Medycyna bez Granic

Klient docelowy

Klient docelowy – produkt indywidualny
Dla kogo przeznaczony jest produkt
 Ubezpieczający – osoby fizyczne, bez względu na płeć, które ukończyły 18. rok życia i nie
ukończyły 65. roku życia, posiadające stały adres zamieszkania na terytorium RP.
Ubezpieczającym może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie Polski
 Ubezpieczony – osoby fizyczne, bez względu na płeć, które nie ukończyły 65. roku życia ,
posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, i które przebywają na terytorium RP
przez okres dłuższy niż 183 dni w roku. Ubezpieczonym może być Ubezpieczający lub osoba
przez niego wskazana, w tym także dziecko do 18 r.ż.
 Osoby poszukujące ubezpieczenia ochronnego zapewniającego organizację i możliwość
leczenia poza granicami RP w przypadku zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego.
 Osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w ramach oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Klientem docelowym nie są osoby, u których zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono poważny
stan chorobowy w okresie 10 ostatnich lat.
 Osoby, których sytuacja finansowa pozwala na regularne, z częstotliwością miesięczną,
opłacanie składek w wysokości uzależnionej od wieku Ubezpieczonego .

Pytania pozwalające na przeprowadzenie BPK
Badanie Potrzeb Klienta – produkt indywidualny
Czy ma Pan/Pani ukończony 18. rok życia i nie ukończony 65. rok życia?
Czy zamieszkuje Pan/ Pani na stałe na terytorium RP?
Czy przebywa Pan/ Pani na terenie RP przez okres dłuższy niż 183 dni w roku?
Czy jest Pan/ Pani zainteresowany leczeniem za granicą Polski w przypadku zdiagnozowania u
Pana/Pani poważnego stanu chorobowego?
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymaniem raportu drugiej opinii medycznej
potwierdzającego lub podważającego Pana/Pani diagnozę w przypadku zdiagnozowania u
Pana/Pani poważnego stanu chorobowego?
Czy jest Pan/ Pani zainteresowany ochroną ubezpieczeniową dla Pana/Pani dzieci?
Czy w jest Pan/Pani w stanie negatywnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się w
oświadczeniu medycznym?
Na jaki okres czasu poszukuje Pan/Pani ochrony ubezpieczeniowej?
Jaką wysokość składki jest Pan/Pani skłonny/a płacić miesięcznie w zamian za ochronę
ubezpieczeniową?
*dotyczy tylko osób fizycznych

Klient docelowy – Ochrona z Plusem – produkt grupowy
Dla kogo przeznaczony jest produkt
Grupa docelowa jak dla Ochrony z plusem
Ubezpieczający:

1) osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające odpowiednio stały adres zamieszkania
lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP i zatrudniające od 3 do 20 / powyżej 20 pracowników.
2) Przedsiębiorcy poszukujący ubezpieczenia ochronnego dla swoich pracowników, którego podstawowym celem jest zabezpieczenie: życia
pracowników i członków ich rodzin – m.in. na wypadek śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierci w następstwie wypadku
komunikacyjnego, śmierci w następstwie wypadku przy pracy, śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, osierocenia dziecka;
a) zdrowia pracowników i członków ich rodzin – m.in. na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania, leczenia specjalistycznego, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy, urodzenia się dziecka,
urodzenia się dziecka wymagającego leczenia, urodzenia się martwego noworodka;
b) przedsiębiorcy poszukujący ubezpieczenia dającego możliwość wyboru różnych zakresów ochrony ubezpieczeniowej: osobnego dla
właścicieli i współwłaścicieli firmy oraz drugiego dla pracowników i członków ich rodzin;
c) przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są, by ich pracownicy mieli możliwość dodatkowego rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.

Ubezpieczony:

1) osoby fizyczne, bez względu na płeć, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 69. roku życia i posiadające stałe miejsce zamieszkania na

2)

terytorium RP. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, która:
a) pozostaje z Ubezpieczającym w stosunku prawnym: umowy o pracę; umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej;
b) jest współmałżonkiem, partnerem albo pełnoletnim dzieckiem Ubezpieczonego głównego.
pracownicy oraz członkowie ich rodzin, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani w ramach oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
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Zmiany w stosunku do
dotychczasowego produktu

Zmiany w produkcie

Zmiana reasekuratora i
składki
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Zmiana OWU

