Уважаемые сотрудники!
Балтийская Международная Академия и Бухгалтерско-финансовый колледж в 2016/2017 учебном году
продолжают проводить страхование здоровья сотрудников совместно сo Страховой компанией AAS “BTA
BALTIC Insurance Company”. Страхованию подлежат штатные сотрудники со стажем не менее 2 лет.
В 2016/2017 учебном году работодатели оплачивают сотрудникам, со стажем работы более 2, но менее семи лет,
страховой полис по программе 1. - A с лимитом € 1500.
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.

Сотрудникам, со стажем работы более семи лет, страховой полис по программе 2. – A8AR2 с лимитом € 1760.
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.

Руководителям структурных подразделений страховой полис по программе 3. – A4 AR2 с лимитом € 4560.
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.

Предлагаемые дополнительные программы AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Papildprogrammas piedāvājums, pie programmas A, A8AR2 un A4AR2
(darbiniekiem pie pamatprogrammas A4* AR4 jāsamaksa 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 €

4590

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

200

344.00
Radiniekiem – 402.40

84.00

Если вы желаете приобрести другой уровень страхового полиса или застраховать своих родственников за счет
собственных средств, просьба до 17 октября 2016 года подать заявление в бухгалтерию по адресу Ломоносова 4
каб.304 или по факсу 67100205 или на е-майл: gramatvediba@bsa.edu.lv. (бланк заявления в приложении)

Контактный телефон: 67100220

