Dla kogo i na jaki okres?

Materiał marketingowy

Okres ochrony: 12 miesięcy

Oferta Indywidualnego
Ubezpieczenia Zdrowotnego

InfoLinia Medyczna

Poczucie bezpieczeństwa
Opieka doświadczonych lekarzy w placówkach
medycznych ENEL-MED oraz dostęp do ponad
tysiąca placówek współpracujących na terenie
całego kraju, niezależnie od miejsca pobytu
Ubezpieczonego.

medi-care

Indywidualne, partnerskie,
rodzinne ubezpieczenie zdrowotne

Możliwość rozszerzenia ochrony
o ubezpieczenie pobytu w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ochrona dla najbliższych
Możliwość ubezpieczenia całej rodziny
(współmałżonka lub partnera) oraz dzieci
w jednej stałej cenie.

Możliwość
ubezpieczenia
seniora do
80. roku życia

Możliwość
rozszerzenia
ochrony
o ubezpieczenie
Assistance

Wizyty domowe dające
poczucie bezpieczeństwa
na wypadek nagłego
zachorowania

Dlaczego warto
wybrać ofertę
indywidualnego
ubezpieczenia
zdrowotnego
medi-care?

Nielimitowany dostęp
do lekarza pierwszego kontaktu
oraz konsultacji medycznych
lekarzy wielu specjalności

Nowoczesna sieć
placówek medycznych
Dostęp do nowoczesnej
sieci placówek medycznych
na terenie całego kraju,
gdzie można bezgotówkowo
korzystać ze świadczeń
medycznych.

Szeroki zakres
Szeroki zakres świadczeń
medycznych począwszy
od profilaktyki przez
opiekę specjalistyczną,
diagnostykę, rehabilitację,
wizyty domowe
i stomatologię.

Pomoc w nagłych przypadkach.
Umówienie wizyty domowej.

Recepty
Możliwość zamówienia
przez internet lub telefon.

Aplikacja mobilna
i system on-line
Umawianie i odwoływanie wizyt.
Wyniki badań.

E-wizyty
Konsultacje lekarskie
z dowolnego miejsca
na świecie.
Wideo
Rozmowa telefoniczna
Chat

SMS-owe przypomnienie
o zaplanowanych wizytach

Zadbaj o zdrowie - swoje i bliskich - i skontaktuj się
z naszym Agentem.

Możliwość pełnej
wysokospecjalistycznej
diagnostyki
(RTG, USG, MRI, TK)

Program opieki zdrowotnej opracowany przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group i Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Sprawdź
szczegóły

Brak skierowań
Brak konieczności
posiadania skierowań
do lekarzy specjalistów,
dzięki czemu znacznie
skrócony jest czas potrzebny
na uzyskanie konsultacji specjalisty.

Infolinia medyczna
24 godziny / 7 dni
w tygodniu

Komfortowe warunki
leczenia w placówkach
medycznych
o wysokim standardzie

Miejsce na pieczątkę Agenta

Adresy i telefony Oddziałów InterRisk dostępne są
na stronie internetowej www.interrisk.pl

Zakres

Cena

Podstawą zawarcia umowy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia medi-care zatwierdzone uchwałą
nr 03/01/09/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 01.09.2020 r.
WARIANT UBEZPIECZENIA
Świadczenia medyczne

OPAL

SZAFIR RUBIN

SZMARAGD DIAMENT

SZAFIR
Z DOPŁATĄ
- wysokość
dopłaty

RUBIN
Z DOPŁATĄ
- wysokość
dopłaty

Specjalistyczne
badania
laboratoryjne

w w/w placówkach oraz dodatkowo
w placówkach współpracujących
z Centrum Medycznym
ENEL-MED S.A.**

DIAMENT

SZAFIR
Z DOPŁATĄ
- wysokość
dopłaty

RUBIN
Z DOPŁATĄ
- wysokość
dopłaty

*

*

*

hormony płciowe i metaboliczne

*

*

diagnostyka chorób tarczycy,
cukrzycy
*

diagnostyka anemii

*

alergologia

15 PLN

15 PLN

* 15 PLN

* 15 PLN

badania endoskopowe
15 PLN

15 PLN

chirurg naczyniowy, chirurg ogólny,
dermatolog, endokrynolog,
gastrolog, ginekolog, hematolog,
hepatolog, kardiolog, laryngolog,
neurolog, okulista, ortopeda,
proktolog, pulmonolog,
reumatolog, urolog

15 PLN

alergolog

15 PLN

15 PLN

audiolog

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

*

Tomografia komputerowa

50 PLN

Rezonans magnetyczny

50 PLN

Zabiegi diagnostyczne

*

Zabiegi ambulatoryjne

*

Usługi pielęgniarskie

*

*

* 15 PLN
*

*

*

*

*

limit:
3 wizyty

psycholog
18

28

31

32

alergolog, chirurg ogólny,
dermatolog, endokrynolog,
gastrolog, hematolog, kardiolog,
laryngolog, neurolog, okulista,
ortopeda, reumatolog, urolog

19

15 PLN

chirurg onkolog, diabetolog, nefrolog

28

17

20

20

20

17

Wizyty domowe

15 PLN

20
30 PLN

leczenie stomatologiczne wybrane świadczenia

hematologia i badania
układu krzepnięcia,
badania biochemiczne

* tylko wybrane badania
** z zastrzeżeniem, że placówki współpracujące znajdują się na liście placówek współpracujących z Centrum Medycznym
ENEL-MED S.A. dostępnej na stronie www.interrisk.pl oraz umowa ubezpieczenia została zawarta z realizacją świadczeń
w placówkach współpracujących (informacja zawarta na polisie).