Zmiana nazwy

Zmiana reasekuratora z
Partner Re na Sirius Re od
1 kwietnia 2020

Modyfikacja OWU od 1
stycznia 2021 – dla nowych
klientów

Best Doctors przestaje istnieć,
firma Further przejmuje Best
Doctors – Teladoc będzie
wykonywało drugą opinię
medyczną od 1 stycznia 2021

Zmiana składki
reasekuracyjnej od 1 stycznia
2021 – dotyczy zarówno
nowych jak i obecnych
klientów

Dla obecnych klientów
zmiana w rocznicę,
począwszy od 01.03.2021
(pierwsze rocznice)

Usunięcie z wszystkich
istniejących materiałów
nazwy Best Doctors

CONFIDENTIALITY LEVEL

Kto za tym stoi

Klienci: banki, pracodawcy

Główne zmiany w OWU
Wprowadzenie 3 letniego okresu realizacji świadczenia dla poszczególnych modułów ochrony.
Dla każdego z 4 głównych modułów ochrony (moduł 1: Leczenie nowotworów, moduł 2: procedury związane z układem
naczyniowo-sercowym, moduł 3: neurochirurgia i moduł 4: transplantacje) wprowadzono odrębne 36 miesięczne okresy
odszkodowawcze liczone od:
• dnia pierwszej podróży dla danego modułu lub
• od następnego dnia po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej, jeśli podróż rozpoczęła się po zakończeniu ochrony.

Usunięcie limitu rocznego na pokrycie kosztów leczenia.
Dotychczas w warunkach ubezpieczenia znajdowało się założenie, że w ramach globalnej SU 2 mln EUR istniały podlimity w
wysokości maksymalnej 1 mln EUR na każdy rok polisowy.

Wyłączenie z zakresu leczenia terapii: Immunoterapia CAR-T, terapia genetyczna, terapia tkankowa.
Są to terapie, które nie były jeszcze dopuszczone do publicznego leczenia w momencie tworzenia produktu, a obecnie ich
bardzo wysoka cena zagroziłaby stabilności produktu. Należy również wziąć pod uwagę, że wspomniane terapie są dość krótko
ogólnie dostępne, ich dopuszczenie odbyło się w przyspieszonym tempie i nie ma jeszcze jednoznacznych wyników i wniosków
z leczenia szerszych populacji.

Dobrowolna druga opinia medyczna (SMO).
Dotychczasowo komponent drugiej opinii medycznej był obowiązkowy dla zorganizowania leczenia za granicą. Obecnie wymóg
taki został zniesiony, a od decyzji klienta będzie zależało czy chce skorzystać z SMO czy od razu chciałby rozpocząć leczenie za
granicą.

Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą.
9

Nowe stawki

SKŁADKA DLA KLIENTA

KORPO

SME

produkt
indywidualny
GNF

(miesięczna)
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OBECNIE

NOWA WERSJA

0-17

41 zł

56 zł

18-64

97 zł

116 zł

65-85

151 zł

199 zł

18-64

79 zł

95 zł

65-85

125 zł

163 zł

18-64

69 zł

81 zł

65-85

109 zł

140 zł

wiek
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Parametry produktu

Ubezpieczający i ubezpieczony
Kto może zawrzeć umowę i kogo obejmujemy ochroną

Produkt indywidualny (GNF)

Grupówka

Ubezpieczający
Osoba fizyczna,
mająca ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat
mieszkająca na stałe w Polsce
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej,
mająca siedzibę na terenie Polski.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca
adres głównego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej na terenie Polski

Ubezpieczony
Osoba fizyczna mieszkająca w Polsce:
• mająca ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat
lub
• dziecko, które nie ukończyło 18 lat
12

Osoba fizyczna,
mająca ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat

Ochrona ubezpieczeniowa
W jakim czasie udzielamy ochrony
Umowa zawierana jest na okresu 1 roku polisy, automatycznie
przedłużana
Grupówka – umowa trwa do ostatniego dnia roku polisy, w
którym Ubezpieczony ukończy 70. rok życia (możliwość
kontynuowania do 85. roku życia w ramach produktu
indywidualnego)
produkt indywidualny (GNF) - umowa trwa do ostatniego dnia
roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończy 85. rok życia
Możemy zaproponować zmianę warunków umowy
ubezpieczenia
 Propozycja zmiany nie później niż na 30 dni przed rocznicą

Umowa trwa do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia od niej.
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Zakres ubezpieczenia
Jakie poważne stany chorobowe są objęte ubezpieczeniem?

