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Veselības apdrošināšana vīzas noformēšanas procesā   
   

Personām, kuras vēlas ieceļot Vācijā ģimenes apvienošanas, darba uzsākšanas vai arī studiju dēļ, 

saskaņā ar Vācijas Sociālā kodeksa V sējuma regulējumu, ieceļojot ir nepieciešama minētajam 

regulējumam pielīdzināma ilgstošas privātās apdrošināšanas aizsardzība, ja vien persona jau nav 

aizsargāta saskaņā ar obligāto veselības apdrošināšanu. Attiecīgajai apdrošināšanai ir jānodrošina 
pakalpojumi, uz kādiem ir tiesības personai, kas ir pakļauta obligātajai veselības apdrošināšanai 

saskaņā ar Vācijas Sociālā kodeksa 11. panta 1. – 3. daļu. Apdrošināšanas līgumam ir jābūt beztermiņa, 

tajā nedrīkst būt ietverts noteikums par darbības izbeigšanos vai anulēšanu, sasniedzot kādu zināmu 
vecumu, beidzot veikt kādus darba pienākumus, mainoties uzturēšanās mērķim vai arī zaudējot 

likumīgo uzturēšanās statusu. 

 

Ceļojuma apdrošināšana, atkarībā no apdrošināšanas noteikumiem, lielākoties nav pietiekama. Arī 

ieceļojošo ārvalstu viesu t.s. „Incoming“ apdrošināšanas var saturēt apdrošināšanas aizsardzības 

zudumu plānotas ilgtermiņa vai pastāvīgās uzturēšanās laikā. Jūsu pienākums ir pierādīt (piem., 

norādot uz būtiskajām klauzulām apdrošināšanas nosacījumos vai arī iesniedzot apdrošinātāja 

apstiprinājumu), ka arī jau iepriekš plānotas ilgākas uzturēšanās laikā Vācijā Jums būs nodrošināta 

apdrošināšanas aizsardzība. 

 

Kā veselības apdrošināšanas apliecinājums var tikt atzīta uzrādīta EVAK karte. Plašāka informācija par 

EVAK karti atrodama šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte . 

 

Ģimenes apvienošanas gadījumā kā apliecinājums der uzrādīta tā ģimenes locekļa veselības 

apdrošināšana, pie kura pārceļas otrs ģimenes loceklis, kā arī attiecīgā veselības apdrošinātāja vēstule, 
ar ko tiek apliecināts, ka ģimenes veselības apdrošināšana līdz ar pārcelšanos  attiecas arī uz to 

personu, kura pārceļas.  

 

Darba uzsākšanas gadījumā apdrošināšanas aizsardzībai jābūt nodrošinātai līdz ar darba līguma 

spēkā stāšanās brīdi. Šajā gadījumā par apliecinājumu tiks uzskatīta arī Slimo kases vēstule, kurā tiek 

apliecināts, ka ieceļojošās personas veselības apdrošināšana stāsies spēkā no personas ieceļošanas 
vai arī darba uzsākšanas brīža.  

 

Vander Elst vīzas gadījumā apdrošināšanas aizsardzībai jābūt spēkā visu personas uzturēšanās laika 
periodu Vācijā.  

 

Studējošajiem jāuzrāda vai nu universitātes apliecinājums par personas reģistrāciju universitātē vai 
arī apliecinājums par veselības apdrošināšanu. Slimo kasēm ir attiecīgi obligātās veselības 

apdrošināšanas piedāvājumi studējošajiem. 

 

Informācija par Vācijas obligāto veselības apdrošināšanu un pāreju no Latvijas apdrošināšanas uz 

Vācijas obligāto veselības apdrošināšanu vācu valodā atrodama šeit 

https://www.krankenkassen.de/meine-krankenkasse/krankenversicherung-eu/ .  
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Apdrošināšanas aizsardzībai principiāli jābūt spēkā uz laika posmu, kas atbilst vīzas derīguma 

termiņam. Tas ir nepieciešams tik ilgi, kamēr Jūs neiesniedziet apliecinājumu, ka Vācijā esat 

apdrošināti kādā citā veidā. 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka vīzas derīguma termiņš var stāties spēkā tikai no tās dienas, ar kuru saskaņā ar 

Jūsu uzrādīto apliecinājumu stājas spēkā pietiekoša Vācijas veselības apdrošināšanas nodrošinātā 

aizsardzība. 


