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Par ERGO  

 

 
  

 

Ilgtspējas indeksa 
novērtējumā 

Vadošais veselības 
apdrošinātājs Latvijā 

Gada apgrozījums 
Baltijā  

ERGO klientu skaits 
Baltijā  

Zelta kategorija Nr.1 269 milj.€ 650 000 

 

ERGO Latvijā: 

• Piedāvā daudzpusīgu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu – nedzīvības, dzīvības un veselības 

apdrošināšanā; 

• Daudzus gadus tirgus līderis veselības apdrošināšanā; 

• Plašs pārdošanas tīkls – 3 reģionālajās filiāles, 38 biroji un 230 apdrošināšanas starpnieki. 

• Sadarbības partneri: 61 brokeru sabiedrības, 44 tūrisma aģentūras, 13 auto dīleri. 

• Ģimenei draudzīgas darbavietas statuss 2021. gadā. 

• Zelta kategorija Ilgtspējas indeksa novērtējumā 2021. gadā. 

• 20. vieta Labāko darba devēju TOP 50 par 2020. gadā. 

ERGO Apdrošinātāju Grupa pasaulē: 

• Darbojas 30 pasaules valstīs; 

• 2020. gadā parakstīto prēmiju apmērs – 18 miljardi EUR; 

• Grupas atpazīstamākie zīmoli – ERGO, DKV, ERV, DAS un CAO; 

• Vairāk nekā 26 000 darbinieku. 

ERGO Grupas akcionārs ir Munich Re: 

• Vadošā pārapdrošināšanas sabiedrība pasaulē; 

• Vairāk nekā 140 gadu pieredze apdrošināšanas jomā; 

• Parakstīto prēmiju apjoms 54,9 miljardi EUR 2020. gadā; 

• Investīcijas 233 miljardi EUR 2020. gadā. 
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Veselības apdrošināšanas piedāvājums 
 

PAMATINFORMĀCIJA 

Apdrošinājuma ņēmējs Latvijas Fizioterapeitu asociācija 

Apdrošināmo darbinieku skaits kopā 100 un vairāk 

Polises darbības vieta Latvijas Republika 

Apdrošināšanas periods un laiks 1 gads, 24 stundas diennaktī 

Veselības apdrošināšanas noteikumi VA 06-2021 

Apdrošināšanas prēmija ir spēkā ar nosacījumu, ja veselības apdrošināšanas prēmija tiek apmaksāta no 
Apdrošinājuma ņēmēja biedru privātiem līdzekļiem. Ja tiek mainīts kāds no piedāvājumā norādītajiem 
nosacījumiem, lūdzu informējiet mūs – piedāvājums tiks pārskatīts. 

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PAMATPROGRAMMAS 

Pamatprogramma 
Pamatprogrammā ietverto  

pakalpojumu klāsts 
Apdrošinājuma 

summa gadā, EUR 

Apdrošināšanas 
prēmija vienam 

darbiniekam gadā, 
EUR 

GLORIA ALL (ar jebkuru vakcināciju līdz EUR 70.00), bez OVP, 
t.sk. ārstu konsultācijas līdz EUR 30.00 

GLORIA (ALL) 

Pacienta iemaksas 100% 

3000.00 334.68 Maksas ambulatorie pakalpojumi 

Maksas stacionārie pakalpojumi, apdrošinšāšanas 
perioda limits EUR 500.00 

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PAPILDPROGRAMMAS 

Papildinot pamatprogrammu ar papildprogrammām, attiecīgi palielinās apdrošināšanas prēmijas un kopējā 
apdrošinājuma summa. 

Papildprogramma 
Apdrošinājuma 

limits gadā, EUR 

Apdrošināšanas 
prēmija vienam 

darbiniekam gadā, 
EUR 

Zobārstniecība un zobu higiēna Plus ar 50% atlaidi (bez cenrāža) 
(pakalpojumi bez skaita ierobežojuma saņemai līdz EUR 300.00) 

150.00 69.36 

“Atvērtā” polise 
Līdz 10% no 

parakstītās prēmijas 

Apdrošinājuma 
summa + 10% 
administratīvās 

izmaksas 

Norādītās apdrošināšanas prēmijas ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.  

Apdrošināšanas programmu kombinācijas: 
 

 

Visiem viens variants. 
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PAPILDUS APDROŠINĀŠANAS NOSACĪJUMI 

1. Apdrošināšanas prēmijas samaksas noteikumi 

Apdrošināšanas prēmijas apmaksa tiek veikta 1 (vienā) maksājumā, Apdrošinājuma ņēmējam centralizēti iekasējot 

apdrošināšanas prēmijas un pārskaitot tās Apdrošinātājam. 