GRUPA I

Nowotwór

GRUPA II

Pomostowanie naczyń wieńcowych (bypass), rewaskularyzacja mięśnia sercowego
Operacja naprawcza zastawki serca

GRUPA III

Zabieg neurochirurgiczny

GRUPA IV

Przeszczep od żywego dawcy narządów

Przeszczep szpiku kostnego

Nowość
podział poważnych
stanów chorobowych
na 4 grupy

W jakim okresie realizowane są świadczenia
Okres realizacji świadczeń
Świadczenia:
• drugiej opinii medycznej,
• opieki medycznej za granicą oraz
• opieki kontrolnej po leczeniu za granicą
będą realizowane tylko w tzw. okresie realizacji świadczenia
Okres ten jest ustalany odrębnie dla każdej grupy poważnych stanów chorobowych
i liczony od:
• dnia pierwszej podróży dla danej grupy, lub
• następnego dnia po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej, jeśli podróż
w ramach opieki medycznej za granicą rozpoczęła się po zakończeniu ochrony
W przypadku zakończenia obowiązującego okresu realizacji świadczenia, jeśli
Ubezpieczony jest hospitalizowany lub znajduje się pod opieką szpitala, zgodnie z
warunkami wstępnego certyfikatu leczenia, Further zapewni pokrycie kosztów
leczenia do następnego planowego powrotu do Polski w oparciu o ustalony plan
leczenia.
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Okres realizacji świadczenia
to okres 36 miesięcy, który
rozpoczyna się w pierwszym dniu
pierwszej podróży na leczenie za
granicę lub od następnego dnia
po zakończeniu ochrony.

Medycyna bez granic
Pomagamy na każdym etapie
SZYBKA DIAGNOZA

Poważny stan
chorobowy

OPIEKA KONTROLNA PO
LECZENIU ZA GRANICĄ

DRUGA OPINIA MEDYCZNA

LECZENIE ZA GRANICĄ
16

Świadczenia
Szybka diagnoza - wyróżnik na tle konkurencji
Jeśli w okresie udzielania ochrony, lekarz prowadzący będzie
podejrzewał u Ubezpieczonego poważny stan chorobowy,
zorganizujemy i pokryjemy koszty:
 konsultacji lekarzy specjalistów
 badań diagnostycznych
aby zweryfikować to podejrzenie.
Świadczenia realizowane jest w okresie 12 miesięcy od daty
udokumentowanego podejrzenia poważnego stanu chorobowego.
Limit
Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
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9 konsultacji
SU 3000 zł

Jeśli zachodzi u Ciebie podejrzenie
poważnego stanu chorobowego, skontaktuj
się z naszym Centrum Operacyjnym.
Zapewnimy Ci konsultacje u lekarza
specjalisty.
Wykonasz także badania
potrzebne do uzyskania diagnozy
(obrazowe, mikroskopowe, laboratoryjne)
w ramach limitu.

Świadczenia
Szybka diagnoza - wyróżnik na tle konkurencji
BADANIA
OBRAZOWE

BADANIA
MIKROSKOPOWE

 badanie cytologiczne
 badanie histopatologiczne
 prześwietlenie
rentgenowskie,
 ultrasonografia
 tomografia
komputerowa
 rezonans magnetyczny
 scyntygrafia
 badania endoskopowe

i wiele innych …

Szczegółowy zakres badań wskazany jest w OWU
18

BADANIA
LABORATORYJNE
−
−
−
−
−
−

markery nowotworowe
morfologia
markery sercowe
elektrolity
HIV
TSH,FT3, FT4

W ramach produktu
indywidualnego – inny
zakres badań dla dziecka

Świadczenia
Szybka diagnoza – od zgłoszenia do realizacji
Ubezpieczony, który chce umówić miejsce i termin
konsultacji lub badań, powinien zadzwonić
do Centrum Operacyjnego i podać:

• imię i nazwisko
• PESEL (w przypadku obcokrajowców – numer dokumentu
tożsamości wskazany we wniosku o zawarcie)

• numer polisy
• dostarczyć dokumentację medyczną
w której opisane jest podejrzenie poważnego stanu
chorobowego przez lekarza prowadzącego
• skierowanie lekarza prowadzącego
do lekarza specjalisty
lub na badania diagnostyczne
Czas oczekiwania na:
• badania diagnostyczne - do 3 dni roboczych od zgłoszenia,
• konsultację ze specjalistą - do 5 dni roboczych od zgłoszenia.
Świadczenia, o ile to możliwe, będą realizowane w miejscu i czasie preferowanym przez Ubezpieczonego.
*w
obcokrajowców
numer dokumentu tożsamości wskazany we wniosku o zawarcie umowy
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Realizacja
naprzypadku
terytorium
Polski.

