VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLIŠU PAMATINFORMĀCIJA
Konkursa kārtībā izvēlētā apdrošināšanas sabiedrība:
„ Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”

1. variants
V1 PLUSS 100%
Apdrošinājuma summa (AS)Ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem
4 400 EUR
Pacienta iemaksa 600 EUR
Pacienta
•
•
•
•
•
•
•
•

līdzmaksājums 100% apmērā atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem
Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu un mājas vizīti
Pacienta līdzmaksājums par ārsta ambulatoru apmeklējumu
Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanos dienas un diennakts stacionārā
Pacienta līdzmaksājums par ambulatori un stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
Pacienta līdzmaksājums par ambulatori un dienas stacionārā veikto operāciju
Pacienta līdzmaksājums par medicīniskās apaugļošanas procedūrām
Pacienta līdzmaksājums par medicīnisko rehabilitāciju
Līdzmaksājums par operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām

Maksas ambulatorie pakalpojumi 800 EUR
Ambulatorie pakalpojumi bez ārstējošā ārsta nosūtījuma
•
Ģimenes ārstu, ārstu speciālistu, profesoru, docentu, augstākās kvalifikācijas speciālistu konsultācijas
•
Ģimenes ārsta mājas vizīte
Diagnostiski (instrumentālie) izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, t.sk.:
•
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi, funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi, rentgenoloģiskie izmeklējumi (t.sk. mammogrāfija),
osteodensitometrija, podometrija, karpālā kanāla diagnostika, spirogrāfija, audiometrija, redzes lauka noteikšana, kolposkopija u.c.
•
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi (piemēram, neirogrāfija, elektroencefalogrāfija), sirds neinvazīvie funkcionālie
izmeklējumi (piemēram, Holtera monitorēšana, veloergometrija), galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi,
Plaša spektra augstu tehnoloģiju diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, apdrošinājuma summa (limits) 180.00EUR, t.sk.:
•
Radionuklīdās diagnostikas izmeklējumi (scintigrāfija)
•
Endoskopiskie izmeklējumi (t.sk. bronhoskopija, fibrogastroduodenoskopija, cistoskopija, kolonoskopija, rektoskopija, sigmoidoskopija) ar un bez
anestēzijas
•
Skaitļotājtomogrāfijas (CT) izmeklējumi ar un bez kontrastvielas
•
Magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi ar un bez kontrastvielas.
Laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, t.sk.:
•
Pilna asins aina, dzelzs, ferritīns, troponīns, iekaisuma marķieri (CRO, RF, ASO), bioķīmiskie izmeklējumi (cukura līmenis, bilirubīns, amilāze, sārmainā
fosfotāze, kreatinīns, urea, urīnskābe, ASAT, ALAT), elektrolīti, lipidogramma (ABLH, ZBLH, kopējais holesterīns, triglicerīdi), kopējais olbaltums,
albumīni, protrombīna komplekss, APTL, INR, urīna analīze, koprogramma, slēptās asinis fēcēs, krēpu analīze, ginekoloģijā - iztriepju izmeklēšana uz
mikrofloru, onkocitoloģijas analīze
•
Mikrobioloģiskie izmeklējumi (uztriepes, uzsējumi, antibiotiķu jutības noteikšana), histoloģijas analīzes, hormoni (izņemot dzimumhormonus),
hematoloģija, infekciju un antivielu noteikšana
Ārsta nozīmētās ārstnieciskās manipulācijas
•
Medikamentu injekcijas un infūzijas, blokādes, punkcijas, pārsiešanas, brūču apstrāde, Haimora dobuma punkcija, deguna blakus dobuma skalošana,
incīzija u.c.
Neatliekamā palīdzība
•
Neatliekamā medicīniskā palīdzība, t.sk. privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība

Medicīniskās izziņas (MI), 100% apmērā
•
•

autovadītājiem;
ieroču iegādes atļaujas saņemšanai.

