Program grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Zdrowie
dla Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność przedstawić program grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Zdrowie
dla brokerów i współpracowników kancelarii brokerskich oraz ich rodzin. Program umożliwia bezgotówkowy i
szybki dostęp do konsultacji lekarskich, podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych
w najlepszych, prywatnych placówkach zdrowia.

Program Compensa Zdrowie zapewnia kompleksową opiekę medyczną obejmującą usługi z zakresu:
konsultacje lekarskie podstawowe i specjalistyczne – bezgotówkowe, bez limitów, krótki termin
oczekiwania na wizytę,
konsultacje profesorskie,
badania diagnostyczne – szeroki zakres (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały,
czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym), szybki dostęp,
badania endoskopowe (kolonoskopia, rektoskopia, gastroskopia),
badania histopatologiczne, markery nowotworowe, biopsja cienkoigłowa tarczycy,
profilaktyka: szczepienia (grypa i Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B),
zabiegi ambulatoryjne (chirurgiczne m.in. założenie i zdjęcie gipsu, okulistyczne, otolaryngologiczne,
urologiczne, alergologiczne m.in. odczulanie)
profilaktyka stomatologiczna,
rehabilitacja (20 zabiegów na daną jednostkę chorobową w roku polisowym)
nielimitowane wizyty domowe,
gwarancja opieki medycznej podczas urlopu,
24 godzinna Infolinia (porada medyczna informacja o placówkach, umawianie wizyt domowych,
badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym.

Partner medyczny

Aby zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną, współpracujemy od kilku lat z Centrum Medycznym LIM
z Grupy LUXMED
Centrum Medyczne LIM jest najdłużej działającą na polskim rynku placówką prywatnej opieki zdrowotnej,
zapewniającą od 1991 r. kompleksową opiekę medyczną
Sieć zapewnia dostęp do prawie 600 placówek zdrowia na terenie całego kraju, co sprawia, że opieka
medyczna jest dostępna zarówno w pobliżu miejsca pracy, jak i zamieszkania, a także w czasie delegacji
lub urlopu
Umawianie konsultacji lekarskich – bezpośrednio w placówce zdrowia lub przez infolinię
Sieć placówek partnerskich jest ciągle rozbudowywana
W Warszawie zapewniamy dostęp do poniższych placówek Grupy LUXMED:
– Centrum Medyczne LIM
– LUXMED
– PROMEDIS
– MEDYCYNA RODZINNA
Aktualny wykaz placówek współpracujących znajdziecie Państwo w poniższym załączniku lub na stronie
www.compensa.pl

Karta Ubezpieczenia

Każdy z Ubezpieczonych otrzymuje Kartę Ubezpieczenia – przepustkę do nowoczesnej medycyny,
która wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych.

Proponowany zakres świadczeń gwarantuje szybki
i wygodny dostęp do opieki medycznej u doskonałych
specjalistów, na teranie całego kraju. Prywatną opieką
medyczną mogą zostać objęci brokerzy i wszyscy
współpracownicy kancelarii oraz ich rodziny.

Założenia Programu
Program zapewnia:

1. Szybki dostęp do konsultacji lekarskich w terminach:
a) w ciągu 24 h – konsultacje lekarskie, lekarz rodzinny, internista, pediatra,
b) w ciągu 5 dni – konsultacje u pozostałych specjalistów (nie wymaga się skierowania od lekarza internisty).
2. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci brokerzy, współpracownicy oraz członkowie rodzin,
a) wieku wstępu – do 65 roku życia,
b) wiek wstępu dziecka do 25 roku życia bez względu czy się uczy.
3. Karencje, kwestionariusz medyczny, choroby rozpoczęte przed ubezpieczeniem:
a) leczeniem objęte są choroby, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
b) brak karencji dla brokerów, współpracowników oraz członków rodzin,
c) brak kwestionariusza medycznego dla brokerów, współpracowników oraz członków rodzin.
4. Zakończenie ochrony:
a) brak górnego wieku zakończenia ochrony,
b) zakończenie ochrony dziecka – 26 rok życia.
5. Warianty i formy ubezpieczenia:
a) PLUS
b) COMPLEX
formy ubezpieczenia:
indywidualna
- może przystąpić broker, pracownik
- może przystąpić małżonek/partner pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia brokera/pracownika,
rodzinna
- może przystąpić broker, pracownik z małżonkiem/partnerem oraz dzieci do 25 roku życia, bez
względu czy się uczą.
5. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić deklaracje zgody.
6. Ochrona rozpoczyna się każdego 1-go dnia miesiąca pod warunkiem, że deklaracja i składka zostanie
przekazana do IZBY do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej.

Compensa Zdrowie
Zakres świadczeń

Konsultacje lekarskie – nielimitowane, bez skierowania,
swoboda wyboru lekarza
Internista
Lekarz rodzinny
Chirurg
Okulista
Dermatolog
Ginekolog
Otolaryngolog
Pediatra
Ortopeda
Kardiolog
Pulmonolog
Neurolog
Urolog
Alergolog
Gastrolog
Diabetolog
Endokrynolog
Reumatolog
Nefrolog
Onkolog
Hematolog
Chirurg naczyniowy
Neurochirurg
Proktolog
Chirurg dziecięcy
Neurolog dziecięcy
Wizyty domowe – całodobowo
Wizyty domowe – w godzinach pracy placówki
Zabiegi ambulatoryjne (łącznie z kosztami zużytych materiałów):
Chirurgiczne:
opatrzenia: nagłych drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia
nieskomplikowane złamania: założenie i zdjęcie gipsu tradycyjnego)
opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich ewentualnym dalszym leczeniem
nacięcia ropnia, punkcji stawu lub krwiaka
usunięcie kleszcza
Okulistyczne:
wyjęcie ciała obcego z oka
badanie dna oka
badanie ostrości widzenia
płukanie dróg łzowych
badanie pola widzenia (bez użycia polomierza)
mierzenie ciśnienia gałkowego
Otolaryngologiczne:
płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej
usunięcie ciała obcego z ucha
usunięcie ciała obcego z nosa lub gardła
postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa
opatrunek uszny z lekiem
Urologiczne – zakładanie cewników
Alergologiczne – wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć (skóra), odczulanie
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Zakres świadczeń