Numer telefonu
do Centrum Operacyjnego
znajduje się na polisie oraz na
świadectwie (grupówka).

Świadczenia
Druga opinia medyczna
Druga opinia medyczna jest fakultatywna
dla ubezpieczonego
Zespół Further, po zebraniu i
przeanalizowaniu dokumentacji
medycznej, wybiera lekarza eksperta
odpowiedniego do poważnego stanu
chorobowego ubezpieczonego
Ograniczenie: można skorzystać 1 raz na dany
poważny stan chorobowy

Lekarz ekspert przygotowuje raport
zawierający:
 opinię na temat postawionej diagnozy i
dotychczasowego leczenia
 propozycję dotyczącą dalszego
postępowania i leczenia zalecanego
 odpowiedzi na pytania ubezpieczonego
dotyczące jego przypadku medycznego

Świadczenia
Opieka medyczna za granicą
Koszty leczenia za
granicą








koszty podróży z osobą
towarzyszącą
koszty zakwaterowania
koszty pobytu w szpitalu:
zakwaterowanie, wyżywienie,
opieka lekarska, leczenie,
operacje
badania laboratoryjne
hospitalizacja dawcy

Wypłata świadczenia
pieniężnego za każdy dzień
pobytu w szpitalu





świadczenie wypłacane
w przypadku pobytu w
szpitalu za granicą
100 euro za dobę
maksymalnie za 60 dni na
jeden poważny stan
chorobowy
50% świadczenia
wypłacane jeszcze przed
wyjazdem

Organizacja i pokrycie
kosztów repatriacji zwłok




repatriacja zwłok do miejsca
pochówku na terytorium RP
koszty repatriacji obejmują
koszty trumny przewozowej
i balsamowania zwłok oraz
koszty transportu na
terytorium RP

Świadczenia
Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

Kontrola stanu
zdrowia
Zwrot kosztów wynikających z
realizacji planu kontroli stanu zdrowia
– w tym badań diagnostycznych i
konsultacji lekarskich jeśli :
opieka będzie realizowana w szpitalu
wskazanym przez Further,
opieka będzie wykonywana zgodnie z
zaleceniami międzynarodowego lekarza, który
leczył ubezpieczonego za granicą, oraz
przedstawione faktury związane z kontrolą
stanu zdrowia mają datę wcześniejszą niż
koniec obowiązującego okresu realizowania
świadczenia.

Zwrot kosztów
zakupu leków
zaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie za
granicą Polski jako kontynuacja prowadzonego
leczenia
zakupionych w Polsce (chyba że lek
jest niedopuszczony lub niedostępny w
Polsce)
dawka na okres 2 miesięcy
na które recepta została wydana przed
zakończeniem okresu realizacji
świadczeń
leki muszą zostać sfinansowane przez
ubezpieczonego, nie NFZ

Medycyna bez granic
Suma ubezpieczenia, limit, składka

Dodatkowo w ramach produktu indywidualnego – śmierć ubezpieczonego – 100 zł

SKŁADKA

wiek

produkt
indywidualny

0-17

56 zł

18-64
65-85

SME

KORPO

116 zł

95 zł

81 zł

199 zł

163 zł

140 zł

Medycyna bez granic
Wyłączenia charakterystyczne dla tego produktu
..czyli na co zwrócić szczególną uwagę


3 miesięczny okres karencji



Wyłączenie z odpowiedzialności Towarzystwa kosztów leczenia Ubezpieczonego,
który w momencie rozpoznania poważnego stanu chorobowego nie spełniał którejkolwiek
z poniższych przesłanek:


posiadał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz



przebywał na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni w
ciągu ostatnich 12 miesięcy

Dodatkowo nie przyznamy świadczenia, jeśli jego wypłata lub realizacja usługi wynikającej z ubezpieczenia mogłoby narazić
nas na:
• sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych,
• sankcje handlowe lub gospodarcze wynikające z prawa Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Rzeczypospolitej Polski.