Profilaktiskā vakcinācija (PV3), apdrošinājuma summa (limits) 70.00 EUR
•

Jebkura veida vakcinācija, izņemot vakcināciju pret dzemdes kakla vēzi (apdrošinātajai personai jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem)

Medicīniskās apskates (OVP), 100% apmērā
•

Obligātās veselības pārbaudes ar darba devēja norīkojumu, kas saistītas ar kaitīgu darba vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību, normatīvos aktos
noteiktā kārtībā un apjomā

Ambulatorā rehabilitācija ar ārsta norīkojumu (AR), 100% apmērā
•

Fizikālās terapijas procedūras (limits 10 reizes)

Maksas stacionārie pakalpojumi (MS) ar limitu 3000 EUR un 450.00 EUR par gadījumu
•

Maksas stacionārie pakalpojumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu ( 450 EUR par 1 stacionēšanas gadījumu): uzturēšanās stacionārā, t.sk., sanitārā aprūpe,
medikamenti; ārstu, nodaļas vadītāju, docentu, profesoru konsultācijas; diagnostiskas, laboratorijas un instrumentālie izmeklējumi; ārstnieciskās
procedūras; plānveida operatīvā ārstēšana; ārstēšanos maksas palātās paaugstināta servisa apstākļos

Apdrošināšanas prēmija vienai personai

304.00 EUR

Piedāvājums ir sagatavots Jums personīgi un nav izpaužams trešajām personām bez brokera rakstiskas piekrišanas.
Colemont FKB Latvia SIA │Āraišu iela 34 │ Rīga LV - 1039 │ Latvija
PHONE: +371 67 24 00 66 │ FAX: +371 67 20 17 37 │ www.colemontfkb.lv

2. variants
PĒRLE ar 100% apmaksu
Apdrošinājuma summa (AS)Ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem
4 800 EUR
Pacienta iemaksa 600 EUR
Pacienta
•
•
•
•
•
•
•
•

līdzmaksājums 100% apmērā atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem
Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu un mājas vizīti
Pacienta līdzmaksājums par ārsta ambulatoru apmeklējumu
Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanos dienas un diennakts stacionārā
Pacienta līdzmaksājums par ambulatori un stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
Pacienta līdzmaksājums par ambulatori un dienas stacionārā veikto operāciju
Pacienta līdzmaksājums par medicīniskās apaugļošanas procedūrām
Pacienta līdzmaksājums par medicīnisko rehabilitāciju
Līdzmaksājums par operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām

Maksas ambulatorie pakalpojumi 800 EUR
Ambulatorie pakalpojumi bez ārstējošā ārsta nosūtījuma
•
Ģimenes ārstu, ārstu speciālistu, profesoru, docentu, augstākās kvalifikācijas speciālistu konsultācijas
•
Ģimenes ārsta mājas vizīte
Diagnostiski (instrumentālie) izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, t.sk.:
•
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi, funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi, rentgenoloģiskie izmeklējumi (t.sk. mammogrāfija),
osteodensitometrija, podometrija, karpālā kanāla diagnostika, spirogrāfija, audiometrija, redzes lauka noteikšana, kolposkopija u.c.
•
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi (piemēram, neirogrāfija, elektroencefalogrāfija), sirds neinvazīvie funkcionālie
izmeklējumi (piemēram, Holtera monitorēšana, veloergometrija), galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi,
radionuklīdās diagnostikas izmeklējumi (scintigrāfija)
•
Endoskopiskie izmeklējumi (t.sk. fibrogastroduodenoskopija, kolonoskopija),
•
Skaitļotājtomogrāfijas (CT) un magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi
Laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, t.sk.:
•
Pilna asins aina, dzelzs, ferritīns, troponīns, iekaisuma marķieri (CRO, RF, ASO), bioķīmiskie izmeklējumi (cukura līmenis, bilirubīns, amilāze, sārmainā
fosfotāze, kreatinīns, urea, urīnskābe, ASAT, ALAT), elektrolīti, lipidogramma (ABLH, ZBLH, kopējais holesterīns, triglicerīdi), kopējais olbaltums,
albumīni, protrombīna komplekss, APTL, INR, urīna analīze, koprogramma, slēptās asinis fēcēs, krēpu analīze, ginekoloģijā - iztriepju izmeklēšana uz
mikrofloru, onkocitoloģijas analīze
•
Mikrobioloģiskie izmeklējumi (uztriepes, uzsējumi, antibiotiķu jutības noteikšana), histoloģijas analīzes, hormoni (izņemot dzimumhormonus),
hematoloģija, infekciju un antivielu noteikšana
Ārsta nozīmētās ārstnieciskās manipulācijas
•
Medikamentu injekcijas un infūzijas, blokādes, punkcijas, pārsiešanas, brūču apstrāde, Haimora dobuma punkcija, deguna blakus dobuma skalošana,
incīzija u.c.
Neatliekamā palīdzība
•
Neatliekamā medicīniskā palīdzība, t.sk. privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība

