
EKSPRESS 
polise

EKSPRESS 
polise ar OVP

MAESTRO 
polise

DZINTARA  
polise

DZINTARA polise 
PLUSS I un 
PLUSS II

PLATĪNA polise 
PLATĪNA 

EKSKLUZĪVĀ 
polise

855 885 1200 1570 1570 2500 3700

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x

Vakcinācija pret gripu un ērču 
encefalītu

x x x x x

Vakcinācija pret A un B 
hepatītu, kombinētā vakcīna

x x

Plaša spektra vakcinācija 
(vēdertīfs, holera, dzeltenais 
drudzis u.c.)

x **

Plaša spektra ārstu 
speciālistu,  privātārstu, 
docentu un profesoru 
pakalpojumi

x x x x

Ģimenes ārsta, terapeita 
konsultācijas x x x x

Mājas vizīte x x x x

Maksas pakalpojumi saistībā 
ar grūtniecību

x

Homeopāts x

Profilaktiskā pārbaude STS 
(seksuāli transmisīvām 
saslimšanām)

x **

Laboratoriskie izmeklējumi
x x x x

Diagnostiskie izmeklējumi
x* x* x* x*

Manipulācijas, procedūras
x x x x

x x x x

OVP EUR līdz 
30.00/gadā

CITI MAKSAS 
PAKALPOJUMI līdz  
EUR 70.00/gadā

Norādītie CITI 
MAKSAS 
PAKALPOJUMI   
gan 
līgumiestādēs, 
gan 
nelīgumiestādēs 
tiek apmaksāti 
līdz EUR 11.38 
apmērā par 
pakalpojumu

Norādītie CITI MAKSAS 
PAKALPOJUMI 
līgumiestādēs un 
nelīgumiestādēs tiek 
apmaksāti saskaņā ar 
atbilstošās programmas 
cenrādi 

100% apmērā 
pakalpojuma apmaksa 
līgumiestādē, 
nelīgumiestādēs pēc 
programmas cenrāža

100% apmērā 
pakalpojuma apmaksa 
līgumiestādē, 
nelīgumiestādēs pēc 
cenrāža

Programmas papildus segums

Ārstēšanās stacionārā , t.sk., terapeitiskā un/vai ķirurģiskā ārstēšanās 
Stacionārā rehabilitācija
Dzemdību palīdzība

Apzīmējumi:
* t.sk. magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, scintigrāfija, endoskopiskie izmeklējumi ar anestēziju
** čeku apmaksa

 apmaksa līgumiestādēs 100% apmērā, uzrādot veselības apdrošināšanas individuālo polisi 
 apmaksa līgumiestādēs saskaņā ar cenrādi, uzrādot veselības apdrošināšanas individuālo polisi 

Ar darba specifiku saistītā obligātās 
veselības pārbaude (OVP)

Ambulatorā rehabilitācija, t.sk. masāža, manuālā terapija, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana un fizikālās terapijas procedūras

Tabulā pieejamā informācija ir vispārīga. 
AAS "Gjensidige Baltic" var variēt ar programmā ietverto pakalpojumu klāstu atbilstoši Klienta vēlmēm, tādēļ pretrunu gadījumā starp tabulā norādīto informāciju un iesniegto piedāvājumu, noteicošais ir 
klientam iesniegtais piedāvājums

Medicīniskās izziņas (šoferu, laulību 
u.c.)
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Maksas neatliekamā medicīniskā 
palīdzība

ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
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Programmu pamatsegums

Polises nosaukums

Apdrošinājuma summa, EUR/gadā

Jebkuras pacienta iemaksas
MAKSAS AMBULATORIE PAKALPOJUMI

Vidēja līmeņa polisePolises līmenis Bāzes līmeņa polise Augsta līmeņa polise
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