Medycyna bez granic
Zapisy na polisie - grupówka
Dotyczące umów ubezpieczenia zawartych od 01.01.2021 r.
W przypadku osób, które przystąpiły do umowy dodatkowego ubezpieczenia Medycyna bez granic oraz
wypełniły oświadczenie medyczne od 01.01.2021 r., Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku z:
poważnym stanem chorobowym objętym zakresem w ramach grupy 1 zgodnie z OWUD, w przypadku gdy
badanie/a potwierdzające wystąpienie poważnego stanu chorobowego zostało/y przeprowadzone w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów
chorobowych powstałych w wyniku wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej;
poważnymi stanami chorobowymi objętymi zakresem w ramach grup 2, 3 i 4 zgodnie z OWUD, w przypadku
kiedy skierowanie do przeprowadzenia takiej procedury zostało wydane w ciągu pierwszych 3 miesięcy od
daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych powstałych
w wyniku wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.
Na polisie będą jeszcze zapisy dotyczące umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.
25
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Medycyna bez granic
Zapisy na polisie - grupówka
Dotyczące umów ubezpieczenia zawartych do 31.12.2020 r.
W przypadku osób, które przystąpiły do umowy dodatkowego ubezpieczenia Medycyna bez granic o indeksie
GNMBG/20/12/01 oraz wypełniły oświadczenie medyczne, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w
związku z:
1) poważnym stanem chorobowym objętym zakresem w ramach grupy 1 zgodnie z OWUD, w przypadku gdy
badanie/a potwierdzające wystąpienie poważnego stanu chorobowego zostało/y przeprowadzone w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów
chorobowych powstałych w wyniku wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej;
2) poważnymi stanami chorobowymi objętymi zakresem w ramach grup 2, 3 i 4 zgodnie z OWUD, w
przypadku kiedy skierowanie do przeprowadzenia takiej procedury zostało wydane w ciągu pierwszych 3
miesięcy od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych
powstałych w wyniku wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.
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Title of the presentation l Date

CONFIDENTIALITY LEVEL

Medycyna bez granic
Zapisy na polisie - grupówka
W przypadku osób, które przystąpiły do umowy dodatkowego ubezpieczenia Medycyna bez
granic – Best Doctors o indeksie GNBDU/19/09/01 oraz wypełniły oświadczenie medyczne,
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku z:
1) chorobami zdiagnozowanymi, rozpoznanymi lub leczonymi po raz pierwszy w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od dnia przystąpienia do OWUD, z wyłączeniem poważnych stanów
chorobowych, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym
okresie;
2) chorobami, których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono po raz pierwszy w
ciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do OWUD, z wyłączeniem poważnych stanów
chorobowych, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym
okresie;
3) kosztami związanymi z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub
których objawy zostały stwierdzone stosownymi dokumentami medycznymi przed upływem
3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony z tytułu OWUD.
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Medycyna bez granic
Zapisy na polisie - grupówka
W przypadku osób, które przystąpiły do umowy dodatkowego ubezpieczenia Medycyna bez granic – Best Doctors o indeksie
GNBDU/17/06/01 oraz GNBDU/16/01/01 oraz wypełniły oświadczenie medyczne lub za zgodą Towarzystwa nie były zobligowane przed
przystąpieniem do ubezpieczenia do wypełnienia oświadczenia medycznego przeznaczonego do dodatkowego ubezpieczenia Medycyna
bez granic – Best Doctors, zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1) poważnych stanów chorobowych zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych, lub których objawy zostały stwierdzone
stosownymi dokumentami medycznymi;
2) poważnych stanów chorobowych spowodowanych chorobą, o którą Towarzystwo zapytywało przed przystąpieniem do umowy
ubezpieczenia, zdiagnozowaną, rozpoznaną lub leczoną, lub której objawy zostały stwierdzone stosownymi dokumentami
medycznymi, które miały miejsce w okresie 10 lat przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszych OWUD.
Dodatkowo w stosunku do tych osób Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku z:
1) chorobami zdiagnozowanymi, rozpoznanymi lub leczonymi po raz pierwszy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia przystąpienia do
OWUD, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym
okresie;
2) chorobami, których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono po raz pierwszy w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do
OWUD, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym
okresie;
3) kosztami związanymi z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub których objawy zostały stwierdzone
stosownymi dokumentami medycznymi w okresie 10 lat poprzedzających datę rozpoczęcia ochrony z tytułu umowy dodatkowej lub
przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony z tytułu OWUD.
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Medycyna bez granic
Zapisy na polisie – produkt indywidualny
W przypadku osób, które zawarły umowę ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic
oraz wypełniły oświadczenie medyczne po 01.01.2020 r. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku
z:
poważnym stanem chorobowym objętym zakresem w ramach grupy 1, w przypadku gdy badanie (-a)
potwierdzające wystąpienie poważnego stanu chorobowego zostało(-y) przeprowadzone w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów
chorobowych powstałych w wyniku wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej;
poważnymi stanami chorobowymi objętymi zakresem w ramach grup 2, 3 i 4, w przypadku kiedy
skierowanie do przeprowadzenia takiej procedury zostało wydane w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty
zawarcia umowy ubezpieczenia z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych powstałych w wyniku
wypadku, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią jedynie niektóre z ograniczeń odpowiedzialności i
wyłączeń Towarzystwa. Szczegółowe zasady oferowania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej są
zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic.
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Medycyna bez granic

