Cienījamie darbinieki!
Baltijas Starptautiskā Akadēmija un Grāmatvedības un Finanšu koledža 2016./2017. mācību gadā turpina veikt
darbinieku veselības apdrošināšanu sadarbībā ar AAS "BTA Baltic Insurance Company". Apdrošināšana ir paredzēta
štata darbiniekiem ar stāžu ne mazāk kā 2 gadi.
2016./2017. mācību gadā Darba devēji apmaksā darbiniekiem ar stāžu BSA vairāk kā 2 gadi, bet mazāk kā 7 gadi
apdrošināšanas polisi pēc 1.programmas: A ar apdrošinājuma summu € 1 500.
Pamatprogramma 1: pirmā līmeņa polise A – 100% sedz darba devējs

1.

Pamatprogramma

Ambulatorā un stacionārā aprūpe

Kods

Apdr. summa (Limits), €

Gada apdrošināšanas
prēmija, €**

A

1 500

64.00

Piezīme: A Programma: Maksas Ambulatorie pakalpojumu – limits 430.- € pēc čekiem:
Ārstu-speciālistu konsultācijas (visi klasiskās medicīnas speciālisti, t.sk. maksas ģimenes ārsta un maksas terapeita pakalpojumi, t.sk. maksas neatliekamā palīdzība) - 3
konsultācijas periodā, par katru, - līdz 14.50 €. Laboratoriskie izmeklējumi tiek apmaksāti saskaņā ar A8 programmas nosacījumiem. Instrumentālie izmeklējumi:
elektrokardiogrāfija - līdz 7.50 € , fluorogramma - līdz 6.- €, mammogrāfija - līdz 14.50 €. Ārstnieciskās manipulācijas (injekcijas, infūzijas līdz 3.00- € – 10x periodā).
Stacionāra pakalpojumi pacienta iemaksas apmērā un Līdzmaksājums. Polise nesedz ambulatoro rehabilitāciju, vakcinācijas, izziņas.
** Ģimenes locekļiem (laulātie, bērni, vecāki) - koeficients pamatprogrammai 1.6, jaunpienākušajiem – 2.0. Apdrošināto ģimenes locekļu apdrošināšanas aizsardzība nevar
pārsniegt paša Apdrošinātā apdrošināšanas aizsardzību.

Darbiniekiem ar darba stāžu vairāk kā 7 gadi apdrošināšanas polisi pēc 2.pamatprogrammas: A8 AR2 ar
apdrošinājuma summu € 1 760.
Pamatprogramma 2: otrā līmeņa polise A8 AR2 – 100% sedz darba devējs

2.

Pamatprogramma

Ambulatorā un stacionārā aprūpe
ar vakcināciju pret gripu un ērču encefalītu
un ambulatorā rehabilitācija ar limitu 60 €

Kods

Apdr. summa (Limits), €

Gada apdrošināšanas
prēmija, €**

A8 AR2

1 760

84.00

Piezīme: * Konsultācijas 15 €, t.sk. maksas ģimenes ārsta, terapeita vai pediatra; elektrokardiogrāfija, fluorogramma, rentgens - līdz 7.50 €; visa veida USG, Duplex,
mammogrāfija - 22 €, mag.rezonanse -45 €; laboratoriskie izmeklējumi tiek apmaksāti saskaņā ar A8 programmas nosacījumiem + PSA marķieris.
Stacionāra pakalpojumi pacienta iemaksas apmērā un Līdzmaksājums.
** Ģimenes locekļiem (laulātie, bērni, vecāki) - koeficients pamatprogrammai 1.6, jaunpienākušajiem – 2.0. Apdrošināto ģimenes locekļu apdrošināšanas aizsardzība nevar
pārsniegt paša Apdrošinātā apdrošināšanas aizsardzību.

Strukturvadītājiem apdrošināšanas polisi pēc 3.pamatprogrammas – A4 AR2 ar apdrošinājuma summu € 4 560.
Pamatprogramma 3: trešā līmeņa polise A4 AR2 – 100% sedz darba devējs

3.

Pamatprogramma

Ambulatorā un stacionārā aprūpe bez vakcinācijas,
Maksas stacionāra limits 430 € periodā,
un ambulatorā rehabilitācija ar limitu 60 €

A4 AR2

Apdr. summa (Limits), €

Gada apdrošināšanas
prēmija, €**

4 560

171.00

Piezīme: * Speciālistu konsultācijas līdz 22 €, profesoru, docentu konsultācijas – līdz 28.50 €; visa veida USG, Duplex, osteodensitometrija - 22 €; ehokardiogrāfija - 30 €, RTG 14.50 €; dārga Diagnostika – kopējais limits līdz 150 €; laboratoriskie izmeklējumi tiek apmaksāti saskaņā ar A4 programmas nosacījumiem. Maksas stacionārā pakalpojumi līdz
430 € periodā, t.sk. Vēnu operācijas 50%/150 € (CEAP klasif.no C4B).
** Ģimenes locekļiem (laulātie, bērni, vecāki) - koeficients pamatprogrammai 1.6, jaunpienākušajiem – 2.0. Apdrošināto ģimenes locekļu apdrošināšanas aizsardzība nevar
pārsniegt paša Apdrošinātā apdrošināšanas aizsardzību.

Piedāvājamās papildprogrammas AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Papildprogrammas piedāvājums, pie programmas A, A8AR2 un A4AR2
(darbiniekiem pie pamatprogrammas A4* AR4 jāsamaksā programmu starpību)
Kods
Vakcinācija -30€

D1*
D1**
MS-200

A4* AR4

E1* pie A4* AR4

Veselības apdrošināšanas programmas veids

Apdrošinājuma summa
(Limits), €

Gada apdrošināšanas
prēmija, €

Vakcinācija – jebkura - 100%, limita 30 € ietvaros
Zobārstniecība ar higiēnu apmaksu, 50% apmērā, limits 100 €
Zobārstniecība ar higiēnu apmaksu, 50% apmērā, limits 150 €
Maksas stacionāra palīdzība, limits MS 200 € periodā
(tikai iepriekš saskaņojot ar Apdrošinātāju, ar garantijas vēstuli)
Maksas stacionāra rehabilitācija (maksas plānveida ārstēšana sanatorijā), 50%
Uzlabotā pamatprogramma

30
100
150
200

12.00
60.00
80.00
45.00

200

84.00

Ambulatorā un stacionārā aprūpe ar vakcināciju pret gripu un ērču
encefalītu, Maksas stacionāra limits 750 € periodā, t.sk. Vēnu operācijas
50%/150 € (CEAP klasif.no C4B), ambulatorā rehabilitācija ar limitu 90 €

4 590

Maksas stacionāra rehabilitācija (maksas plānveida ārstēšana sanatorijā), 50%
Pie uzlabotās pamatprogrammas A4* AR4

200

344.00
Radiniekiem – 402.40

84.00

Ja vēlāties iegadāties cita līmeņa apdrošināšanas polisi vai apdrošināt savus radiniekus par saviem līdzekļiem, lūgums
iesniegumu iesniegt grāmatvedībā līdz 2016.gada 17.oktobrim Lomonosova ielā 4, 304.kab. vai pa faksu 67100205 vai
pa e-pastu: gramatvediba@bsa.edu.lv (iesnieguma veidlapu skat. pielikumā)

Kontakttālrunis: 67100220

