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Chciałbyś zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa w przypadku zachorowania na nowotwór lub inne poważne stany chorobowe? 
Chcesz leczyć się w renomowanych światowych klinikach, nie martwiąc się o sfinansowanie podjętego leczenia?
Wybierz ubezpieczenie Global Doctors, gwarantujące Tobie, Twoim bliskim i dzieciom nawet 2 mln euro sumy ubezpieczenia i możliwość 
leczenia w renomowanych placówkach medycznych. 

Zachorowanie na nowotwór to jedna z najtrudniejszych życiowych 
sytuacji. Wsparcie znakomitych lekarzy, dostęp do światowej klasy klinik, 
nowoczesnych metod leczenia i brak konieczności płacenia za leczenie 
z własnych pieniędzy – to zestaw, który daje komfort psychiczny i poczucie 
bezpieczeństwa każdemu choremu.

Zapewnij sobie i najbliższym pełen komfort  
w procesie leczenia!

Ubezpieczenie Global Doctors:

•  występuje w wariancie podstawowym i rozszerzonym, zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci

•  obejmuje organizację i finansowanie całego procesu leczenia, a polisa 
pokrywa nawet koszty transportu i pobytu osoby towarzyszącej 
(w przypadku chorego dziecka – dwóch opiekunów). Tobie pozostanie tylko 
skupić się na dochodzeniu do zdrowia

Kompleksowe leczenie 
za granicą

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą, w przypadku gdy zachorujesz na 

nowotwór złośliwy, a w wariancie rozszerzonym dodatkowo w przypadku nowotworu 
złośliwego w stadium przedinwazyjnym lub nowotworu in situ, ciężkiej dysplazji 
przednowotworowej, albo gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia zabiegu operacyjnego 
naczyń wieńcowych, zabiegu neurochirurgicznego lub kardiochirurgicznego wymiany/
naprawy zastawki,  przeszczepu narządów od żywego dawcy lub przeszczepu szpiku 
kostnego

•  wysoką sumę ubezpieczenia – aż do 2 mln euro w trakcie Twojego życia

•  tzw. drugą opinię medyczną – weryfikację pierwszej diagnozy przez jednego z wielu 
tysięcy uznanych lekarzy, reprezentujących łącznie aż kilkaset różnych specjalizacji 
i zaproponowanie optymalnego sposobu leczenia

•  możliwość leczenia w renomowanej zagranicznej placówce specjalizującej się w terapii 
danego stanu chorobowego

•  pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wielu innych związanych z leczeniem 
za granicą

•  w wariancie rozszerzonym także świadczenie szpitalne oraz zwrot kosztów zakupu leków 
niezbędnych do kontynuacji terapii po leczeniu za granicą

•  prawo do skontrolowania stanu zdrowia w ramach ubezpieczenia również po 
zakończeniu leczenia

•  umowę na rok z możliwością przedłużania i kontynuacji ochrony do 85. roku życia, 
a w przypadku dziecka do 25. roku życia

Czy wiesz, że?
Ubezpieczając się w produkcie ERGO 4 otrzymasz dostęp do internetowego konta klienta, w którym możesz m.in. wygodnie opłacić składki.
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Wiek wstępu do ubezpieczenia Dorosły: 18 – 64 lat
Dziecko: 3 miesiące – 17 lat

Dorosły: 18 – 64 lat
Dziecko: 3 miesiące – 17 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej Dorosły: 85 lat
Dziecko: 25 lat

Dorosły: 85 lat
Dziecko: 25 lat

Zakres terytorialny (gdzie może odbywać się leczenie) Świat bez Polski i USA Świat bez Polski

Sumy ubezpieczenia 1.000.000 euro w całym życiu 
Ubezpieczonego lub Dziecka

2.000.000 euro w całym życiu 
Ubezpieczonego lub Dziecka

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW 180 dni 90 dni

Nowotwór złośliwy

Przeszczepienie szpiku kostnego, pod warunkiem, że jest związane z nowotworem złośliwym

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ

Ciężka dysplazja przednowotworowa 

Poważne stany chorobowe (wymiana lub naprawa zastawek serca, operacja pomostowania tętnic wieńcowych, operacja 
neurochirurgiczna, przeszczepienie narządów od żywego dawcy, przeszczepienie szpiku kostnego)

Druga opinia medyczna

Opieka medyczna za granicą

Kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia

Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania za granicą dla Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej/dwóch opiekunów 
w przypadku Dziecka

Pokrycie kosztów medyczych, transportu medycznego, repatriacji zwłok

Pokrycie kosztów leków po leczeniu za granicą (do 50.000 euro w całym życiu Ubezpieczonego lub Dziecka)

Dzienne świadczenie szpitalne za granicą (100 euro za dzień / maksymalnie 60 dni)

usługa poza zakresem ubezpieczenia

usługa w zakresie ubezpieczenia

Global Doctors  
– wariant podstawowy

Global Doctors  
– wariant rozszerzony


