1.

A8 apdrošināšanas limits 2000EUR (cenrāža programma)
 Maksas speciālisti 20.00EUR limits
 Vakcinācija –ērces, gripa
 OVP- obligātās veselības pārbaudes limits 30.00EUR
 Maksas stacionārs 300EUR 1x apdrošināšanas periodā

2.

A4 apdrošināšanas limits 4000EUR (cenrāža programma)

Maksas speciālisti 30.00EUR limits/profesori-45.00EUR

Vakcinācija –ērces, gripa

OVP- obligātās veselības pārbaudes limits 30.00EUR

Maksas stacionārs 750EUR par katru stacionēšanas gadījumu

Dārgās tehnoloģijas kopējā limitā


3.

A102






apdrošināšanas limits 5000EUR (100% apmaksa)
Maksas speciālisti 30.00EUR limits/profesori-45.00EUR (nelīgumiestādēs)
Vakcinācija –ērces, gripa
OVP- obligātās veselības pārbaudes limits 30.00EUR
Maksas stacionārs 750EUR par katru stacionēšanas gadījumu
Dārgās tehnoloģijas kopējā limitā

BTA Veselības apdrošināšanas piedāvājums

08.11.2017

Datums:

Nr.:

Apdrošinājuma ņēmējs:

Nosaukums:
Reģ. Nr.:

3

Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca
90000159994

Apdrošināšanas nosacījumi:
Latvija
24 stundas diennaktī
12 mēneši

Apdrošināšanas līguma darbības vieta:
Apdrošināšanas līguma darbības laiks:
Apdrošināšanas periods:

Piedāvājums sagatavots, ņemot vērā, ka kopējais apdrošināto darbinieku skaits nebūs mazāks par:

160-200 personām

PAMATPROGRAMMA
Piedāvājums sagatavots, ņemot vērā, ka apdrošināšanas prēmiju maksā:
uzņēmums 100% apmērā

Kopējais pieļaujamais kombināciju skaits: 5 grupas (pamatprogramma + papildprogrammas).

1.grupa
Apdrošināto skaits: no ~38 personām

Kods

Veselības apdrošināšanas programmas veids

Apdrošinājuma
summa (EUR)

A8

Ambulatorā un stacionārā aprūpe (Cenrāža programma)

2000.00

MS300

Maksas stacionārā aprūpe

300.00

A8

Dārgās diagnostiskās tehnoloģijas kopējā apdrošinājuma summas limitā (Pēc
cenrāža)

Gada apdrošināšanas
prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)
119.00

2.grupa
Apdrošināto skaits: no ~61 personas.

Kods

Veselības apdrošināšanas programmas veids

Apdrošinājuma
summa (EUR)

A8

Ambulatorā un stacionārā aprūpe (Cenrāža programma)

2000.00

MS300

Maksas stacionārā aprūpe

300.00

A8

Dārgās diagnostiskās tehnoloģijas kopējā apdrošinājuma summas limitā (Pēc
cenrāža).

B54

Medikamenti (50%)

150.00

D1

Zobārstniecība (50%)

150.00

Gada apdrošināšanas
prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)

200.00

3.grupa
Apdrošināto skaits: no ~42 personām

Kods

Veselības apdrošināšanas programmas veids

A4

Ambulatorā un stacionārā aprūpe (Cenrāža programma)

MS750

Maksas stacionāras ar limitu 750 par katru stacionēšanas gadījumu;

A4 *

Dārgās diagnostiskās tehnoloģijas kopējā apdrošinājuma summas limitā (pēc
cenrāža)

Apdrošinājuma
summa (EUR)

Gada apdrošināšanas
prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)

4000.00
220.00

A4* Paaugstināts cenrādis dārgajai diagnostikai.
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4.grupa
Apdrošināto skaits: no ~75 personām.

Kods

Veselības apdrošināšanas programmas veids

Apdrošinājuma
summa (EUR)

A4

Ambulatorā un stacionārā (Cenrāža programma)

MS750

Maksas stacionāras ar limitu 750 par katru stacionēšanas gadījumu;

A4 *

Dārgās diagnostiskās tehnoloģijas kopējā apdrošinājuma summas limitā (pēc
cenrāža)

AR100

Ambulatorā rehabilitācija

100.00

B54

Medikamenti (50%)

150.00

D1

Zobārstniecība (50%)

150.00

Gada apdrošināšanas
prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)

4000.00

344.00

A4* Paaugstināts cenrādis dārgajai diagnostikai.

5.grupa
Apdrošināto skaits: ~10 personas.

Kods

Veselības apdrošināšanas programmas veids

A102

Ambulatorā un stacionārā aprūpe 100% apmaksāta programma (līgumiestādēs)

MS750

Maksas stacionāras ar limitu 750 par katru stacionēšanas gadījumu;

A102

Dārgās diagnostiskās tehnoloģijas kopējā apdrošinājuma summas limitā

AR150

Ambulatorā rehabilitācija

Apdrošinājuma
summa (EUR)

Gada apdrošināšanas
prēmija vienam
apdrošinātajam
(EUR)

5000.00
363.00
150.00

Papildu noteikumi:


Piedāvājums spēkā pie nosacījuma, ka Apdrošināto ģimenes locekļu apdrošināšanas aizsardzība nepārsniedz paša darbinieka apdrošināšanas aizsardzību un ģimenes
locekļu skaits nepārsniedz 20% no kopējā Apdrošināto skaita.
Papildprogrammas ir iespējams iegādāties tikai kopā ar izvēlēto pamatprogrammu, ar nosacījumu, ka katru papildprogrammu iegādājas vismaz 10 darbinieki.
Ja piedāvājumā ir norādīts, tad 30 kalendāro dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas visiem Apdrošinātajiem ir iespēja iegādāties plašāku apdrošināšanas
aizsardzību, samaksājot apdrošināšanas prēmiju no personīgiem līdzekļiem vienā maksājumā. Papildu iegādātā apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā līdz
apdrošināšanas līguma termiņa beigām.
Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas prēmiju piedāvājam maksāt pa daļām (no 715 EUR vienā reizē) bez apdrošināšanas prēmijas sadārdzinājuma.
Piedāvājums attiecas uz Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Par Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku tiek uzskatīta tikai darba tiesiskajās
vai civildienesta tiesiskajās attiecībās esoša persona, kā arī valdes un padomes locekļi. Par darbinieka ģimenes locekli tiek uzskatīts laulātais, dzīves partneris (arī
nereģistrētās partnerattiecībās) un bērni līdz 18 gadu vecumam.
Lai noteiktu prēmiju par ģimenes locekļa apdrošināšanu pamatprogrammām un papildprogrammai darbiniekam noteiktā apdrošināšanas prēmija ir jāpareizina ar
koeficientu 1,5 (personām virs 60 gadiem – ar 1,7).
BTA apmaksās pakalpojumus, kas saņemti visās ārstniecības, sporta un optikas izstrādājumu iegādes iestādēs, aptiekās, izņemot atsevišķās ārstniecības iestādēs
(publicētas BTA mājas lapā www.bta.lv), kuru sniegtos pakalpojumus Apdrošinātajiem BTA neapmaksās.








Piedāvājuma neatņemamas sastāvdaļas ir:




Veselības apdrošināšanas programmu apraksti
Veselības apdrošināšanas noteikumi Nr.3.2.
Papildu noteikumi

Piedāvājums spēkā no_07.11.2017_līdz_06.12.2017

Apdrošinātāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds: Linda Kraule
Amats: KKD klientu darījumu vadītājs
Tālrunis: 29331587, 66936045
E-pasts: linda.kraule@bta.lv
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