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Prywatna opieka medyczna dla klientów Raiffeisen Polbanku






Atrakcyjne ceny pakietów ubezpieczeniowych zaczynające się już od 65 zł
miesięcznie;
Szeroki zakres usług medycznych, m.in.: kompleksowe konsultacje specjalistyczne
dla dorosłych i dzieci, badania diagnostyczne i zabiegi ambulatoryjne,
prowadzenie ciąży, rehabilitacja narządu ruchu oraz konsultacje profesorskie;
Dostęp do największej w Polsce sieci placówek własnych i partnerskich Grupy
LUX MED;
Przejrzyste warunki ubezpieczenia i szybki proces zawarcia umowy.

Klienci Raiffeisen Polbanku, którzy przywiązują szczególnie dużą wagę do zdrowia
swojego i swoich najbliższych, mogą teraz skorzystać ze specjalnej oferty ubezpieczeniowej
„Zdrowie pod Ochroną”. Ubezpieczenie to pozwala na dostęp do prywatnej opieki medycznej
świadczonej przez Grupę LUX MED oraz dopasowanie zakresu usług medycznych do
indywidualnych potrzeb. Dzięki temu klienci banku mogą liczyć na kompleksową obsługę
najwyższej jakości w profesjonalnej sieci nowoczesnych placówek medycznych LUX MED oraz
placówkach partnerskich w całej Polsce. Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy
z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń oraz LUX MED Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie „Zdrowie pod Ochroną” zapewnia:
 dostęp do największej w Polsce sieci placówek własnych i partnerskich Grupy
LUX MED,
 możliwość wyboru jednego z trzech pakietów ubezpieczeniowych – Srebrnego,
Złotego i Platynowego – w wersji indywidualnej lub rodzinnej,
 ceny pakietów zaczynające się już od 65 zł za miesiąc,
 bardzo szeroki zakres usług medycznych, m.in. badania rentgenowskie,
rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa wraz ze środkami
kontrastowymi, chirurgiczne zabiegi ambulatoryjne (biopsja, szycie ran),
dodatkowe szczepienia (także przeciwko grypie sezonowej) oraz możliwość
skorzystania z pomocy doraźnej w postaci wizyty domowej lekarza,
 ochronę ubezpieczeniową dla współmałżonka lub partnera życiowego i
wszystkich dzieci ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia rodzinnego,
 Telefoniczną Informację Medyczną czynną całą dobę,
 Internetowy Portal Pacjenta pozwalający zarezerwować wizytę lekarską, zadać
lekarzowi pytanie po wizycie, przejrzeć historię swoich konsultacji, a także
odebrać wyniki badań laboratoryjnych bez wychodzenia z domu,
 powiadomienia SMS przypominające o zaplanowanych wcześniej wizytach,
 przejrzyste warunki ubezpieczenia i szybki proces zawarcia umowy
ubezpieczenia w oddziałach Raiffeisen Polbanku.

Klienci Raiffeisen Polbanku, którzy zdecydują się skorzystać z ubezpieczenia „Zdrowie
pod Ochroną”, mogą wybierać spośród trzech pakietów ubezpieczeniowych, zróżnicowanych
pod względem ceny i zakresu oferowanych usług:






Pakiet Srebrny (65 zł za miesiąc) – oferuje dostęp do najczęściej
wybieranych specjalistów (np.: internista, pediatra, ginekolog, laryngolog,
okulista, dermatolog, neurolog), badań biochemicznych z krwi, badań
obrazowych RTG i EKG. Ubezpieczeni otrzymują także 10% rabatu na wszystkie
pozostałe usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych
przez Grupę LUX MED.
Pakiet Złoty (130 zł za miesiąc) – zapewnia dostęp do szerokiego grona
lekarzy specjalistów oraz rozszerzonego zakresu badań laboratoryjnych i
diagnostycznych (EKG, USG, RTG), zabiegów i testów, jak np.: markery
nowotworowe, diagnostyka serologiczna, bakteriologia, mykologia, badania
endoskopowe czy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,
elektroterapia, krioterapia, skórne testy alergiczne oraz szczepienia
dodatkowe,
Pakiet Platynowy (170 zł za miesiąc) – gwarantuje najszerszy zakres
usług medycznych, wraz z usługą rehabilitacji narządu ruchu i 50% rabatem
na profilaktykę stomatologiczną i stomatologię zachowawczą. Klienci
posiadający Pakiet Platynowy posiadają też swojego Indywidualnego
Opiekuna.

„Zdrowie pod Ochroną” oferowane jest w wersji indywidualnej lub rodzinnej. Ceny
pakietów są stałe, także w przypadku wariantu rodzinnego, w którym niezależnie od wielkości
rodziny ochroną obejmowane są wszystkie dzieci osoby ubezpieczonej i
współmałżonka/partnera. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wysokości składek
miesięcznych dostępne są na stronie www.raiffeisenpolbank.pl
„Zdrowie pod Ochroną” przygotowaliśmy z myślą o klientach, którym zależy na
wygodnym dostępie do wyspecjalizowanych placówek zdrowotnych i szerokim zakresie usług
medycznych oraz tych, którzy cenią też sobie szybkość i prostotę zawarcia umowy i brak
uciążliwych formalności, jak np. przedstawianie wyników badań przed podpisaniem
dokumentów. Po zawarciu umowy w placówce Raiffeisen Polbanku i opłaceniu pierwszej
składki, klienci już od następnego miesiąca mogą cieszyć się dostępem do profesjonalnych
lecznic i lekarzy wielu specjalizacji. Jest to kolejny produkt w ofercie Raiffeisen Polbank, „uszyty
na miarę” potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Dzięki niemu mogą zyskać spokój i pewność,
że w chwilach niedyspozycji zdrowotnej uzyskają właściwą pomoc – zauważa Iwona
Czępińska, Dyrektor ds. Ubezpieczeń w Raiffeisen Polbanku.
Klienci Raiffeisen Polbanku mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia „Zdrowie pod
Ochroną” bezpośrednio w oddziałach banku. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia nie ma
konieczności wypełnianie ankiety medycznej, ani przeprowadzanie żadnych badań.
Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby między 18 a 64 rokiem życia. Równowartość
miesięcznej składki za ubezpieczenie „Zdrowie pod Ochroną” jest pobierana z konta lub karty
kredytowej w Raiffeisen Polbanku.
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