Zapisy na polisie – produkt indywidualny – oświadczenie wypełnione 01.09.2019 – 31.12.2020
W przypadku osób, które wypełniły oświadczenie medyczne do ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet
Medycyna bez granic – Best Doctors od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności w związku z:
chorobami zdiagnozowanymi, rozpoznanymi lub leczonymi po raz pierwszy w ciągu pierwszych 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym okresie;
chorobami, których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono po raz pierwszy w ciągu 3 miesięcy od
daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym okresie;
kosztami związanymi z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub których objawy
zostały stwierdzone stosownymi dokumentami medycznymi przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia
ochrony z tytułu OWUD.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią jedynie niektóre z ograniczeń odpowiedzialności i
wyłączeń Towarzystwa. Szczegółowe zasady oferowania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej są
zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem.
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Medycyna bez granic
Zapisy na polisie – produkt indywidualny – oświadczenie wypełnione przed 01.09.2019
W przypadku osób, które wypełniły oświadczenie medyczne do ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet
Medycyna bez granic – Best Doctors przed 01.09.2019 r. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku
z:
chorobami zdiagnozowanymi, rozpoznanymi lub leczonymi po raz pierwszy w ciągu pierwszych 6 miesięcy
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym okresie;
chorobami, których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono po raz pierwszy w ciągu 6 miesięcy od
daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych, które powstały w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w tym okresie;
kosztami związanymi z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub których objawy
zostały stwierdzone stosownymi dokumentami medycznymi w okresie 10 lat poprzedzających datę
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przed upływem 6 miesięcy od tej daty.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią jedynie niektóre z ograniczeń odpowiedzialności i
wyłączeń Towarzystwa. Szczegółowe zasady oferowania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej są
zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem.
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Medycyna bez granic
Wyłączenia ogólne
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku z:


leczeniem chorób nieobjętych ubezpieczeniem;



chorobami lub urazami powstałymi w wyniku wojen, aktów terroryzmu, ruchów sejsmicznych,
zamieszek, rozruchów, powodzi, wybuchów wulkanów, a także konsekwencji reakcji jądrowych
lub katastroficznych, jak również związanymi z oficjalnie ogłoszonymi epidemiami;



niezaleconym przez lekarza zażyciem przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków
odurzających lub psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii,



leczeniem konsekwencji wynikających z prób samobójczych lub samookaleczenia, lub

okaleczenia na własną prośbę;


popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona
przestępstwa.

Medycyna bez granic
Wyłączenia medyczne
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w związku z:


eksperymentalnym leczeniem oraz procedurami diagnostycznymi, terapeutycznymi lub chirurgicznymi, których
bezpieczeństwo nie zostało udowodnione naukowo;



leczeniem AIDS, HIV;



usługami, które nie są niezbędne z medycznego punktu widzenia, do leczenia poważnego stanu chorobowego;



leczeniem innym sposobem niż rekomendowany w raporcie eksperta medycznego, jeżeli rekomendowanym sposobem
leczenia jest przeszczep narządu;



komplikacjami po transplantacji objętej zakresem ubezpieczenia, ale nieprzeprowadzonej w ramach opieki medycznej za
granicą.



jeżeli Ubezpieczony przed, w trakcie lub po procesie weryfikacji roszczenia:
1) nie postępuje zgodnie z zaleceniami lub ustalonym planem leczenia ustalonym przez lekarza prowadzącego lub
2) odmawia poddania się leczeniu, dodatkowej analizie diagnostycznej lub testom niezbędnym do ustalenia ostatecznej
diagnozy lub planu leczenia.
Powyższe zapisy są częściowo skrócone – pełne zapisy dot. wyłączeń znajdziesz w OWU

Medycyna bez granic
Wydatki nieobjęte ubezpieczeniem
Ubezpieczeniem nie są objęte wydatki:
•

poniesione na organizację i pokrycie kosztów leczenia w Polsce, z wyjątkiem zakupu leków po powrocie do Polski oraz opieki
kontrolnej po leczeniu za granicą

•

poniesione przed datą wskazaną we wstępnym certyfikacie leczenia lub w innym szpitalu niż ten, do którego został skierowany
Ubezpieczony;

