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tabela nr 1

Usługi realizowane w przypadku
Nieszczęśliwego wypadku lub
Nagłego zachorowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Usługi realizowane w przypadku
Nieszczęśliwego wypadku na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Usługa realizowana w przypadku
urodzenia Dziecka

Usługa medycznego assistance
Wizyta Lekarza (honorarium i koszty za wizytę)
Wizyta pielęgniarki
Dostawa leków
Transport medyczny z Miejsca zamieszkania do Szpitala,
wyznaczonego przez Lekarza konsultanta
Transport medyczny ze Szpitala do Miejsca
zamieszkania
Transport medyczny ze Szpitala do Szpitala
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
Dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu
Drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
Pomoc domowa po Hospitalizacji
Opieka nad Dzieckiem lub Osobą niesamodzielną
Transport opiekuna do opieki nad Dzieckiem lub Osobą
niesamodzielną
Opieka nad Zwierzętami domowymi

2 000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
Przez okres pierwszych 3 dni do
wysokości kosztów

Wizyta położnej

400,00 zł

Rehabilitacja po porodzie

800,00 zł

Usługa realizowana w trudnych
sytuacjach losowych (zgon osoby
bliskiej, poważne zachorowanie)

Wizyta psychologa

1 000,00 zł

400,00 zł

Wizyta Lekarza

150 EUR raz w trakcie Roku polisy

Wizyta pielęgniarki

Organizacja wizyty

Transport medyczny

Organizacja transportu

Transport medyczny powrotny

Organizacja transportu

Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi

Organizacja transportu

Przekazywanie informacji

Usługa

Telefoniczna konsultacja z Lekarzem

Usługa

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty

Usługa

Psycholog „na życzenie”
Osoba towarzysząca przy transporcie ze Szpitala do
Szpitala
Infolinia medyczna

2.

2 000,00 zł
500,00 zł

300,00 zł

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna Dziecka
w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym

Inne usługi

2 000,00 zł

Transport Zwierząt domowych

Usługa realizowana w przypadku
Hospitalizacji Dziecka na skutek
Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego
zachorowania

Usługi realizowane w przypadku
Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego
zachorowania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Limit świadczenia na zdarzenie
500,00 zł
400,00 zł
500,00 zł

600,00 zł
Do limitu dla usługi Transportu
medycznego ze Szpitala do
Szpitala
Usługa

W przypadku zajścia Nieszczęśliwego wypadku, Nagłego zachorowania lub innych okoliczności uprawniających do świadczeń wymienionych
w § 5, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy dodatkowej, Osoba uprawniona do skorzystania z Usługi medycznego
assistance ma prawo do skorzystania z każdej wymienionej powyżej Usługi medycznego assistance bez limitu zdarzeń w Roku polisy, chyba że
w opisie świadczenia w § 5 taki limit został wskazany.

Realizacja świadczenia
1.
2.

§ 12

W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego do skorzystania z Usług medycznego assistance, wskazanych w § 5, Osoba uprawniona
do skorzystania z Usługi medycznego assistance zobowiązana jest do telefonicznego skontaktowania się z Centrum Pomocy pod numerem
telefonu podanym w Dokumencie ubezpieczenia. Połączenie z powyższym numerem następuje na koszt dzwoniącego.
W trakcie kontaktu z Centrum Pomocy Osoba uprawniona do skorzystania z Usługi medycznego assistance powinna podać następujące dane:
1) imię i nazwisko Ubezpieczonego;
2) adres zamieszkania Ubezpieczonego;
3) numer PESEL Ubezpieczonego;