Medicīniskās izziņas (MI), 100% apmērā
•
•

autovadītājiem;
ieroču iegādes atļaujas saņemšanai.

Profilaktiskā vakcinācija (PV1, PV2), 100% apmērā
•
•

Pret gripu un ērču encefalītu
Pret B hepatītu; A un B hepatīta kombinētā vakcīna; Pneimo vakcīna

Medicīniskās apskates (OVP), 100% apmērā
•

Obligātās veselības pārbaudes ar darba devēja norīkojumu, kas saistītas ar kaitīgu darba vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību, normatīvos aktos
noteiktā kārtībā un apjomā

Ambulatorā rehabilitācija ar ārsta norīkojumu (AR), 100% apmērā
•

Fizikālās terapijas procedūras (limits 10 reizes)

Ambulatorā rehabilitācija ar ārsta norīkojumu (AR), apdrošinājuma summa (limits) 60 EUR
•
•
•
•

Ārstnieciskā masāža
Ārstnieciskā vingrošana grupās (ārstniecības iestādēs)
Ūdens procedūras (dušas, vannas, dūņas, zemūdens masāža)
Manuālā terapija

Grūtnieču aprūpe (GA), apdrošinājuma summa (limits) 200 EUR
•

Tiek apmaksāti medicīniskie pakalpojumi, kas saistīti ar ambulatoro grūtniecības aprūpi, ieskaitot pirmsdzemdību aprūpes perioda individuālos līgumus
(neapmaksā: 4D augļa USG)

Zobārstniecība – terapija (t.sk. mutes dobuma higiēna 1x apdrošināšanas periodā) 50% apmaksa no apdrošinājuma summas
300 EUR (limits 150 EUR)
•

Programmā norādītā apmērā tiek apmaksāti sekojoši zobārstniecības pakalpojumi: mutes dobuma higiēna ... reizi apdrošināšanas periodā, neatliekamā
palīdzība akūtu zobu sāpju gadījumā, terapeitiskā (zobu plombēšana un kanālu ārstēšana) un ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), vietējā anestēzija,
zobārsta konsultācijas un RTG (zobu rentgens). Apdrošināšanas atlīdzība, ko apmaksā apdrošinātājs apdrošināšanas periodā, tiek ierobežota ar limitu.