•

poniesione w związku z połogiem oraz opieką domową związaną z rekonwalescencją, pobytem w domu opieki zdrowotnej lub
usługami świadczonymi w ośrodku rekonwalescencji lub podobnej instytucji, uzdrowisku, hospicjum lub domu starców;

•

na zakup lub wynajem dowolnego typu protezy lub przyrządów ortopedycznych, protez zębowych, gorsetów, bandaży, kul,
sztucznych członków lub organów, peruk, obuwia ortopedycznego, wózków, specjalnych łóżek, urządzeń klimatyzacyjnych,
filtrów powietrza, urządzeń lub przedmiotów, z wyjątkiem protez piersi – po mastektomii, i protez zastawek serca, wymaganych
w związku z operacją wykonaną w ramach świadczenia opieki medycznej za granicą;

•

na zakup lub wynajem wózków inwalidzkich, specjalnych łóżek, urządzeń klimatyzacyjnych, oczyszczaczy powietrza i wszelkich
innych podobnych przedmiotów lub sprzętu;

•

na organizację i leczenie z wykorzystaniem terapii genowej, terapii komórkami somatycznymi, inżynierii tkankowej i terapii CAR-T;

Medycyna bez granic
Wydatki nieobjęte ubezpieczeniem
Ubezpieczeniem nie są objęte wydatki związane z :
•

leczeniem alternatywnym a także procedurami diagnostycznymi, terapeutycznymi lub chirurgicznymi, których bezpieczeństwo i
niezawodność nie zostały powszechnie uznane przez międzynarodową społeczność naukową;

•

lekami, które nie zostały wydane przez licencjonowanego farmaceutę lub które są dostępne bez recepty;

•

organizacją i pokryciem kosztów leczenia alternatywnego, niekonwencjonalnego, nawet jeśli zostało przepisane lub zalecone
przez lekarza podczas leczenia poważnego stanu chorobowego;

•

chorobami spowodowanymi procedurami medycznymi zorganizowanymi i opłaconymi przez Further, z wyjątkiem przypadków,
w których dana choroba została sklasyfikowana jako poważny stan chorobowy; wyłączenie, o którym mowa w niniejszym
podpunkcie nie ma zastosowania do sytuacji wskazanej w postanowieniu ….(leczenie powikłań bezpośrednio związanych z
procedurami medycznymi zastosowanymi w ramach opieki medycznej za granicą);

•

gdy istnieje potrzeba leczenia związanego z demencją lub zaburzeniami funkcji poznawczych, niezależnie od stanu ich jej
zaawansowania, lub w związku z porodem lub połogiem;

•

tłumaczeniami, z wyjątkiem tłumaczenia zorganizowanego przez Further, dotyczącego prowadzonego w ramach opieki
medycznej za granicą procesu leczenia;
Powyższe zapisy są częściowo skrócone – pełne zapisy dot. wyłączeń znajdziesz w OWU

Medycyna bez granic
Wydatki nieobjęte ubezpieczeniem
Ubezpieczeniem nie są objęte koszty poniesione :
•

Na rozmowy telefoniczne oraz opłaty w odniesieniu do przedmiotów osobistego użytku lub które nie są natury medycznej, lub z
tytułu usług świadczonych osobie towarzyszącej;

•

przez Ubezpieczonego lub krewnych, towarzyszy, z wyjątkiem kosztów wyraźnie objętych ubezpieczeniem;

•

na znalezienie dawcy poza członkami rodziny Ubezpieczonego;

•

na świadczenia nie organizowane przez Further;

•

poza obowiązującym okresem realizacji świadczenia;

•

na leczenie długoterminowych skutków ubocznych, łagodzenie przewlekłych objawów lub rehabilitację (w tym fizjoterapia,
rehabilitacja ruchowa oraz terapia językowa i mowy);

•

na świadczenia dostępne w ramach opieki medycznej za granicą w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do wyjazdu z
powodu niespełnienia przez niego obowiązku wizowego kraju, w którym znajduje się wybrana przez Ubezpieczonego placówka
medyczna;

•

świadczenie opieki zdrowotnej, które nie jest niezbędne z medycznego punktu widzenia do leczenia poważnego stanu
chorobowego;

•

z tytułu zakwaterowania lub transportu zorganizowanego samodzielnie przez Ubezpieczonego, towarzysza podróży lub dawcę.

