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Zakres produktu

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii 
medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

  nowotwór

  zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (By-pass)

  zabieg kardiochirurgiczny (wymiana/naprawa) zastawki serca

  zabieg neurochirurgiczny

  przeszczep od żywego dawcy narządów

  przeszczep szpiku kostnego

Limit odpowiedzialności  
do 1 000 000 EUR  
w roku polisowym

Koszty zakwaterowania i podróży 
ubezpieczonego wraz z osobą 
towarzyszącą

Gwarantujemy

  dostęp do światowej klasy specjalistów,

  leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach,

  ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą 
   towarzyszącą,

  organizację i pokrycie kosztów świadczeń lub leczenia (wyłącznie poza granicami 
   Rzeczypospolitej Polskiej).



Jak to działa?

Po zakończeniu terapii w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów 
zespołu Best Doctors.www.ergohestia.pl

KROK 1 
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie 
chorobę podlegającą planowi, 
skontaktuj się z członkiem 
zespołu medycznego Best 
Doctors. 

KROK 5
Zorganizujemy Twój 
pobyt za granicą - 
formalności, podróż oraz 
zakwaterowanie.

KROK 2 
Na podstawie zebranych 
informacji przygotujemy 
opis Twojego przypadku 
oraz zaproponujemy opiekę 
światowej klasy specjalistów. KROK 3 

Po szczegółowej analizie 
Twojego przypadku otrzymasz 

raport zawierający dane 
diagnostyczne oraz zalecenia 

dotyczące dalszej terapii 
(druga opinia medyczna).

KROK 4 
Jeśli chcesz poddać 

się leczeniu za granicą, 
poinformuj nas o tym.



www.ergohestia.pl
Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych 
przedstawicielstw korporacyjnych. Pełna lista wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na naszej stronie internetowej:  
www.ergohestia.pl/korporacja/kontakt

InterConsultation (druga opinia medyczna)
 

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia, 
za pośrednictwem Best Doctors, zapewnia organizację i pokrycie  
kosztów następujących świadczeń:

 udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej 
do wydania raportu eksperta,

 weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność 
zalecenie wykonania ponownych badań,

 przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,

 przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza 
konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,

 sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

 

Find BestCare (organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia)

Organizacja oraz pokrycie kosztów w przypadku konieczności podjęcia 
leczenia w klinice poza Polską.

Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation 
potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, 
objętego zakresem ochrony, oraz wskaże możliwość dalszego leczenia, 
ERGO Hestia za pośrednictwem Best Doctors zapewnia organizację i pokrycie 
kosztów następujących świadczeń:

 wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech 
klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna 
diagnostyka mogą być przeprowadzone,

 leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego 
Ubezpieczonego,

 podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby 
towarzyszącej i/lub dawcy,

  zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,

  repatriacji zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Usługi

W przypadku wystąpienia jednego ze zdefiniowanych poważnych stanów chorobowych ERGO Hestia organizuje i pokrywa koszty 
następujących świadczeń:


