
 
 

 

Privātpersonu veselības apdrošināšanas piedāvājums 

Piedāvājam izvēlēties vienu no diviem Apdrošināšanas programmas variantiem (programmas nav maināmas vai papildināmas) 

 

Apdrošināšanas spēkā esamības teritorija un laiks: apdrošināšana stājas spēkā pēc viena kalendārā mēneša no apdrošināšanas līguma noslēg-
šanas datuma un darbojas 12 mēnešus Baltijas teritorijā, ja ir veikta pilna apdrošināšanas prēmijas samaksa 

Programma Nr. 1 Apdrošinājuma 

                     summa 

Ambulatorā aprūpe  

Līdzmaksājums ambulatorā Likumā noteiktais pacienta līdzmaksājums par pakalpojumiem pie ģimenes ārsta un ārsta speciālista, izmeklējumiem 

3000 EUR 

Ārsts tiešsaistē 
Pilnā apmērā apmaksātas ārstu konsultācijas attālināti saskaņā ar pakalpojuma “Ārsts tiešsaistē” aprakstu, kas piee-
jams www.if.lv/veseliba sadaļā 

Maksas ambulators 

50% apmērā – maksas pakalpojumi veselības centros un ārstu praksēs: ārstu konsultācijas, ģimenes ārsta, terapeita 
un pediatra mājas vizītes, manipulācijas (pārsiešana, injekcijas u.c.), grūtniecības aprūpe (ārstu konsultācijas, izmek-
lējumi), medicīniskās izziņas (sauszemes transporta līdzekļu vadītājiem, ieroču iegādes atļaujas saņemšanai), neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības sniegšana (tai skaitā privātā neatliekamā palīdzība Rīgā un Pierīgā); ar ārsta norīko-
jumu: izmeklējumi (rentgens, sonoskopija, kardiogramma u.c.), laboratorijas analīzes, fizikālās procedūras (ultraska-
ņas procedūras, magnetterapija, elektroterapija u.c.) 

Augsto tehnoloģiju 

instrumentālā 

diagnostika 

50% apmērā – izmeklējumi ar ārsta norīkojumu: datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, gremošanas trakta endo-
skopiskie izmeklējumi (fibrogastroskopija, kolonoskopija, kapsulas endoskopija), augļa četrdimensiju sonoskopija, 3–
4 dimensiju ultrasonogrāfija, scintigrāfijas izmeklējumi. Kapsulas endoskopiju un pozitronu emisijas tomogrāfiju 
(PET/CT) apmaksā pēc čeka iesniegšanas Apdrošināšanas sabiedrībai, nepārsniedzot 220 EUR 

Stacionārā aprūpe  

Līdzmaksājums stacionārā Likumā noteiktais pacienta līdzmaksājums par pakalpojumiem slimnīcā, sanatorijā 3000 EUR 

Programmas kopējā apdrošinājuma summa 3000 EUR 

Programma Nr. 2 (iekļautas maksas operācijas) Apdrošinājuma 

                     summa 

Ambulatorā aprūpe  

Līdzmaksājums ambulatorā Likumā noteiktais pacienta līdzmaksājums par pakalpojumiem pie ģimenes ārsta un ārsta speciālista, izmeklējumiem 

3000 EUR 

Ārsts tiešsaistē 
Pilnā apmērā apmaksātas ārstu konsultācijas attālināti saskaņā ar pakalpojuma “Ārsts tiešsaistē” aprakstu, kas piee-
jams www.if.lv/veseliba sadaļā 

Maksas ambulators 

50% apmērā – maksas pakalpojumi veselības centros un ārstu praksēs: ārstu konsultācijas, ģimenes ārsta, terapeita 
un pediatra mājas vizītes, manipulācijas (pārsiešana, injekcijas u.c.), grūtniecības aprūpe (ārstu konsultācijas, izmek-
lējumi), medicīniskās izziņas (sauszemes transporta līdzekļu vadītājiem, ieroču iegādes atļaujas saņemšanai), neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības sniegšana (tai skaitā privātā neatliekamā palīdzība Rīgā un Pierīgā); ar ārsta norīko-
jumu: izmeklējumi (rentgens, sonoskopija, kardiogramma u.c.), laboratorijas analīzes, fizikālās procedūras (ultraska-
ņas procedūras, magnetterapija, elektroterapija u.c.) 

Augsto tehnoloģiju 

instrumentālā 

diagnostika 

50% apmērā –izmeklējumi ar ārsta norīkojumu: datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, gremošanas trakta endo-
skopiskie izmeklējumi (fibrogastroskopija, kolonoskopija, kapsulas endoskopija), augļa četrdimensiju sonoskopija, 3–
4 dimensiju ultrasonogrāfija, scintigrāfijas izmeklējumi. Kapsulas endoskopiju un pozitronu emisijas tomogrāfiju 
(PET/CT) apmaksā pēc čeka iesniegšanas Apdrošināšanas sabiedrībai, nepārsniedzot 220 EUR 

Stacionārā aprūpe  

Līdzmaksājums stacionārā Likumā noteiktais pacienta līdzmaksājums par pakalpojumiem slimnīcā, sanatorijā 

