Pomyśl, że zapracowałeś

dobrą POLISĘ.

na

Assistance medyczny dla grupowych ubezpieczeñ na ¿ycie
Bądź gotowy na życiowe niespodzianki.
Zdarzenie

Nagłe
zachorowanie

Wypadek

Tak

Tak

Limit

Organizacja procesu rehabilitacyjnego
(na podstawie wskazania lekarza)
zorganizowanie

fizykoterapeuty

i pokrycie kosztów wizyty

zorganizowanie

i pokrycie kosztów
transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz
wizyty w poradni

Zakup lub wypożyczenie sprzętu
rehabilitacyjnego
koszty

transportu do domu

koszty

zakupu lub wypożyczenia

500 zł
500 zł

Tak

Tak

300 zł
300 zł

Wizyta lekarza

Nie

Tak

500 zł

Wizyta pielęgniarki

Tak

Tak

500 zł

Tak

Tak

Transport medyczny (o ile nie jest
konieczna interwencja pogotowia
ratunkowego)
z

miejsca zdarzenia do placówki medycznej

z

placówki medycznej do miejsca
zamieszkania

800 zł
800 zł

z

placówki medycznej do innej placówki
medycznej

500 zł

Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach
losowych (zgon bliskiej osoby)
oraz w następstwie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub
choroby ubezpieczonego

Tak

Tak

500 zł

Dostawa leków zapisanych przez lekarza
(bez pokrycia kosztów zakupu leków)

Tak

Tak

200 zł

Zdarzenie

Nagłe
zachorowanie

Wypadek

Tak

Tak

Limit

Opieka nad dziećmi i osobami
niesamodzielnymi gdy ubezpieczony
przebywa w szpitalu powyżej 3 dni
transport

dzieci pod opieką osoby
uprawnionej do miejsca jej zamieszkania

transport

opiekuna dzieci lub osób
niesamodzielnych i jego powrót

Koszt biletu
Koszt biletu

koszty

opieki nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi

650 zł

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece
nad nowo narodzonym dzieckiem
instruktaż i porady pielęgnacyjne
i żywieniowe
instruktaż

i porady w zakresie
prawidłowego noszenia, przewijania,
ubierania

porady

250 zł

w razie problemów z laktacją

porady

w zakresie prawidłowego
odżywiania się przez matkę

edukacja

w zakresie szczepień ochronnych

Infolinia medyczna (dostęp do informacji),
m.in.:
działanie leków
placówki

handlowe oferujące sprzęt
rehabilitacyjny

przygotowanie
dieta

do zabiegów lub badań

Tak

Tak

Bez limitu

i zdrowe żywienie

apteki

czynne całą dobę

szczepienia,

zagrożenia epidemiologiczne
dla podróżnych

Infolinia Baby Assistance
(dostęp do informacji), m.in.:
objawy ciąży
badania

prenatalne

przygotowanie
szkoły

Bez limitu

rodzenia

pielęgnacja
karmienie

w czasie ciąży i po porodzie

noworodka

obowiązkowe
pielęgnacja

1808_GOP_assi_K

się do porodu

szczepienia dzieci

noworodka

nia
Assistance infoli
6 66 500
medyczna: 42 6
Wybierz: 1  5
Ten materia³ ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