2. Izmaiņu veikšana apdrošināto personu sarakstā 
 
2.1. Izmaiņu veikšana polises darbības laikā netiek veikta. 
 

3. Darbinieku ģimenes locekļu apdrošināšana 

Kolektīvās veselības apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī iespējams apdrošināt darbinieku ģimenes locekļus 
– laulāto un bērnus. Ģimenes locekļiem tiek piedāvāta zemāka līmeņa vai tāda pati apdrošināšanas 
programma, kāda ir apdrošinātajam darbiniekam.  

Apdrošināšanas prēmija par darbinieku ģimenes locekļu apdrošināšanu tiek aprēķināta, piemērojot koeficientu 1.4.  

Ja ģimenes locekļu skaits pārsniedz 20% no apdrošināto darbinieku skaita, jāveic iepriekšēja saskaņošana ar 
Apdrošinātāju. ERGO Life Insurance SE (turpmāk tekstā ERGO) var noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas 
apmēru un nosacījumus, ņemot vērā ģimenes locekļu skaitu un vecumu. 

Apdrošināšanas prēmija par darbinieku ģimenes locekļu apdrošināšanu tiek apmaksāta vienā maksājumā, 
Apdrošinājuma ņēmējam centralizēti iekasējot apdrošināšanas prēmijas un pārskaitot tās Apdrošinātājam, t.i. – 
ģimenes locekļi par polisēm maksā tieši Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinājuma ņēmējs norēķinās ar 
Apdrošinātāju. 

4. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība: 

4.1. Par pakalpojumiem, kas saņemti ERGO līgumiestādē (ja par konkrēto pakalpojumu ir noslēgts līgums 
ar līgumiestādi) 

ERGO veselības apdrošināšanas pakalpojumi, saskaņā ar izvēlētās programmas nosacījumiem pieejami plašā 
līgumiestāžu tīklā visā Latvijas teritorijā, uzrādot veselības apdrošināšanas karti un personu apliecinošu 
dokumentu. Ar aktuālo līgumiestāžu sarakstu var iepazīties ERGO mājas lapā www.ergo.lv. 

4.2. Par pakalpojumiem, kas saņemti iestādēs, kas nav ERGO līgumiestāde, kuri nav iekļauti līgumiestādē 
apmaksājamo pakalpojumu sarakstā un/ vai par kuriem Apdrošinātais norēķinājies no personīgajiem 
līdzekļiem 

Apdrošinātā persona visā polises darbības laikā, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 gadu laikā pēc 
pakalpojuma saņemšanas, iesniedz Apdrošinātājam personificētus maksājumu apliecinošus dokumentus, 
nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju un aizpildītu Pieteikumu veselības apdrošināšanas atlīdzības 
saņemšanai. 

Apdrošinātā persona dokumentus apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai var iesniegt: 

• izmantojot mobilo viedtālruņu aplikāciju: http://www.ergo.lv/app. 

• elektroniski, aizpildot atlīdzību formu un pievienojot ieskenētu medicīnisko un finanšu dokumentāciju ERGO 
mājaslapā; 

• nosūtot pa pastu uz ERGO Galveno biroju, Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013; 

• personīgi jebkurā ERGO pārstāvniecībā vai filiālē. 

Izdevumi tiks atlīdzināti, pārskaitot Apdrošinātās personas norādītājā bankas kontā, 7 darba dienu laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 

Piesakot atlīdzības ERGO mājaslapā www.ergo.lv vai izmantojot mobilo viedtālruņu aplikāciju: 
http://www.ergo.lv/app, atlīdzības tiek izmaksātas 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 
brīža. 

5. Nodokļu atvieglojumi 

Veicot darbinieku veselības apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi: 

http://www.ergo.lv/
http://www.ergo.lv/app
http://www.ergo.lv/
http://www.ergo.lv/app
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• Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli – uzņēmuma peļņu drīkst samazināt 
par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem („Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” 8.panta 5.daļa).  

• Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots, ja 
apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas un nepārsniedz 426.86 
EUR (Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 5.daļa). 

• Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas, ja 
apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas un nepārsniedz 426.86 
EUR (Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.pants). 

