rezultātā - Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina pēc tabulas A segums „Kaulu
lūzumi”.
Medicīniskie izdevumi - Medicīniskie izdevumi ir nelaimes gadījuma dēļ viena apdrošināšanas gada laikā, no
nelaimes gadījuma dienas radušies izdevumi par ambulatori vai stacionāri sniegto pirmo neatliekamo palīdzību. Pašrisks
par katru gadījumu 50.00 EUR.
Dienas nauda - Dienas nauda tiek izmaksāta, ja apdrošinātā persona nelaimes gadījuma rezultātā iegūst
pārejošu darba nespēju. Atlīdzības apmērs ir 5.00 EUR dienā. Izmaksas sākas no 11. darba nespējas dienas. Dienas
nauda tiek izmaksāta ne vairāk, ka par 30 dienām vienā apdrošināšanas gadījumā. Dienas nauda tiek izmaksāta ne
vairāk, ka par 60 dienām vienā apdrošināšanas gadā.

Apdrošinājuma
summa, EUR
3 000
3 000
1 000

4 166

Apdrošināšanas prēmija vienai personai:

EUR 13.50
*- apdrošinājuma summa riskam nāve nelaimes gadījuma rezultātā 5 000 €, invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā 5 000 €
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MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

(ja tie tiks saņemti nelīgumiestādēs vai tiek iesniegts veselības atlīdzības pieteikums)

N – pakalpojums netiek apmaksāts

Luksus Pluss I
atlīdzības apmērs
EUR
100%

Luksus Pluss II
atlīdzības apmērs
EUR
100%

konsultācija pie ārsta-speciālista
konsultācijas pie profesora, nodaļas, klīnikas vadītāja, docenta

Līdz 40.00
Līdz 40.00

Līdz 40.00
Līdz 40.00

homeopāta konsultācija
mājas vizīte

Līdz 35.00

Līdz 40.00
Līdz 35.00

100%
Līdz 35.00

100%
Līdz 35.00

ārstnieciskās manipulācijas ķirurģijā vienas pieņemšanas laikā
ārstnieciskās manipulācijas otolaringoloģijā vienas pieņemšanas laikā
ārstnieciskās manipulācijas oftalmoloģijā vienas pieņemšanas laikā
ārstnieciskās manipulācijas ginekoloģijā vienas pieņemšanas laikā
ārstnieciskās manipulācijas dermatoloģijā vienas pieņemšanas laikā
histoloģiskie izmeklējumi; biopsija
blokāde
epidurālā blokāde
locītavu punkcija
citas manipulācijas
intramuskulāras, s/c, i/c
intravenozā i/v
intravenozā sistēma, infūzija
citas procedūras

Līdz 30.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 30.00
Līdz 30.00
Līdz 15.00
Līdz 40.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 4.00
Līdz 6.50
Līdz 8.60
Līdz 5.00

Līdz 30.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 30.00
Līdz 30.00
Līdz 15.00
Līdz 40.00
Līdz 15.00
Līdz 15.00
Līdz 4.00
Līdz 6.50
Līdz 8.60
Līdz 5.00

Laboratoriskie izmeklējumi
Diagnostiskie (Instrumentālie) izmeklējumi

L3, 100%

L3, 100%

Pakalpojuma atšifrējums
Valsts programmas ietvaros saņemtie pakalpojumi (pacienta iemaksa)
Konsultācijas

Vakcinācija
pret gripu
pret ērču encefalītu

Manipulācijas un procedūras

RTG - rentgenogramma vienai ķermeņa daļai
USG – ultrasonogrāfiskie izmeklējumi: dažādām orgānu sistēmām, ginekoloģiskā, saistaudu
un locītavu USG
EKG - elektrokardiogramma
USG - endoskopiskā
RTG izmeklējumi (orgānu) ar kontrastvielu: augšējā gremošanās trakta, žultspušļa vai
aizkuņģa dziedzera, urīnizvadceļu, irigoskopija, zarnu pasāža u.c.
funkcionālie izmeklējumi: kolposkopija, ārējās elpošanas funkciju noteikšana (ĀEF),
cistometrija, spirogrāfija, spirometrija, audiometrija, karpālā kanāla sindroma diagnostika,
urofloumetrija, profilometrija u.c.
mammogrāfija

Līdz 10.00
Līdz 36.00
Līdz 15.00
Līdz 36.00
Līdz 46.00
Līdz 36.00
Limita ietvaros

Līdz 25.00

doplerogrāfiskie izmeklējumi (sirds, asinsvadu)

Līdz 36.00

holtera monitorēšana, asinsspiediena diennakts reģistrēšana
veloergometrija (Tredmils)
ehokardiogrāfiskie izmeklējumi

Līdz 32.00
Līdz 32.00
Līdz 43.00

scintigrāfiskie izmeklējumi
endoskopiskie izmeklējumi: gastroskopija, fibrogastroskopija, gastroduodenoskopija,
bronhoskopija,
kolonoskopija,
rektoskopija,
fibrolarigoskopija,
fibrocistoskopija,
videostroboskopija u.c.

Līdz 60.00

kompjuterizēta encefalogrāfija, elektroencefalogrāfija

Līdz 60.00
Līdz 36.00
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elptests gastroenteroloģijā

Līdz 40.00

neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija

Līdz 36.00

Augstu tehnoloģiju instrumentālie izmeklējumi
optiskās koherences tomogrāfija (OCT)
skaitļotājtomogrāfijas (CT) izmeklējums ar vai bez kontrastēšanas
magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējums ar vai bez kontrastēšanas
angiogrāfija ar vai bez kontrastēšanas

Limita ietvaros

Līdz 30.00
Līdz 80.00
Līdz 100.00
Līdz 100.00

100%
Līdz 30.00

100%
Līdz 30.00

Līdz 6.50

Līdz 6.50

-

Limita ietvaros

Limita ietvaros

Limita ietvaros

Medicīniskās komisijas
ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes
medicīniskās izziņas (autotransporta vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujai)

Ambulatorā rehabilitācija
Fizikālā terapija
ārstnieciskā masāža, ārstnieciskā vingrošana grupās un individuāli, ūdens procedūras,
manuālā terapija, ārstnieciskā

Stacionārie pakalpojumi
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