
Kontakt
Klient dzwoni 
i opisuje problem

Przyjęcie zgłoszenia
Weryfikujemy klienta i przysługujące mu 
świadczenie. Przeprowadzamy wywiad na 
temat okoliczności zdarzenia i objawów.

wskazania do zwykłej wizyty lekarskiej

objawy wskazujące na konieczność pilnej interwencji konieczność 
interwencji

Weryfikacja
Dzwonimy do klienta 
i potwierdzamy, czy usługa 
została wykonana zgodnie 
z oczekiwaniami.

Wszystkie usługi 
w ramach Medical 
Assistnace są 
organizowane 
i wykonywane 
w ramach umowy 
ubezpieczenia na 
terenie RP.

Klient nie traci czasu 
i oszczędza pieniądze.

Informacja zwrotna
Na bieżąco pozostajemy 
w kontakcie z klientem.

Szpital
Rekomendujemy szpital, klinikę lub inną 
placówkę, która w danym regionie jest 
w stanie najlepiej pomóc Ubezpieczonemu.

Świadczenia pomocowe
Realizujemy świadczenia pomocowe w oparciu o zalecenia lekarzy i warunki polisy, m.in.:

• transport do i z placówek medycznych

• rehabilitacja, badania, wizyty lekarskie

• opieka w domu, domowe wizyty lekarskie

•  wsparcie opieki w domu: teleopieka, teleopieka kardiologiczna

•  dostawa sprzętu medyczno–rehabilitacyjnego lub leków.

Wizyta
Umawiamy wizytę lekarską, 
uwzględniając dolegliwości oraz 
lokalizację Ubezpieczonego.

 Wizyta lekarza pierwszego kontaktu – limit 500 zł na rok polisowy

 Wizyta pielęgniarki – limit 1 000 zł na rok polisowy

 Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych 
i higienicznych oraz leków (koszty artykułów 
żywnościowych i leków ponosi Ubezpieczony)

– limit 300 zł na rok polisowy

Jak to działa?

Pomoc medyczna / schemat obsługi

Medical Assistance

 Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi – limit 450 zł na rok polisowy

 Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych – limit 200 zł na rok polisowy

 Opieka nad zwierzętami domowymi – limit 300 zł na rok polisowy

 Transport medyczny – bez limitu

 Powiadamianie rodziny – bez limitu

 Infolinia medyczna – bez limitu

MediPlan

Zalety
•  wysoka jakość świadczonych 

usług - nad procesem leczenia 
czuwa dedykowany konsultant 
z wykształceniem medycznym

•  zawsze taki sam czas oczekiwania 
na świadczenia w każdym miejscu 
w Polsce 

•  klient otrzymuje kompleksową opiekę 
na czas leczenia

•  świadczenia bezgotówkowe

Zakres:

Kiedy MediPlan nas chroni?
Ochrona MediPlan uruchamiana jest 
w przypadku n/w zdarzeń mających 
miejsce na terenie RP:

• pęknięcia lub złamania kości

•  zwichnięcia lub skręcenia stawu

•  urazu kręgosłupa

•  urazu głowy (wstrząśnienia mózgu, 
pęknięcia kości czaszki)

•  urazu narządów wewnętrznych

•  urazu oka

10 Specjalistów z zakresu:

•  chirurgii

•  okulistyki

•  otolaryngologii

•  ortopedii

•  kardiologii

•  neurologii

•  pulmonologii

•  rehabilitacji

•  neurochirurgii

•  psychologii

Dodatkowo:

• zabiegi ambulatoryjne

• badania laboratoryjne

• badania radiologiczne

• ultrasonografia

•  rehabilitacja – 20 zabiegów na 
zdarzenie

•  świadczenia informacyjno - 
organizacyjne:

 •  telefoniczna informacja medyczna

 • infolinia szpitalna

 •  stomatologiczna karta rabatów

Pomoc po nieszczęśliwym wypadku

Jak wezwać pomoc 
lub zgłosić roszczenie?
infolinia 24/7: (22) 522 29 94
formularz na stronie: www.ergohestia.pl

Jak to działa? 1
Konsultacja z lekarzem 
pierwszego kontaktu 

Konsultant 
medyczny

2
Skierowanie 
na badania 
specjalistyczne 
lub konsultację 
specjalistyczną 

3
Konsultacja z lekarzem 
specjalistą lub badania 
specjalistyczne

Włączenie usługi  
MediPlan

4
Skierowanie na 
dalsze leczenie 

5
Orgonizocja 

świadczeń  
w zależności od 
zaleceń lekarza 

specjalisty

Grupa Otwarta

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia.
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.


