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Dodatkowo otrzymasz nieograniczony dostęp do infolinii medycznej, dzięki której 
możesz telefonicznie skonsultować się z lekarzem.

Dzwoniąc na infolinię możesz otrzymać też między innymi informacje o:

 przygotowaniu się do badań i odczytywaniu ich wyników
 adresach najbliższych placówek medycznych
 wymaganych szczepionkach przed zagraniczną podróżą

MEDIPLAN
w ramach umowy dodatkowej 
dla Pracowników i ich bliskich

Mediplan to dodatkowe zabezpieczenie medyczne dla Ciebie, dzięki któremu pokryjemy koszty badań, 
zabiegów i konsultacji lekarskich po nieszczęśliwym wypadku.

Zapoznaj się ze szczegółami i już dziś przystąp do ubezpieczenia.

Zapewnimy:

 konsultacje lekarskie
– w tym 10 specjalizacji

 zabiegi ambulatoryjne
(chirurgiczne, laryngologiczne,
okulistyczne, ortopedyczne)

 ultrasonografię

 badania laboratoryjne

 badania radiologiczne,
m.in. czaszki i klatki piersiowej

 zniżki na usługi
stomatologiczne

Zorganizujemy:

 rehabilitację, m.in. ćwiczenia
indywidualne, grupowe,
fizykoterapia

 opiekę pielęgniarską

 sprzęt rehabilitacyjny

 transport medyczny

 dostarczenie rzeczy osobistych
do szpitala

 dostarczenie leków

 pomoc domową po hospitalizacji

Szczegółowy wykaz badań i zabiegów znajdziesz na drugiej stronie.

01 02 03

Zadzwoń do Centrum 
Pomocy Generali

(+48) 22 543 88 08

Podaj niezbędne dane:

– imię i nazwisko
– PESEL
– dane kontaktowe

Powiedz 
koordynatorowi kiedy 
zdarzył się wypadek 
i krótko opisz tą sytuację

Wystarczą trzy proste kroki, abyś otrzymał pomoc
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MEDIPLAN (ŚWIADCZENIA ASSISTANCE w następstwie NW)

Usługi realizowane na rzecz Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku na terenie RP

Świadczenia
Maksymalna liczba świadczeń do wykorzystania w odniesieniu 

do jednego nieszczęśliwego wypadku

ŚWIADCZENIA INFORMACYJNE udostępniane na wniosek Ubezpieczonego

1. Telefoniczna Informacja Medyczna

bez limitu2. Infolinia szpitalna

3. Stomatologiczny Program Rabatowy

POMOC MEDYCZNA realizowana po nieszczęśliwym wypadku  
na wniosek Ubezpieczonego
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4. Konsultacja chirurga

do wyczerpania Maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

5. Konsultacja okulisty

6. Konsultacja otolaryngologa

7. Konsultacja ortopedy

8. Konsultacja kardiologa

9. Konsultacja neurologa

10. Konsultacja pulmonologa

11. Konsultacja lekarza rehabilitacji

12. Konsultacja neurochirurga

13. Konsultacja psychologa

14. Zabiegi ambulatoryjne*

15. Badania laboratoryjne*

16. Badania radiologiczne*

17. Ultrasonografia*

18. Rehabilitacja* Maks. 20 zabiegów (stanowiących łącznie 1 świadczenie)

19. Opieka pielęgniarska Maks. 3 wizyty (stanowiące łącznie 1 świadczenie)

20. Sprzęt rehabilitacyjny
Maks. koszt zakupu/wypożyczenia: 600 PLN do wykorzystania przy 
jednym nieszczęśliwym wypadku (dostarczenie bez limitu)

21. Transport osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji do wyczerpania Maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

22. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Maks. 3 doby hotelowe (stanowiące łącznie 1 świadczenie)

23. Transport do Placówki medycznej

do wyczerpania Maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

24. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi

25. Transport z Placówki medycznej

26. Transport na komisję lekarską oraz transport powrotny

27. Transport na wizytę kontrolną oraz transport powrotny

28. Dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala

29. Dostarczenie lekarstw

30. Pomoc domowa po Hospitalizacji
Maks. 3 wizyty po 3 godziny każda w okresie kolejnych 14 dni  
(stanowiące łącznie 1 świadczenie)

* Szczegółowy wykaz procedur medycznych realizowanych po nieszczęśliwym wypadku na wniosek Ubezpieczonego znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy Dodatkowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz 
koszty i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Dodatkowej 
MEDIPLAN przyjętych Uchwałą Zarządu Towarzystwa GL/ob./2/1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, przekazywanych Klientowi przed zawarciem Umowy Dodatkowej MEDIPLAN lub przystąpieniem do 
umowy ubezpieczenia, które dostępne są w siedzibie Ubezpieczającego oraz w siedzibie Generali Życie T.U. S.A, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.