3000 EUR 
Maksas operācijas 

Maksas operācijas dienas vai diennakts stacionārā un ar operāciju saistītie izdevumi (anestēzija, uzturēšanās), izņe-
mot ar dzemdībām un zobārstniecību saistītās operācijas. Jebkura operācija iepriekš jāsaskaņo ar Apdrošināšanas 
sabiedrību. Limits apdrošināšanas periodā – 450 EUR 

Programmas kopējā apdrošinājuma summa 3000 EUR 

Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi personu apdrošināšanā Nr. 002; Veselības apdrošināšanas  noteikumi Nr. THE-20231, tajā skaitā arī pilnais 
neapmaksājamo pakalpojumu saraksts sadaļā ‘‘Izņēmumi’’,  Veselības apdrošināšanas informācijas dokuments 2020/01 

 

https://www.if.lv/privatpersonam/apdrosinasana/veselibas-apdrosinasana/aktuala-zina-if-veselibas-klientiem#arsts-tiessaiste
https://www.if.lv/privatpersonam/apdrosinasana/veselibas-apdrosinasana/aktuala-zina-if-veselibas-klientiem#arsts-tiessaiste
https://www.if.lv/globalassets/lv/files/noteikumi/if-visparigie-apdrosinasanas-noteikumi-personu-apdrosinasana-002-180601-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-veselibas-apdrosinasana-noteikumi-the-20231-230101-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/files/ipid/privatpersonas-veselibas-apdrosinasanas-informacija-if-202001-lv.pdf


 
 

 

 

 

Kā saskaņot plānoto ārstēšanos stacionārā 
Ja nepieciešama ārstēšanās stacionārā, tā ir jāsaskaņo ar mums divas nedēļas pirms paredzamās operācijas 

 
 

 
 
 

Kā darbojas apdrošināšana? 

Lejupielādē mobilo 
lietotni vai saņem 
plastikāta karti 

Ērti lieto lietotni If Mobile līgu-
miestādē plastikāta kartes vietā. 
 
Neaizmirsti uzrādīt arī personu 
apliecinošu dokumentu. 

Apmeklē ārstu līgumiestādē 

Mājaslapā if.lv/veseliba apskati līgumiestāžu sarakstu. 

Līgumiestādēs vari norēķināties par tiem pakalpojumiem, kas līgumies-

tādē iekļauti If apmaksājamo pakalpojumu sarakstā, ko nosaka If un kon-

krētās līgumiestādes savstarpējais līgums.  

Pirms pakalpojuma saņemšanas vari zvanīt mums uz tālr. 67338333 vai 

arī uz vietas līgumiestādē pārliecināties, vai izvēlēto pakalpojumu ap-

maksās Veselības karte vai arī būs jānorēķinās no saviem līdzekļiem. 

Nemaksā savu naudu  

If nodrošina visplašāko līgumies-

tādēs apmaksāto pakalpojumu 

klāstu. 

... ja tomēr nācās samaksāt 
If Mobile Baltics ir ērtākais un ātrākais veids, kā piereģistrēt čeku 

mans.if.lv būs ērts, lietojot datoru 

 

Piesaki atlīdzību lietotnē  

Nofotografē čeku, ja nepieciešams, pievieno papildu dokumen-
tus: 
izmeklējumiem, analīzēm – ārsta norīkojums izmeklējumam, iz-
raksts no ambulatorās/stacionārās kartes u.c.; 
medikamentiem – ārsta izrakstītās receptes oriģināls vai kopija; 
zobārstniecībai – izraksts no ambulatorās kartes ar informāciju 
par ārstētā zoba numuru un veiktajām manipulācijām. 

Izskatīsim un atbildē-
sim 1–2 darba dienu 
laikā 
 
Papīra formātā iesniegto pietei-
kumu izskatīsim un atbildēsim 15 
darbadienu laikā. 

Saņem naudu savā 
kontā  
 
Pēc lēmuma pieņemšanas skaid-
rojošu informāciju par atlīdzību 
parādīsim If Mobile lietotnē un 
nosūtīsim pa e-pastu. 
 

Ja ārstniecības iestāde ir If 
līgumiestāde  
Tev jāsagaida ārstniecības iestādes ap-

stiprinājums (iestāde tavu ārstēšanos 

pati saskaņo ar mums). 

Ja ārstniecības iestādei nav sadarbības līguma ar If vai arī gadījumā, ja līgu-
miestāde tomēr lūdz tev pašam saskaņot ārstēšanos: 
• palūdz izrakstu, kurā ir norādīts plānotās operācijas datums, diagnoze, plānotie pakalpojumi (pakalpojuma 

kods, nosaukums un cena); 

• ieskenē vai nofotografē šos dokumentus un nosūti tos mums uz e-pasta adresi veseliba@if.lv; 

• sagatavoto saskaņojumu nosūtīsim tev 3 darbadienu laikā uz tavu norādīto e-pasta adresi. 

 

https://www.if.lv/uznemumiem/pieteikt-atlidzibu/veselibas-apdrosinasana
https://www.if.lv/if-mobile
https://mans.if.lv/