Maksas stacionārie pakalpojumi (MS) ar limitu 3000 EUR un 720.00 EUR par gadījumu
•

Maksas stacionārie pakalpojumi ar ārstējošā ārsta nosūtījumu ( 720 EUR par 1 stacionēšanas gadījumu): uzturēšanās stacionārā, t.sk., sanitārā aprūpe,
medikamenti; ārstu, nodaļas vadītāju, docentu, profesoru konsultācijas; diagnostiskas, laboratorijas un instrumentālie izmeklējumi; ārstnieciskās
procedūras; plānveida operatīvā ārstēšana; ārstēšanos maksas palātās paaugstināta servisa apstākļos

Apdrošināšanas prēmija vienai personai

425.00 EUR

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle apmaksājamās summas apmērā
nelīgumiestādēs, CENRĀDIS C3
Programmā iekļautie pakalpojumi
Maksas ambulatorie pakalpojumi
Ģimenes ārstu, ārstu speciālistu, profesoru, docentu, augstākās kvalifikācijas speciālistu konsultācijas
Ģimenes ārsta mājas vizīte

Diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi ar ārsta norīkojumu

Vienas reizes limits
līdz EUR
36.00
36.00

Vienas reizes limits

Piedāvājums ir sagatavots Jums personīgi un nav izpaužams trešajām personām bez brokera rakstiskas piekrišanas.
Colemont FKB Latvia SIA │Āraišu iela 34 │ Rīga LV - 1039 │ Latvija
PHONE: +371 67 24 00 66 │ FAX: +371 67 20 17 37 │ www.colemontfkb.lv

līdz EUR
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi, funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi, rentgenoloģiskie izmeklējumi (t.sk.
mammogrāfija), osteodensitometrija, podometrija, karpālā kanāla diagnostika, spirogrāfija, audiometrija, redzes lauka noteikšana,
kolposkopija u.c.
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi (piemēram, neirogrāfija, elektroencefalogrāfija), sirds
neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi (piemēram, Holtera monitorēšana, veloergometrija), galvas un ekstremitāšu maģistrālo
asinsvadu funkcionālie izmeklējumi, radionuklīdās diagnostikas izmeklējumi (scintigrāfija)
Endoskopiskie izmeklējumi (t.sk. fibrogastroduodenoskopija, kolonoskopija)
Skaitļotājtomogrāfijas (CT) izmeklējumi
Magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi

Laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu
Pilna asins aina, dzelzs, ferritīns, troponīns, iekaisuma marķieri (CRO, RF, ASO), bioķīmiskie izmeklējumi (cukura līmenis,
bilirubīns, amilāze, sārmainā fosfotāze, kreatinīns, urea, urīnskābe, ASAT, ALAT), elektrolīti, lipidogramma (ABLH, ZBLH,
kopējais holesterīns, triglicerīdi), kopējais olbaltums, albumīni, protrombīna komplekss, APTL, INR, urīna analīze, koprogramma,
slēptās asinis fēcēs, krēpu analīze, iztriepju izmeklēšana uz mikrofloru, onkocitoloģijas analīze, hormoni, elektrolīti, hematoloģija,
infekciju noteikšana, antivielu noteikšana, mikrobioloģiskie izmeklējumi.
Mikrobioloģiskie izmeklējumi (uztriepes, uzsējumi, antibiotiķu jutības noteikšana), histoloģijas analīzes, hormoni (izņemot
dzimumhormonus), hematoloģija, infekciju un antivielu noteikšana

Ārsta nozīmētās ārstnieciskās manipulācijas
Medikamentu injekcijas un infūzijas, blokādes, punkcijas, pārsiešanas, brūču apstrāde, Haimora dobuma punkcija, deguna
blakus dobuma skalošana, incīzija u.c.

Neatliekamā palīdzība

57.00

71.00
85.00
142.00

Apmaksa (%)

100%

Vienas reizes limits
līdz EUR
28.00

Apmaksa (%)

Neatliekamā medicīniskā palīdzība, t.sk. privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība

100%

Piedāvājums ir sagatavots Jums personīgi un nav izpaužams trešajām personām bez brokera rakstiskas piekrišanas.
Colemont FKB Latvia SIA │Āraišu iela 34 │ Rīga LV - 1039 │ Latvija
PHONE: +371 67 24 00 66 │ FAX: +371 67 20 17 37 │ www.colemontfkb.lv