6. ERGO kontaktinformācija 

• Diennakts palīdzības tālrunis: 1887 

• E-pasts: info@ergo.lv 

ERGO, kā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, nodrošina klientiem iespēju iepazīties ar vispārīgo 
pirmslīguma informāciju (t.sk. Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu) ERGO mājaslapā 
https://www.ergo.lv/lv/par-ergo/pirmsliguma-informacija (saskaņā ar ES dalībvalstīm saistošo normatīvo aktu, tai 
skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 
prasībām). 

 

mailto:info@ergo.lv
https://www.ergo.lv/lv/par-ergo/pirmsliguma-informacija
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ERGO VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PROGRAMMU DETALIZĒTS APRAKSTS 
 

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PROGRAMMA GLORIA (ALL) 

Apdrošinājuma summa 3000.00 EUR  

PACIENTA LĪDZMAKSĀJUMS 

Pacienta līdzmaksājums 100% apmērā saskaņā ar tiesību aktos, kas reglamentē veselības aprūpes organizēšanas 
un finansēšanas kārtību, noteikto apmēru, saņemot ārstniecisko ambulatoro un stacionāro palīdzību (t.sk. pacienta 
līdzmaksājums stacionārā). 

Plānveida stacionārās medicīniskās palīdzības saņemšanai dienas vai diennakts stacionārā ir nepieciešams 
ģimenes ārsta nosūtījums, kuram ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD).  

MAKSAS AMBULATORIE PAKALPOJUMI 

Ārstnieciskie izdevumi tiek atlīdzināti 100% apmērā saskaņā ar apdrošināšanas programmas nosacījumiem un 
programmas GLORIA (ALL) cenrādi. 

Pakalpojumi, kuri saņemti ERGO tiešsaistes līgumiestādēs, tiek apmaksāti 100% apmērā bezskaidras naudas 
norēķinu veidā. Ja pakalpojuma cena līgumiestādē pārsniedz programmas GLORIA (ALL) cenrādī noteikto, cenas 
starpību apdrošinātā persona sedz no personīgajiem līdzekļiem. 

Par pakalpojumiem, kuri saņemti iestādēs, kas nav ERGO tiešsaistes līgumiestādes, apdrošinātā persona sākotnēji 
norēķinās no personīgajiem līdzekļiem un iesniedz ERGO medicīnisko un finanšu dokumentāciju atlīdzības 
saņemšanai.  

Maksas ambulatorie pakalpojumi:  

• ģimenes ārsta, internista pakalpojumi, ģimenes ārsta mājas vizītes (norēķini no personīgajiem līdzekļiem);  

• ārstu speciālistu, profesoru, docentu konsultācijas; 

• fizioterapeita konsultācijas (norēķini no personīgajiem līdzekļiem); 

• diagnostika ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (izmeklējumi ar ultraskaņu, rentgenizmeklējumi ar/bez 
kontrastvielas, t.sk. mammogrāfija, EKG, EhoKG, audiogrammas, osteodensitometrija, Holtera monitorēšana 
u.c.); 

• kompjūtertomogrāfijas izmeklējumi ar/bez kontrastvielas, magnētiskās rezonanses izmeklējumi ar/ bez 
kontrastvielas, endoskopijas izmeklējumi (t.sk. fibrogastroskopija), 3 un 4 dimensiju izmeklējumi, 
scintigrāfiskie izmeklējumi u.c. dārgo tehnoloģiju izmeklējumi līdz 180.00 EUR apdrošināšanas periodā ar 
ārstējošā ārsta nosūtījumu; 

• laboratorijas izmeklējumus ar ārstējošā ārsta nosūtījumu: asins aina, dzelzs, ferritīns, asins grupas un rēzus 
faktora noteikšana, APTL, protrombīna laiks, asins tecēšana un recēšana, asins bioķīmiskie izmeklējumi, 
iekaisuma marķieri, vairogdziedzera hormoni un to antivielas, kopējais imunoglobulīns E (IgE), kardioloģiskie 
marķieri, hormonu noteikšana (kortizols, gastrīns, renīns, aldesterons, parathormons, insulīnatkarīgais 
augšanas faktors, somotropais un adrenokortikotropais hormons), infekciju noteikšana (anti HCV, HbsAg, 
ērču encefalīta IgG un IgM), D vitamīna noteikšana, biopsijas materiālu histoloģiska izmeklēšana,  urīna 
analīzes, fēču izmeklējumi, serozo dobumu šķidrumu izmeklēšana, iztriepju (uztriepju) uz mikrofloru un 
onkocitoloģiskā izmeklēšana; 

• fizikālā terapija ar ārstējošā ārsta nosūtījumu (līdz 10 procedūrām vienas saslimšanas (diagnozes koda) 
gadījumā); 

• ārstnieciskās manipulācijas, t.sk., injekcijas, blokādes u.c.; 

• jebkura vakcinācija, kopējais limits 70.00 EUR apdrošināšanas periodā;  

• medicīnisko izziņu (autovadītāju, ieroču atļauju) noformēšana 100% apmērā; 

• grūtnieču aprūpe (saskaņā ar programmas nosacījumiem un Apdrošināšanas noteikumiem). 

