OFERTA INDYWIDUALNEGO
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Centrum Klienta tel. 801 803 000, 22 333 77 33
zdrowotne@interpolska.pl
http://www.interpolska.pl

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło zwrócić się do Państwa z propozycją objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
TU INTER Polska, mając wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach zdrowotnych, a także mając na uwadze
oczekiwania obecnych i przyszłych Klientów, przygotowało ofertę ubezpieczenia dopasowaną specjalnie
dla Państwa potrzeb i oczekiwań.

INTER VISION to przede wszystkim kompleksowość i swoboda dla Ubezpieczonego.
Zakres świadczeń obejmuje nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności, szeroką diagnostykę,
ponad 140 badań laboratoryjnych, pełną dentystykę, protetykę oraz ortodoncję dla dzieci. Zapewnia
m.in. szczepienia przeciw grypie, zwrot kosztów leków, testy alergiczne, rehabilitację czy psychoterapię.
Z naszym ubezpieczeniem poczują się Państwo bezpiecznie i pewnie.
Ubezpieczeni mają do dyspozycji sieć ponad 900 placówek kontraktowych na terenie całej Polski, w których
korzystają ze świadczeń bezgotówkowo. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z placówek nie będących
w sieci INTER Polska w ramach opcji na rachunek. To zapewnia swobodny dostęp do opieki zdrowotnej w każdej
sytuacji i bez względu na miejsce pobytu.
Centrum Klienta, telefonicznie i za pośrednictwem Internetu, całodobowo, stanowi dla Państwa indywidualne
wsparcie i gwarantuje pomoc na każdym etapie korzystania z polisy zdrowotnej.
Jesteśmy przekonani, że szeroki zakres INTER VISION spotka się z Państwa aprobatą
i zadowoleniem. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań,
aby zagwarantować Ubezpieczonym opiekę medyczną oraz obsługę najwyższej jakości.

Zdrowie jest równie cenne jak czas, którego nie warto tracić w kolejkach do lekarzy.

Z poważaniem,
Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych
TU INTER Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000016204

Kapitał zakładowy wynosi 35 mln zł
Jest zarejestrowany i w pełni opłacony
NIP: 547-02-06-285

Zarząd:
Janusz Szulik
Piotr Bonarek
Wioletta Rogosz
Roberto Svenda

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
INTER VISION
Szeroka oferta ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez INTER Polska umożliwia dostosowanie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb Klienta. Proponujemy Państwu ubezpieczenie zdrowotne
INTER VISION z zakresem świadczeń zgodnie z poniższą tabelą:
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CENTRUM KLIENTA INTER 801 803 000
umawianie wizyt, informacja o ubezpieczeniu

Konsultacje lekarskie
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:
internista, lekarz rodzinny, pediatra
Konsultacje lekarzy specjalistów: chirurg, ginekologpołożnik, kardiolog, laryngolog/otolaryngolog,
nefrolog, neonatolog, okulista, onkolog, reumatolog,
urolog
Konsultacje lekarzy pozostałych specjalności

Zabiegowe konsultacje lekarskie
Podstawowe zabiegi lekarskie: usunięcie ciała
obcego, usunięcie kleszcza, założenie opatrunku
Inne zabiegi: iniekcje, opatrzenie urazów, założenie
zdjęcie gipsu, nacięcie krwiaka, ropnia, punkcja
stawu
Odczulanie

Zabiegi pielęgniarskie
Iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne, zdjęcie
szwów, zmiana opatrunku
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Badania laboratoryjne zalecone przez
lekarza
Podstawowy zakres, m.in.: badania biochemiczne
krwi: cholesterol, glukoza, grupa krwi, badania
biochemiczne moczu, mikrobiologiczne kału,
cytologia
Rozszerzony zakres, m.in.: badań biochemicznych,
serologicznych (przeciwciała), układu krzepnięcia,
hormonalnych, posiewy, wymazy
Inne m.in.: markery nowotworowe, Immunoglobulina
IgA, IgG, IgM, test z metoclopramidem, T3, T4 ,
przeciwciała przeciwtarczycowe (komplet), HIV

