Veselības apdrošināšanas
piedāvājums
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
Sagatavots: 2020.gada 4.novembrī

BTA Veselības apdrošināšanas priekšrocības
1.

Tiek apmaksāti pakalpojumi, kas saņemti Baltijas valstīs.

2.

BTA Aplikācija:
 Elektroniska karte, kura vienmēr līdzi viedtālrunī;
 Ērtākais autorizācijas veids (Face ID, Touch ID);
 Iespēja sekot līdzi saviem apmaksāto pakalpojumu limitiem;
 Vienkārša un ātra atlīdzību iesniegšana;
 Atlīdzību lietas statusa pārraudzība.

3.

BTA Portāls:
 ērta un ātra atlīdzību iesniegšana un atlīdzības saņemšana 2 darba dienu laikā;
 iespēja sekot līdzi saviem apmaksāto pakalpojumu limitiem.

4.

Klientu atbalsta dienests – 24/7.

5.

Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, piedāvājot iespēju komplektēt veselības
apdrošināšanas polisē iekļauto pakalpojumu klāstu ar dažādiem limitiem un segumiem.

6.

Nodrošinām plašas veselības apdrošināšanas polišu izmantošanas iespējas:
 BTA ir lielākais ārstniecības līgumiestāžu skaits Latvijā, tai skaitā:


vairāk nekā 850 līgumiestādes Rīgā un Pierīgā;



220 līgumiestādes Zemgalē;



vairāk nekā 260 līgumiestādes Vidzemē;



vairāk nekā 250 līgumiestādes Kurzemē;



vairāk nekā 270 līgumiestādes Latgalē.

 BTA ir plašākais ārstniecības līgumiestāžu skaits Latvijā – vairāk nekā 840 iestādes, kurās
var izmantot elektronisko BTA veselības apdrošināšanas karti.
 BTA līgumiestāžu vidū ir Medicīnas sabiedrība ARS, t.sk. Diagnostikas klīnika ARS J. Asara
ielā 3, Rīgā, VC4, VCA, MFD, u.c.
7.
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apdrošināšanas pakalpojumu iegādei:
 KASKO apdrošināšanai – 5 %
 Nelaimes gadījumu apdrošināšanai – 15 %
 Nekustamā īpašuma un mantas apdrošināšanai – 15 %
 Ceļojumu un darījumu braucienu apdrošināšanai – 15 %
8.

Nodrošinām ērtu atlīdzību pieteikšanu:
 aizpildot atlīdzības pieteikumu BTA aplikācijā vai klientu portālā;
 iesniedzot pietiekumu kādā no BTA 56 Klientu darījumu centriem visa Latvijā.

Viegli būt atbildīgam ar BTA

citu

BTA
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Nr.:

Apdrošinājuma ņēmējs:

1

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome

Nosaukums:
Reģ. Nr.:

Apdrošināšanas nosacījumi:
Apdrošināšanas līguma darbības vieta:
Apdrošināšanas periods:

Baltija
12 mēneši

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

35 personām

PAMATPROGRAMMA
Piedāvājums sagatavots, ņemot vērā, ka apdrošināšanas prēmiju maksā:
darbinieks no personīgajiem līdzekļiem vai maksa tiks ieturēta no darbinieka darba samaksas
Pieļauj dalīšanos 2 grupās.
Apdrošināto skaits: 30-49 personas

Veselības apdrošināšanas programmas
veids
Ambulatorā un stacionārā aprūpe
Ambulatorā rehabilitācija

Apdrošinājuma summa (EUR)
5000.00
90.00

Gada apdrošināšanas prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)
303.00
29.00

PAPILDPROGRAMMA
Piedāvājums sagatavots, ņemot vērā, ka apdrošināšanas prēmiju maksā:
darbinieks no personīgajiem līdzekļiem vai maksa tiks ieturēta no darbinieka darba samaksas
Apdrošināto skaits: no 30 personām

Veselības apdrošināšanas programmas
veids
Zobārstniecība (50%)

Apdrošinājuma summa (EUR)
100.00

Gada apdrošināšanas prēmija vienam
apdrošinātajam (EUR)
41.00

Papildu noteikumi:








Piedāvājums spēkā pie nosacījuma, ka Apdrošināto ģimenes locekļu apdrošināšanas aizsardzība ir identiska ar 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 papildprogrammu iegādājas vismaz 30 darbinieki.
Vienu reizi 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 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), bērni līdz 18 gadu vecumam un vecāki.
Lai noteiktu prēmiju par ģimenes locekļu apdrošināšanu pamatprogrammām un papildprogrammām, 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.3.3.
Papildu noteikumi

Piedāvājums spēkā

no 04.11.2020 līdz 03.12.2020

Apdrošinātāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds: Lāsma Kaufmane
Amats: KKD klientu darījumu vadītāja
Tālrunis: 66936030
E-pasts: lasma.kaufmane@bta.lv