Neatliekamā palīdzība 

Valsts vai privātās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi.  

MAKSAS STACIONĀRIE PAKALPOJUMI (GADA LIMITS EUR 300.00) 

Apmaksā stacionāros maksas ārstnieciskos pakalpojumus, ārstējoties stacionārā (dienas un diennakts) ar vai bez 
ģimenes ārsta nosūtījuma, iepriekš saskaņojot ar Apdrošinātāju: 
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• gultas dienas;  

• ārstēšanos paaugstināta servisa apstākļos (1-2 vietīgās palātās) – norēķini no personīgajiem līdzekļiem; 

• stacionārā veiktos izmeklējumus, manipulācijas; 

• operāciju izmaksas. 

Ārstnieciskie izdevumi tiek atlīdzināti 100% apmērā saskaņā ar apdrošināšanas programmas nosacījumiem un 
programmas GLORIA (ALL) cenrādi. 

Maksas stacionāro pakalpojumu saskaņošanai nepieciešamie dokumenti jānosūta uz e-pastu (arsti@ergo.lv) vai 
autorizējoties klientu apkalpošanas portālā www.mansergo.lv vismaz divas darba dienas pirms ārstēšanās 
uzsākšanas vai pa pastu (Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013). 

Veselības Apdrošināšanas programmas GLORIA (ALL) neapmaksājamie pakalpojumi: 

1. homeopāta, osteopāta, trihologa, dietologa, uztura speciālista, miega speciālista, psihoterapeita, psihiatra, 
psihologa, narkologa, imunologa, seksopatologa, androloga, ģenētiķa, neonatologa, logopēda, ergoterapeita, 
protēžu (tehniskā) ortopēda, podologa, stomatologa, sporta ārsta, osteodensitometrijas speciālista, vecmātes, 
kā arī LR ārstniecības personu reģistrā nereģistrētu speciālistu, nesertificētu speciālistu konsultācijas, 
pakalpojumi un ārstēšana, veselības profilakses pakalpojumi (check-up, u.c.), manipulācijas un procedūras 
dermatoloģijā; 

2. ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi (masāža, zemūdens masāža, ārstnieciskā vingrošana, ūdens 
procedūras, u.c), ja to neparedz Apdrošināšanas līgums, ja tie saņemti bez ārsta nosūtījuma vai ārstējoties 
stacionāros (dienas un diennakts) un rehabilitācijas centros (sanatorijās); 

3. diagnostiskie izmeklējumi – podometrija, monitoringi (izņemot Holtera monitorēšanu), somnogrāfija; 
4. laboratorijas izmeklējumi: anēmiju diagnostika (izņemot dzelzs, ferritīns), koaguloģijas izmeklējumi (izņemot 

APTL, protrombīna laiks, asins tecēšana un recēšana), imūndiagnostika un antivielu noteikšana (izņemot 
vairogdziedzera hormonu antivielas), osteoporozes diagnostika un kaulu vielmaiņas marķieru noteikšana 
(izņemot D vitamīna noteikšana), disbiozes un infekciju noteikšana (izņemot anti HCV, HbsAg, ērču encefalīta 
IgG un IgM) un bakterioloģiskie izmeklējumi, kalprotektīna noteikšana fēcēs, onkomarķieru, antioksidantu, 
dzimumhormonu un fertilitātes noteikšana, medikamentu monitorings, provokācijas testi, tai skaitā alergēnu 
paneļi un testi, pārtikas nepanesamības testi, ģenētiskie un citoģenētiskie izmeklējumi; 

5. imūnterapija, intravenozā un orgānu lāzerterapija, imūnglobulīna injekcijas, skleroterapija, baroterapija, 
triecienviļņu terapija, transkraniālā magnētiskā stimulācija, izglītojoši informatīvās nodarbības un lekcijas, 
vakcinācija (ja to neparedz Apdrošināšanas līgums); 