Badania diagnostyczne zalecone przez
lekarza

Podstawowy zakres, m.in.: EKG spoczynkowe,
badanie pola widzenia, RTG (m.in. czaszki, klatki
piersiowej, kręgosłupa, zatok), spirometria, USG
(m.in. narządu rodnego, piersi, jamy brzusznej, echo
serca)
Rozszerzony zakres, m.in.: badanie
histopatologiczne, gastroskopia, kolonoskopia, 31
rezonansów magnetycznych (m.in. głowy, kończyn,
kręgosłupa, stawów, tkanki miękkie, zatoki i inne),
34 RTG (m.in. kości, barku, miednicy, stawów,
żuchwy i inne), 39 tomografii komputerowych
(głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kręgosłupa
i inne), USG-49 procedur (ciąży, Doppler, stawów i
inne)
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Skórne testy alergiczne
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Kontrast do badań diagnostyki obrazowej MR i CT

Profilaktyka raz w roku bez skierowania
Szczepienie przeciw grypie raz w roku
Wizyty domowe lekarza
Rehabilitacja
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Dzienny zasiłek szpitalny wypłacany za każdy

100 PLN

dzień pobytu w szpitalu

Koszty leków
kwota do wykorzystania w ciągu roku

Środki pomocnicze

√

150 PLN

200 PLN

√
limit 500
PLN

√
limit 700
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Psychoterapia (20 spotkań w roku)
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

Zabiegi protetyczne nie związane z nieszczęśliwym
wypadkiem (obowiązują limity roczne)

√
25%

√
50%

Implanty (obowiązują limity roczne)

√
25%

√
50%
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Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2x w roku

√

Leczenie zachowawcze, leczenie paradontozy

Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku
życia, do 4.000 PLN w ciągu 4 lat)

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE
Centrum Operacyjne 24h 22 333 77 77
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Wizyty domowe lekarza
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Dostawa leków, opieka pielęgniarska domowa,
transport medyczny, pomoc psychologa, organizacja
wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
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Opcje dodatkowe
Medycyna pracy**
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Poważne zachorowanie*
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Koszty leczenia za granicą
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Best Doctors
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Zniżki w placówkach kontraktowych
Dedykowany opiekun
Ubezpieczającego
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Zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION to minimum formalności.
Wystarczy, że wypełnią Państwo wniosek ubezpieczenia. Składka uzależniona jest od wieku ubezpieczonego,
wariantu ubezpieczenia i przeprowadzonej oceny ryzyka.
Ostateczna wysokość składki zostanie Państwu podana po analizie dostarczonego wniosku.
W ubezpieczeniu indywidualnym mają zastosowanie poniższe okresy karencji:
3 miesiące ogólny okres karencji.
Ogólnego okresu karencji nie stosuje się w przypadku uiszczenia przez Ubezpieczającego jednorazowej opłaty
określonej w taryfie i płatnej wraz z pierwszą ratą składki w wariancie:

100 ZŁ

INTER VISION Basic / Silver

200 ZŁ

INTER VISION Gold / Diamond

8 miesięcy w odniesieniu do świadczeń związanych z ciążą, porodem, leczeniem dentystycznym,
ortodontycznym i protetyką.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przy zawieraniu ubezpieczenia zdrowotnego
INTER VISION wprowadziliśmy do naszej oferty następujące zniżki:

- 18%

zniżka rodzinna – w przypadku ubezpieczenia rodziny w jednym wybranym wariancie.
Zniżka dotyczy obojga rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich dziecka/dzieci do 25 roku
życia w ramach jednej umowy w jednym, wybranym wariancie.

- 15%

zniżka partnerska – przypadku ubezpieczenia współmałżonków lub partnerów życiowych
w ramach jednej umowy w jednym wybranym wariancie.

- 3%

– w przypadku półrocznej opłaty składki.

- 6%

– w przypadku rocznej opłaty składki za cały okres ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej został dokładnie określony w szczególnych warunkach ubezpieczenia
i w wykazach świadczeń zdrowotnych. Wykazy świadczeń, a także wykaz placówek kontraktowych INTER Polska
dostępny jest na stronie internetowej www.interpolska.pl.

