
Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Agentem jest Bank należący do Grupy Banków Polskiej Spół-
dzielczości, wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia  
Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych – indeks  
MEDBS/2021/03 na uniqa.pl.

Ubezpieczenie Pakiet Medyczny  
dla klientów Banków Spółdzielczych

Zakres ubezpieczenia 
i limity świadczeń

Zakres 
ubezpieczenia

Limity świadczeń

Pakiet indywidualny Pakiet rodzinny

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu 
w miejscu pobytu 
ubezpieczonego lub 
u lekarza specjalisty 
(organizacja + pokrycie 
kosztów)

4 zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, maks.  
2 wizyty na zdarzenie

10 wizyt w okresie 
ubezpieczenia,  
w tym najwyżej  
3 wizyty domowe 
pediatry, 1 wizyta  
na zdarzenie 

Dostarczenie leków 
(organizacja + pokrycie 
kosztów)

4 zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, maks.  
2 razy na zdarzenie

5 razy w okresie 
ubezpieczenia, maks.  
2 razy na zdarzenie

Refundacja leków 
(tylko po dostarczeniu)

2 razy w okresie 
ubezpieczenia, maks. 300 zł

2 razy w okresie 
ubezpieczenia,  
maks. 300 zł

Medyczna platforma 
informacyjna bez limitów bez limitów

Wizyta u lekarza 
rehabilitacji  
(organizacja  
+ pokrycie kosztów)

2 razy w okresie 
ubezpieczenia: 
zorganizowanie  
+ pokrycie kosztów wizyty

5 razy w okresie 
ubezpieczenia: 
zorganizowanie  
+ pokrycie kosztów 
wizyty

Wizyta fizjoterapeuty 
w miejscu pobytu 
ubezpieczonego 
(organizacja + pokrycie 
kosztów)

2 razy w okresie 
ubezpieczenia, maks. 3 
godz. na 1 wizytę 

6 razy w okresie 
ubezpieczenia, maks. 
3 godz. na 1 wizytę 

Sprzęt rehabilitacyjny 
(organizacja + pokrycie 
kosztów zakupu lub 
wypożyczenia)

1 raz w okresie 
ubezpieczenia,  
maks. 300 zł

3 razy w okresie 
ubezpieczenia,  
maks. 300 zł

Transport medyczny:
• z miejsca zamieszkania 

do placówki medycznej 
• pomiędzy placówkami
• z placówki do domu

2 razy w okresie 
ubezpieczenia

4 razy w okresie 
ubezpieczenia 

Wizyta pielęgniarki 
w miejscu pobytu 
ubezpieczonego

2 razy w okresie 
ubezpieczenia 

4 razy w okresie 
ubezpieczenia 

Badania

Na podstawie skierowania 
Centrum Alarmowego lub 
lekarza prowadzącego, 
limit 10 badań w okresie 
ubezpieczenia, w zakresie:
• badania laboratoryjne
• badania obrazowe RTG
• badania obrazowe USG
• diagnostyka 

kardiologiczna (EKG, 
Holter EKG, Holter RR,  
echo serca, próba 
wysiłkowa)

• spirometria
• badanie histopatologiczne 

wycinka
• audiogram

nie dotyczy

Składka miesięczna 13,90 zł 19,90 zł

Pomyśl,
masz
w powrocie
     WSPARCIE     WSPARCIE
do ZDROWIA.

97
20

42
1

M
at

er
ia

ł m
ar

ke
tin

go
w

y



W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśli-
wego wypadku ubezpieczony może liczyć na  
fachową pomoc wykwalifikowanych lekarzy specjali-
stów. Otrzyma też pomoc w umówieniu wizyty.  
To oszczędność czasu i wygoda.

Centrum Alarmowe Towarzystwa zorganizuje i pokryje 
koszty dostarczenia do miejsca pobytu ubezpieczone-
go leków przepisanych przez lekarza w następstwie 
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, 
jeśli zgodnie z zaleceniami ubezpieczony nie powi-
nien opuszczać miejsca pobytu. Ubezpieczonemu 
przysługuje też wtedy refundacja leków przepisanych  
na receptę do kwoty 300 zł.

Jeśli ubezpieczony został poszkodowany w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, otrzyma pomoc w zakupie 
sprzętu rehabilitacyjnego, który zalecił lekarz. Pomoc 
polega na organizacji i pokryciu kosztów zakupu sprzętu 
do wartości limitu. 

Dlaczego warto

Dla kogo

Dla każdego, kto na stałe mieszka na terenie RP oraz 
posiada rachunek w banku.

Dla każdego, kto nie chce zostać sam z problemem, 
w sytuacji gdy nagle zachoruje albo będzie miał 
nieszczęśliwy wypadek.

Dla każdego, kto chciałby ułatwić sobie dostęp  
do pomocy medycznej w razie nieprzewidzianych  
sytuacji losowych.

Dla każdego, kto ceni sobie pomoc w zorganizowaniu 
wizyty lekarskiej i profesjonalną opiekę medyczną. 

Dla ubezpieczającego, który ukończył 18. i nie 
ukończył 79. roku życia.

Ważne informacje

Organizujemy albo organizujemy i pokrywamy koszty 
świadczeń medycznych, określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia. Świadczenia realizujemy  
za pośrednictwem Centrum Alarmowego Towarzystwa, 
jeśli wystąpi nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek 
czy potrzeba medyczna.

Jeden ubezpieczający może zawrzeć maksymalnie  
4 umowy.

Dlaczego Uniqa

UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych  
w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe,  
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów indywidu-
alnych, jak i grupowych. Specjalizuje się w sprzedaży ubez-
pieczeń przez agentów oraz online, a także w omnikanałowej 
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 

To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:

obecna w 18 krajach 

15,5 mln klientów w Europie

5. ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej

5. pozycja wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce

5 mln klientów w Polsce 

lider w ubezpieczeniach dla segmentu mieszkalnictwa  

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch pakietach:
- Pakiet indywidualny lub
- Pakiet rodzinny, w którym za jedną składkę można ubez-

pieczyć też współmałżonka/partnera oraz dziecko.

Warto wiedzieć

Dostęp 
do lekarzy 

specjalistów

Dostawa 
i refundacja 

zakupu leków

Środki 
na leczenie 

i rehabilitację