6. diagnostika un/vai ārstēšana iedzimtu patoloģiju gadījumos, diagnostika auglim; 
7. maksas dzemdību palīdzība (ja to neparedz apdrošināšanas līgums), vēnu operācijas, ginekoloģiskās 

diagnostiskās laparoskopijas, saaugumu atdalīšanas un olvadu caurlaidības pārbaudes laparoskopiskās 
operācijas, olvadu caurlaidības pārbaudes;  

8. serviss un uzturēšanās dienas un diennakts stacionārā, ja tiek saņemti ārstnieciskie vai citi pakalpojumi, kuru 
apmaksu neparedz Apdrošināšanas programma, tuvas personas vai pavadoņa uzturēšanās stacionārā, ar 
invaliditāti tieši sasaistīta uzturēšanās stacionārā; 

9. obligātās veselības pārbaudes. 

 
CENRĀDIS PROGRAMMAI GLORIA (ALL) 

 

Pakalpojums Apmērs EUR 

Ārsta konsultācija 30.00 

Konsultācija pie profesora, docenta 30.00  

Ģimenes ārsta mājas vizīte 25.00 

Neatliekamā palīdzība 
50.00  

 

Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras (vienas pieņemšanas laikā)  

Intramuskulārā (i/m), subkutāna (s/c), intrakutāna (i/c) injekcija 10.00  

Intravenozā (i/v) injekcija 10.00  

Intravenozā sistēma (infūzija) 15.00  

Ķirurģijā 20.00  

Otolaringoloģijā 12.00 

Oftalmoloģijā  15.00  

Ginekoloģijā un uroloģijā 15.00 

Gastroenteroloģijā 15.00 

Blokāde, locītavas punkcija  20.00 

mailto:arsti@ergo.lv
http://www.mansergo.lv/
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Epidurālā blokāde 40.00 

Laboratorijas izmeklējumi 
100% apmērā, saskaņā ar programmas 
nosacījumiem, nepārsniedzot E.Gulbja 

Laboratorija, SIA cenrādi* 

Instrumentālie izmeklējumi  

Rentgenizmeklējums  25.00 

Mammogrāfija 25.00 

Orgānu rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (defektogrāfija, irigoskopija, zarnu 
pasāža u.t.t.) 

40.00 

Funkcionālie izmeklējumi (kolposkopija, ĀEF, cistometrija, miogrāfija, spirogrāfija, 
spirometrija, audiometrija, neirogrāfija, karp.kan.diagn., KTG, histeroskopija, 
urofloumetrija, profilometrija, neirometrija u.c. ) 

  
25.00 

 

Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi 25.00 

Doplerogrāfiskie izmeklējumi (sirds, asinsvadu) 30.00 

Osteodensitometrija - kaulu blīvuma noteikšana 25.00 

Elektrokardiogramma 15.00 

Ehokardiogrāfiskie izmeklējumi  30.00 

Holtera monitorēšana  25.00 

Veloergometrija (Tredmils) 30.00 

Kompjuterizēta encefalogrāfija, elektroencefalogrāfija - EEG 35.00 

3 un 4 dimensiju izmeklējumi 40.00 

Endoskopiskie izmeklējumi (gastroskopija, fibrogastroskopija, gastroduodenoskopija, 
bronhoskopija, kolonoskopija, rektoskopija, fibrolaringoskopija, u.c.) 

60.00 

Elptests gastroenteroloģijā 35.00 

Scintigrāfiskie izmeklējumi 100.00 

Optiskās koherences tomogrāfija 35.00 

Skaitļotājtomogrāfija (CT)  100.00 

Magnētiskās rezonanses (MR) 150.00 

Vakcinācija: Saskaņā ar programmas nosacījumiem 

Ērču encefalīts 35.00 

Gripa 10.00 

B hepatīts 20.00 

A hepatīts 35.00 

A un B hepatīta kombinētā vakcīna 45.00 

Meningokoks 35.00 

Vējbakas 42.00 

Kombinētā vakcīna bērniem pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu 
un invazīvajām Haemophilus influencae infekcijām 

43.00 

Dzeltenais drudzis 35.00 

Holēra 35.00 

Pneimokoks 75.00 

Vēdertīfs 35.00 

Dzemdes kakla vēzis 100.00 

Citas vakcīnas 35.00 

Fizikālās medicīnas un ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi (ja pakalpojumi 
iekļauti programmā) 

 

Fizikālās medicīnas procedūra  5.00 

Stacionārie maksas pakalpojumi Programmā norādītā limita ietvaros 

Par vienu gultas dienu stacionārā 45.00  

Par dienu paaugstināta servisa palātā 25.00 

Par dienas stacionāra gultas dienu 25.00 

*Ar E.Gulbja laboratorijas cenrādi var iepazīties: http://www.egl.lv/analizes/ 

  

http://www.egl.lv/analizes/
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PAPILDPROGRAMMAS: 

ZOBĀRSTNIECĪBA UN ZOBU HIGIĒNA PLUS (BEZ CENRĀŽA) 

Apmaksā: 

• mutes dobuma higiēnu; 

• neatliekamo palīdzību akūtu zobu sāpju gadījumā; 

• stomatologa konsultācijas, RTG, CT, vietējo anestēziju; 

• terapeitiskos un ķirurģiskos zobārstniecības pakalpojumus. 

Zobārstniecības pakalpojumus var saņemt gan ERGO līgumiestādēs, gan nelīgumiestādēs. Pakalpojumi, kas 
saņemti iestādēs, kas nav ERGO līgumiestādes vai kuri nav iekļauti līgumiestādē apmaksājamo pakalpojumu klāstā, 
tiek apmaksāti pēc personificētu maksājumu apliecinošu un medicīnisko dokumentu (izraksts no zobārstniecības 
kartes ar saņemto pakalpojumu atšifrējumu – norādīts zoba Nr., virsma, saņemtais pakalpojums) iesniegšanas 
ERGO saskaņā ar programmas nosacījumiem un Veselības apdrošināšanas noteikumiem VA 06-2021, izmaksājot 
atlīdzību pēc apdrošinātā pieprasījuma viņa bankas kontā.  

Papildprogramma „Zobārstniecība un zobu higiēna” neapmaksā: 

ortodontiju, paradontoloģiju, implantoloģiju, zobu balināšanu, zobu rotas, zobu protezēšanu vai zobu sagatavošanu 
protezēšanai, inlejas (ja to neparedz Apdrošināšanas līgums); venīrus, onlejas, implantus, kapes, pretkariesa 
profilaksi ar silantiem, fluoroprotektorus, lakas, gēlus, tumšā pigmenta noņemšanu, zoba virsmas kosmētisku 
pārklāšanu, porcelāna plombas, zobu kroņa atjaunošanu, restaurāciju, vispārējo anestēziju, sedāciju, uzturēšanās 
izmaksas stacionārā. 

 

Pateicamies par izrādīto interesi, izskatot ERGO piedāvājumu, un esam gatavi uzklausīt Jūsu vēlmes un atbilstoši 
tām veikt korekcijas apdrošināšanas piedāvājumā. 
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Par ERGO  

 

 
   

Ilgtspējas indeksa 
novērtējumā 

Vadošais veselības 
apdrošinātājs Latvijā 

Gada apgrozījums 
Baltijā  

ERGO klientu skaits 
Baltijā  

Zelta kategorija Nr.1 269 milj.€ 650 000 

 

ERGO Latvijā: 

• Piedāvā daudzpusīgu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu – nedzīvības, dzīvības un veselības 

apdrošināšanā; 

• Daudzus gadus tirgus līderis veselības apdrošināšanā; 

• Plašs pārdošanas tīkls – 3 reģionālajās filiāles, 38 biroji un 230 apdrošināšanas starpnieki. 

• Sadarbības partneri: 61 brokeru sabiedrības, 44 tūrisma aģentūras, 13 auto dīleri. 

• Ģimenei draudzīgas darbavietas statuss 2021. gadā. 

• Zelta kategorija Ilgtspējas indeksa novērtējumā 2021. gadā. 

• 20. vieta Labāko darba devēju TOP 50 par 2020. gadā. 

ERGO Apdrošinātāju Grupa pasaulē: 

• Darbojas 30 pasaules valstīs; 

• 2020. gadā parakstīto prēmiju apmērs – 18 miljardi EUR; 

• Grupas atpazīstamākie zīmoli – ERGO, DKV, ERV, DAS un CAO; 

• Vairāk nekā 26 000 darbinieku. 

ERGO Grupas akcionārs ir Munich Re: 

• Vadošā pārapdrošināšanas sabiedrība pasaulē; 

• Vairāk nekā 140 gadu pieredze apdrošināšanas jomā; 

• Parakstīto prēmiju apjoms 54,9 miljardi EUR 2020. gadā; 

• Investīcijas 233 miljardi EUR 2020. gadā. 

 