ZALETY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO INTER VISION:
bezgotówkowe korzystanie z usług lekarzy i placówek kontraktowych INTER Polska na terenie całego kraju,
wolny wybór lekarzy i placówek medycznych w całym kraju w ramach rozliczeń gotówkowych,
nielimitowany dostęp do lekarzy wszelkich specjalności,
nieograniczona liczba badań zaleconych przez lekarzy.

S P O SÓB KORZ Y ST AN I A Z E Ś W I ADCZE Ń
ZD ROW OTNY CH
1.OBSŁUGA BEZGOTÓWKOWA W SIECI PLACÓWEK KONTRAKTOWYCH
Ubezpieczony ma możliwość realizacji wizyty lekarskiej lub badania bezgotówkowo w sieci placówek
kontraktowych INTER Polska. Każdorazowo przy rejestrowaniu się w placówce Ubezpieczony okazuje kartę
ubezpieczenia wraz z dowodem tożsamości. Na podstawie karty ubezpieczenia placówka rozpoznaje zakres
świadczeń zdrowotnych przysługujących pacjentowi w ramach ubezpieczenia.

2. REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW NA PODSTAWIE RACHUNKU
W przypadku korzystania przez Ubezpieczonego ze świadczeń w placówkach medycznych nie posiadających
umowy o współpracy z INTER Polska, rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonego, imiennego
rachunku.
W takim przypadku INTER Polska zwraca koszty do wysokości określonej w Wykazie świadczeń zdrowotnych,
na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu INTER Polska wraz z załącznikami. Załącznikami
są oryginały rachunków/faktur i inne dokumenty niezbędne do realizacji świadczenia.

U M AW I AN I E W I ZY T
Ubezpieczenie INTER VISION - Ubezpieczony może umówić wizytę samodzielnie w placówce medycznej
lub za pośrednictwem Centrum Klienta INTER Polska.

Centrum Klienta INTER Polska gwarantuje realizację konsultacji u internisty, pediatry lub lekarza rodzinnego
najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia.
Realizacja pozostałych konsultacji specjalistycznych nastąpi najpóźniej do końca piątego dnia roboczego
następującego po dniu zgłoszenia. Centrum Klienta INTER ustala termin i miejsce realizacji świadczenia
zdrowotnego z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego oraz grafiku placówki kontraktowej

E - KON SU LTA C JE

Do dyspozycji wszystkich naszych Ubezpieczonych przekazana została platforma e-konsultacje, gdzie
Ubezpieczony może za pośrednictwem telefonu, czatu lub video konferencji skorzystać z konsultacji
lekarskich wybranych specjalizacji.
E-konsultacje dają możliwość:
- otrzymania szybkiej diagnozy,
- skonsultowania wyników badań,
- otrzymania recepty lub skierowania na badania (dostarczane przez kuriera w ciągu 24h)

E-konsultacje to przede wszystkim komfort i oszczędność czasu. Porada medyczna bez
wychodzenia z domu, bez dojazdów, kolejek i bez ograniczeń.

Pierwsza e-Konsultacja umawiania jest przez Centrum Klienta INTER
Pod numerem telefonu
801 803 000
Każdą kolejną e-konsultacje umówicie Państwo sami, poprzez portal interpolska.telemedi.co

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Siedziba: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B, nr KRS 0000016204, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

P L A CÓW K I KON TR AK TOW E INT ER PO L SKA
INTER Polska współpracuje z ponad 900 placówkami
na terenie całej Polski.
Dobór partnera medycznego nie jest przypadkowy,
a placówki medyczne wybierane są na podstawie
dokładnie sprecyzowanych kryteriów. Szczególną uwagę
zwracamy na kompleksowość usług partnera medycznego,
zapewnienie szybkiej dostępności do usług medycznych
oraz na indywidualne podejście do Klienta, co stanowi
podstawową wartość w naszym ubezpieczeniu
zdrowotnym.

Wyselekcjonowana sieć placówek medycznych INTER Polska składa się z przychodni
świadczących usługi na najwyższym poziomie, zatrudniających dobrych lekarzy
i gwarantujących profesjonalną obsługę Klientów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!
Przedstawiciel TU INTER Polska S.A. :

Centrum Klienta INTER
tel. 801 803 000
zdrowotne@interpolska.pl
http://www.interpolska.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Siedziba: 02-486 Warszawa, Al Jerozolimskie 172, nr KRS 0000016204, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