Medycyna bez granic
Co jeśli klient będzie chciał zmienić termin podróży lub wystąpi siła wyższa

Ocena ryzyka
Oświadczenie medyczne ubezpieczonego

Check-box „nie
dotyczy” na wniosku
produktu
indywidualnego jest
przeznaczony dla
osób kontynuujących
ochronę

Wygaśnięcie ochrony
Kiedy wygaśnie ochrona i rozwiąże się umowa produkt indywidualny
Umowa rozwiąże się z dniem wystąpienia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym wysokość składki uległa obniżeniu
poniżej minimalnej wysokości składki określonej w Tabeli opłat i limitów, stanowiącej
załącznik do OWU;
nastąpi z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym ubezpieczony ukończy 85. rok życia;
z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
z ostatnim dniem miesiąca polisy, w którym złożono wypowiedzenie umowy;
z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli nie wyrażono zgody na zmianę warunków umowy;
z dniem śmierci ubezpieczonego;
z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli jedna ze stron wyrazi wolę nieprzedłużenia
umowy na kolejny okres;
ochrona z tytułu szybkiej diagnozy, drugiej opinii medycznej, opieki medycznej za granicą, opieki
kontrolnej po leczeniu za granicą, wygasa z dniem wykorzystania sum ubezpieczenia.

Wygaśnięcie ochrony
Kiedy wygaśnie ochrona - grupówka

Ochrona wygasa w przypadkach wskazanych w § 10 OWU Grupowego ubezpieczenia na życie
Ochrona z Plusem „Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej” (w tym m.in. z upływem ostatniego
dnia roku polisy, w którym ubezpieczony ukończył 70. rok życia);
Dodatkowo ochrona z tytułu szybkiej diagnozy, drugiej opinii medycznej, opieki medycznej za
granicą, opieki kontrolnej po leczeniu za granicą, wygasa z dniem wykorzystania sum
ubezpieczenia.

Proces zawierania umowy

Proces zawierania umowy produkt indywidualny

ZDALNY

BEZ „MOKREGO PODPISU”

STANDARDOWY
NA WNIOSKU PAPIEROWYM Z
WYMAGANYM PODPISEM
UBEZPIECZAJĄCEGO

Należy postępować analogicznie jak w
przypadku pozostałych pakietów produktu
indywidualnego – proces opisany w dokumencie
„Zasady zawierania umów ubezpieczenia na
życie oraz dokonywania zmian w Ubezpieczeniu
na życie Ochrona z Plusem (produkt
indywidualny) bez konieczności mokrego
podpisu”.
Załączniki dotyczące tej umowy to: OWU, PID,
ulotka, ulotko-wniosek, nowy wzór wniosku oraz
obowiązki informacyjne z ustawy o prawach
konsumenta – dokumenty będą wysyłane
automatycznie.

Proces zawierania umowy produkt indywidualny - wniosek

Proces zawierania umowy produkt indywidualny - wniosek

Proces zawierania umowy produkt indywidualny - wniosek

Proces przystępowania do ubezpieczenia (grupówka)
1. Wpisz właściwą składkę na deklaracji

2. Złóż oświadczenie medyczne

Dokumentacja

Medycyna bez granic
materiały
Ulotka produkt indywidualny

Materiał porównawczy (stary vs nowy produkt)

Medycyna bez granic
materiały
Ulotko-wniosek produkt indywidualny

Ulotko-deklaracje grupówka KORPO i SME

Medycyna bez granic
materiały
Ulotka grupówka

Ulotki z cegiełkami grupówka: KORPO i SME

Dlaczego warto

Dlaczego warto? Przykładowe sprawy

30-letniej Zuzannie, matce jednego dziecka, w
2017 r. zdiagnozowano złośliwy nowotwór raka
piersi.
Następnie zorganizowano jej konsultację w MD
Anderson Cancer Center, gdzie przepisano jej
leczenie hormonalne i operację rekonstrukcyjną
piersi. Zuzanna jest nadal wspierana przez zespół
More i jej zagranicznych lekarzy w celu dalszych
konsultacji;

Leczenie: terapia hormonalna, chirurgia
rekonstrukcyjna
Szpital: MD Anderson Cancer Center Madrid
Dotychczasowe koszty: 140 660 EUR

Dlaczego warto ?
Kompleksowy produkt, w którym dbamy o Klienta na różnych etapach choroby
(podejrzenie poważnego stanu chorobowego, weryfikacja diagnozy, leczenie, opieka
kontrolna po leczeniu za granicą)
Dostęp do światowej klasy zagranicznych ekspertów

Możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą

Wysoka suma ubezpieczenia - 2 mln euro za osiągalną składkę

Dziękuję

