
 VESELĪBAS 
APDROŠINĀŠANA 

PRIVĀTPERSONĀM
Mēs nevaram Jūs izārstēt, 

taču varam palīdzēt atrisināt 
jautājumus, kas saistīti ar izdevumiem 

Jūsu veselības uzlabošanai vai profilaksei!

Kāpēc izvēlēties CompensaLife veselības 
apdrošināšanu PRIVĀTPERSONĀM? 

• Piedāvājam īpaši izstrādātas veselības apdrošināšanas programmas privātpersonām 
“Dzintars” un “Dzintars Pluss”, kas ir piemērotas vairumam Latvijas iedzīvotāju;

• Jūs varat izvēlēties sev vispiemērotāko veselības apdrošināšanas polišu segumu, 
atbilstošu savām iespējām;

• Mums ir plašs līgumorganizāciju tīkls, kur nav nepieciešams norēķināties ar 
personīgajiem līdzekļiem par veselības apdrošināšanas polisē iekļautajiem pakalpojumiem; 

• Mēs nodrošinām plašu apmaksāto pakalpojumu klāstu; 

• Vienmēr pieejama visa informācija par Tavu veselības apdrošināšanas polisi 
Compensa Life mobilajā lietotnē; 

• Mobilajā lietotnē ērti pieejama elektroniskā veselības apdrošināšanas karte;

• Vienkārša, ātra un droša veselības apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana, izskatīšana un 
izmaksa, izmantojot Compensa Life mobilo lietotni;

• Iespēja saņemt nepieciešamās speciālistu konsultācijas un izmeklējumus, negaidot 
pierakstu garās rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem;

• Iesniedzot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, varēsiet saņemt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 20% apmērā no apdrošināšanas prēmijas; 

• Iespēja nodrošināt saviem bērniem veselības aprūpi arī pēc 18 gadu vecuma, 
kad vairs nav pieejami valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi;

• Atlaides ģimeņu polisēm līdz pat 30%.



Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Kā iegādāties veselības apdrošināšanas polisi?
Sazinies ar savu Compensa Life apdrošināšanas konsultantu 

vai piesakies konsultācijai, aizpildot pieteikumu mūsu 
mājas lapā compensalife.lv, un mēs sazināsimies ar Tevi. 

Vai zvani mums 67606939 (darba dienās no 8:30 līdz 17:30).
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Pacienta līdzmaksājumi par ambulatorajiem 
un stacionārajiem pakalpojumiem 100% apmērā;

Attālinātas ārstu konsultācijas;

Maksas ārstu speciālistu konsultācijas (gastroenterologs, kardiologs, 
ginekologs, traumatologs, ķirurgs, reimatologs, ārsta palīga konsultācija, 
u.c.);

Docentu un augstākās kvalifikācijas speciālistu konsultācijas;

Izmeklējumi ar modernām tehnoloģijas ierīcēm 
(rentgens, magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, ultrasonogrāfija u.c.);

Ģimenes ārsta, pediatra un medicīnas māsas mājas vizītes;

Jaunums! Fizikālās terapijas procedūras 
(ultraskaņas terapija, elektroterapija, magnetoterapija u.c.);

Jaunums! Maksas pediatra konsultācijas;

Ārstnieciskās manipulācijas (injekcijas, 
brūču apstrāde,  blokādes, punkcijas, u.c.); 

Zobārstniecības papildprogrammā – terapeitiskā ārstēšana 
(zobu plombēšana, kanālu ārstēšana), mutes dobuma higiēna, u.c.

Plašs apmaksāto pakalpojumu piedāvājums:

Jauns 
piedāvājums


