
Klient decyduje się na zakup ubezpieczenia Medical Assistance jako 
uzupełnienie oferty ubezpieczenia majątkowego.
Klientowi zależy przede wszystkim na szybkim i bezpiecznym 
dostępie do lekarza w razie choroby lub nieszcześliwego wypadku.

Medical Assistance to ubezpieczenie dostępne w ramach szerokiej oferty pakietu ERGO 7.  
Dzięki niemu klient otrzyma wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, 
np. wizytę lekarza czy pielęgniarki, dowóz leków.

Klient zakupił Medical Assistance przede wszystkim ze względu na 
możliwość skorzystania z szybkiej pomocy lekarza czy dowozu leków 
w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

•  ubezpieczenie działa na terenie Polski, zarówno w miejscu ubezpieczenia, jak również w każdym miejscu, 
w którym znajdzie się klient i jego rodzina, np. podczas wakacyjnego wyjazdu 

•  dojazd do miejsca pobytu ubezpieczonego – miejsce zamieszkania, hotel lub wizyta w rodzinnych stronach 
•  różne formy porady lekarskiej - od wizyty w domu po wideokonsultacje czy telekonsultacje z lekarzem, 

zgodnie z preferencjami klienta
•  pomoc medyczna dla ubezpieczonego lub bliskiej osoby, wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe
•  ubezpieczenie niezależne od świadczeń w ramach NFZ

Atuty ubezpieczenia zgodnie z materiałami sprzedażowymi EHM

Profil Klienta

Medical 
Assistance Ubezpieczenie  

ERGO 7 / Moja Firma

Wybór ubezpieczenia Medical Assistance z myślą o nagłych 
zachorowaniach czy nieszczęśliwych wypadkach to doskonała okazja 
sprzedażowa – w ramach badania potrzeb klienta – do zaproponowania 
rozszerzenia ochrony o poważne zachorowania, wymagające 
specjalistycznego leczenia w ramach ubezpieczenia ERGO 4. 

Klient zdecydował się na ubezpieczenie Medical Assistance, 
dzięki któremu otrzyma doraźną pomoc w razie nagłych 
zdarzeń. Zapytaj klienta co zrobi jeśli z dnia na dzień 
okaże się, że potrzebuje leczenia na najwyższym 
światowym poziomie, aby ratować życie i zdrowie swoje 
lub najbliższych? 

Przedstaw klientowi ofertę ubezpieczenia  
Global Doctors w ERGO 4.

Manual sprzedażowy / 2A
Kompleksowa ochrona. Jak przy sprzedaży ubezpieczenia Medical 
Assistance zaprezentować klientowi ofertę ubezpieczenia ERGO 4?

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. 
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

•  organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą 
do 2 mln EUR w całym życiu ubezpieczonego 
lub dziecka

•  ochrona w razie poważnych chorób tj. nowotworów, 
przeszczepów, operacji neuro i kardiochirurgicznych 

•  dostęp do najlepszych światowych specjalistów 
medycznych i renomowanych klinik na całym świecie

•  refundacja leków do 50 tys. EUR (leki mogą być 
zakupione w Polsce, jak również za granicą)

•  dodatkowa wypłata dziennego świadczenia szpitalnego 
w wysokości 100 EUR za dzień

•  organizacja pobytu za granicą dla ubezpieczonego 
i osób towarzyszących (podróż, transport medyczny, 
zakwaterowanie, pomoc tłumacza)

•  możliwość ubezpieczenia całej rodziny (zarówno 
dorosłych, jak i dzieci)

Ubezpieczenie Global Doctors to gwarancja 
poczucia bezpieczeństwa i najwyższej jakości 
usług w jednej z najtrudniejszych sytuacji w życiu 
jaką jest poważna choroba.

Klient otrzymuje kompleksową opiekę w trakcie całego 
procesu leczenia w najlepszych, renomowanych 
placówkach medycznych na całym świecie. W tej 
sytuacji może skupić się wyłącznie na powrocie do 
zdrowia, a kosztami leczenia i formalnościomi zajmie się 
ubezpieczyciel.
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Zakup ubezpieczenia Medical Assistance dla siebie i dla dzieci, 
to doskonała okazja sprzedażowa – w ramach badania potrzeb klienta 
– do zaproponowania rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie zdrowia 
dzieci w ramach ERGO 4.

Zapytaj klienta czy myśląc o organizacji wizyt 
lekarskich w ramach ubezpieczenia Medical 
Assistance, zastanawiał się również nad sytuacją, 
gdy jego dziecko poważnie zachoruje. 

W takim przypadku zaproponuj ofertę Zdrowie 
dziecka – Poważne zachorowanie ERGO 4.

Manual sprzedażowy / 2B
Kompleksowa ochrona. Jak przy sprzedaży ubezpieczenia Medical 
Assistance zaprezentować klientowi ofertę ubezpieczenia ERGO 4?

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. 
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Zdrowie dziecka
Poważne zachorowanie

•  wysoka suma ubezpieczenia – nawet 200 tys. zł
•  ochrona w razie zachorowania na jedną z 20 chorób 

wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
•  minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji oraz 

natychmiastowa pełna odpowiedzialność w razie 
nieszczęśliwego wypadku

•  podział chorób na grupy 
•  wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy 

ubezpieczenia w ramach każdej grupy poważnych 
zachorowań - w tym za nowotwory (co w określonych 
przypadkach oznacza wielokrotne wypłaty w ramach 
jednej polisy)

Zdrowie dziecka - Poważne zachorowanie to 
idealna opcja dla rodziców chcących zapewnić 
wsparcie finansowe w razie wystąpienia 
poważnych chorób u swoich pociech. 

Wypłata świadczenia pozwoli na sfinansowanie kosztów 
leczenia lub rehabilitacji. ERGO 4 to gwarancja wysokich 
wypłat w razie poważnych zdarzeń.
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