148

198

284

699

87

122

138

208

281

408

826

125

175

wiek do 65 lat

190

285

389

563

1728

174

240

wiek 66-80 lat

265

394

538

782

2042

244

336

Ubezpieczenie rodzinne (Ubezpieczony, jego małżonek/partner oraz ich dzieci)
wiek do 65 lat

423

520

756

2257

261

325

wiek 66-80 lat

434

535

780

2058

279

347

*Składka miesięczna za świadczenia medyczne w wybranym wariancie. Składka nie obejmuje
ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenia świadczeń
assistance.

*

badania serologiczne
*

*

badania rentgenowskie

*

*

*

badania ultrasonograficzne

*

*

*15 PLN

15 PLN

Zapytaj o wariant dopasowany
do Twoich potrzeb.

Aby kupić polisę, wystarczy
dostęp do telefonu lub komputera
i e-mail.

Na adres e-mail otrzymasz polisę.

Zapłać bezpiecznie bezgotówkowo.

Świadczenia dodatkowe

OPAL SZAFIR

badania bakteriologiczne

97

wiek 66-80 lat

Kup medi-care bez wychodzenia z domu!
Korzystaj ze świadczeń medycznych stacjonarnie lub on-line!

3010-dniowy -dniowy
cykl
cykl
zabiegów zabiegów

WARIANTY Z DOPŁATĄ

WARIANT UBEZPIECZENIA

*

wiek do 65 lat

10% zniżki w placówkach własnych ENEL-MED, zniżki w placówkach
partnerskich na zasadach lokalnie obowiązujących

Profilaktyka zdrowotna (1 raz w roku)
Prowadzenie ciąży

*

Ubezpieczenie indywidualne - ubezpieczenie na rzecz osoby fizycznej wskazanej
przez Ubezpieczającego

okresowy przegląd stomatologiczny

Rabat na wybrane usługi
nie objęte wariantem

15 PLN

Liczba dostępnych specjalistów

Stomatologia

Ubezpieczenie pobytu
w szpitalu na skutek
nieszczęśliwego
wypadku
Ubezpieczenie
świadczeń assistance

RUBIN

RUBIN

Z DOPŁATĄ

Operacje chirurgii “Jednego dnia”
wykonywane w Centrum Medycznym ENEL-MED

psychoterapia
17

Szczepienia

SZAFIR

Z DOPŁATĄ

Wysokość składki w ubezpieczeniu medi-care uzależniona jest od przedmiotu, zakresu oraz formy ubezpieczenia.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach
ubezpieczenia medi-care zatwierdzonych uchwałą nr 03/01/09/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z 01.09.2020 r.dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława
Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136,
NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).

przeciw różyczce, śwince, odrze,
śwince i różyczce
(szczepionka potrójna),
wirusowemu zapaleniu wątropy
typu A i B, odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Rehabilitacja: w ciągu 1 dnia rehabilitacji
mogą odbyć się nie więcej niż 3 zabiegi
o łącznym czasie do 60 minut

dietetyk, psychiatra

badania moczu i kału

*

przeciw grypie

anestezjolog, chirurg onkolog,
chirurg plastyk, diabetolog, foniatra,
ginekolog-endokrynolog,
lekarz medycyny sportowej,
nefrolog, neurochirurg

Liczba dostępnych specjalistów

15 PLN

*

badania czynnościowe

Składka miesięczna w PLN* OPAL SZAFIR RUBIN SZMARAGD DIAMENT

Ubezpieczenie rodzinne (2 osoby - Ubezpieczony i małżonek/partner
lub Ubezpieczony i jego dziecko)

markery nowotworowe

NIELIMITOWANE lekarz internista, pediatra,
konsultacje
medycyny rodzinnej
lekarzy POZ

Podstawowe
badania
laboratoryjne

SZMARAGD

diagnostyka infekcji

Aplikacja mobilna
E-wizyty

Konsultacje
specjalistyczne
dla dzieci

SZAFIR RUBIN

*

alergeny

W placówkach własnych Centrum
Medycznego ENEL-MED S.A.

SMS-owe przypomnienie o wizycie

NIELIMITOWANE
konsultacje
specjalistyczne
- dla osób
dorosłych
i dzieci od
16. roku życia

OPAL

badania serologiczne,
immunologiczne

Infolinia Medyczna 24h
Realizacja
świadczeń

WARIANTY Z DOPŁATĄ

WARIANT UBEZPIECZENIA
Świadczenia medyczne

WARIANTY Z DOPŁATĄ

SZMARAGD

TAK
TAK
świadczenie
świadczenie
płatne
płatne
w wys. 70zł / dzień w wys.100zł/dzień

DIAMENT
TAK
świadczenie
płatne
w wys.100zł/dzień

SZAFIR
Z DOPŁATĄ wysokość
dopłaty

RUBIN
Z DOPŁATĄ wysokość
dopłaty

TAK
świadczenie
płatne
w wys.70zł/dzień

TAK
Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje pomoc medyczną, pomoc rehabilitacyjną, pomoc domową,
opiekę nad dziećmi, opiekę nad kotami i psami.

