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Zakres usług 
Limit w zł  

na jedno zdarzenie 

Proces rehabilitacji 

Wizyta fizykoterapeuty w domu Ubezpieczonego  500 

Transport do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyta w poradni rehabilitacyjnej 500 

Zakup lub wypożyczenie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego 300 

Transport drobnego sprzętu rehabilitacyjnego 300 

Transport medyczny Ubezpieczonego 

Transport medyczny Ubezpieczonego z osobą bliską z miejsca zajścia 
zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej 800 

Transport medyczny Ubezpieczonego z osobą bliską z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania 800 

Transport medyczny Ubezpieczonego z osobą bliską z placówki medycznej 
do innej placówki medycznej 500 

Transport dzieci lub osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi 

Transport dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki nad 
dziećmi i ich powrót w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego powyżej 3 
dni 

Koszt biletu  
I klasy 

Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi / osobami 
niesamodzielnymi z m. zamieszkania do m. zamieszkania Ubezp. i jej 
powrotu 

Koszt biletu  
I klasy 

Wizyty 

Wizyta u psychologa 500 

Wizyta lekarska 500 

Wizyta pielęgniarki 500 

Dostawa leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu 200 

Opieka 

Opieka nad dziećmi i  osobami niesamodzielnymi 650 

Pomoc dla Ubezpieczonego 

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem 250 

Infolinie 

Infolinia „Baby Assistance” Bez limitu 

Infolinia medyczna Bez limitu 

 

 

 

 

 

 

  
Usługi polegają na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej 
Ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie i limitach 
jak w tabeli. 

Usługi są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego : 

                                             Mondial Assistance Sp. z o.o. 
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Świadczenia związane z ubezpieczeniem organizowane są wyłącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zdarzenie objęte odpowiedzialnością 
polega na wystąpieniu choroby, obrażeń ciała lub pogorszenia się stanu zdrowia  

w wyniku zajścia trudnych sytuacji losowych (zgon dziecka lub urodzenie 
martwego dziecka, zgon współmałżonka, zgon konkubiny/konkubenta, zgon 
rodziców/teściów) 

      W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 

Ubezpieczony lub inna osoba występująca w Jego imieniu jest zobowiązany, 

przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum 

Alarmowym, czynnym przez całą dobę, pod numerami telefonów:  

 

 

0 801 597 597 

       +48 (42) 66 66 500 

                                               Fax: +48 (22) 522 25 20 

 

 

 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego 
bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Alarmowego, 
nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności. 
 
 
 

  