Szczepienia:
przeciwko grypie – 1 raz w roku
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Podstawowe badania diagnostyczne – nielimitowane, na podstawie
skierowania od lekarza Partnera Medycznego
Badania hematologiczne i koagulogiczne: OB, morfologia
z rozmazem, APTT, wskaźnik protrombinowy
Badania biochemiczne krwi, hormonalne:
elektrolity: sód, potas, glukoza (krzywa obciążenia glukozą), kreatynina, białko całkowite,
cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol całkowity, trójglicerydy, amylaza,
aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, kwas moczowy,
bilirubina całkowita, TSH, poziom żelaza w surowicy
Badania serologiczne: białko C-reaktywne, antygen HBs,
Badania moczu i kału: badanie ogólne moczu, kał na krew utajoną,
amylaza w moczu
Posiewy i bakteriologia posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram
Badania elektrokardiograficzne EKG spoczynkowe
Badania z zakresu diagnostyki RTG: zdjęcia klatki piersiowej
Badania z zakresu diagnostyki USG:
badanie USG – jamy brzusznej, tarczycy
Cytologia
Spirometria
Iniekcje: domięśniowa, dożylna, dostawowa, wlew dożylny (kroplówka)
Specjalistyczne badania diagnostyczne – nielimitowane, na podstawie
skierowania od lekarza Partnera Medycznego
Badania hematologiczne i koagulogiczne: grupa krwi, hematokryt,
liczba płytek, fibrynogen, retikulocyty, czas trombinowy, antytrombina III
Badania biochemiczne krwi, hormonalne i markery nowotworowe:
elektrolity: wapń chlorki, mocznik, proteinogram, kineza kreatynowa, całkowita,
dehydrogeneza mleczanowa, fosfataza zasadowa, bilirubina bezpośrednia, zdolność
wiązania żelaza, GGTP- gamma- glutamylotranspeptydaza, albuminy, hormony
tarczycy – T3, T4, fT3, fT4, hormony płciowe – estradiol, FSH, LH, prolaktyna,
progesteron, testosteron, PSA, ferrytyna, transferyna, hemoglobina glikozylowana,
albuminy/globuliny, BUN (azot mocznikowy), ceruloplazmina, fosfor, globuliny,
kwas foliowy, lipaza, magnez, miedź, żelazo-krzywa, markery nowotworowe: AFP,
Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA (antygen karcino-embrionalny), HCG całkowite
Badania serologiczne: odczyn USR / RER / VDRL, ASO, czynnik reumatoidalny,
odczyn Waalera- Rosego, wzw typu B, przeciwciała przeciwtarczycowe,
wzw typu C-przeciwciała anty-HCV, różyczka-przeciwciała IgM,
różyczka-przeciwciała IgG, toxoplasma gondii-przeciwciała IgG, mononukleoza
zakaźna, HIV, IgE całkowite, anty HBs, cytomegalia IgG, cytomegalia IgM,
helicobacter pylori przeciwciała, immunochemiczne oznaczenie IgA,
immunochemiczne oznaczenie IgG,immunochemiczne oznaczenie IgM,
mononukleoza lateksowy, przeciwciała przeciwtarczycowe (antytyreoglobulinowe),
przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
Badania moczu i kału: badanie kału ogólne, badanie kału w kierunku pasożytów i ich jaj,
kreatynina w moczu, BUN w moczu dobowo, białko w moczu, fosforany w moczu dobowo,
glukoza w moczu z pojedynczej porcji, glukoza w moczu dobowo, kał na lamblie ELISA,
krew utajona w kale, kreatynina w moczu dobowo, kwas moczowy w moczu dobowo,
magnez w moczu dobowo, potas w moczu dobowo, sód w moczu dobowo, wapń
w moczu, wapń w moczu dobowo
Badania bakteriologiczne, posiewy i bakteriologia: posiewy wymazów + antybiogram,
badanie mykologiczne (mikroskopowe + posiew), posiew w kierunku bakterii tlenowych
i beztlenowych, antybiogram, badanie mykologiczne mikroskopowe, badanie
mykologiczne – posiew, czystośćpochwy, test na chlamydia trachomatis, posiew
moczu, kału, z rany
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Zakres świadczeń

Badania histopatologiczne
Badania elektrokardiograficzne:
EKG wysiłkowe,
24-godzinne badanie EKG i ciśnienia tętniczego krwi
Z zakresu diagnostyki RTG:
RTG jamy brzusznej, RTG czaszki i zatok
zdjęcie kręgosłupa (całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego
zdjęcia kończyn, stawów, miednicy
zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej
urografia
Mammografia
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Z zakresu diagnostyki USG:
badanie USG miednicy małej, gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne),
badanie USG ginekologiczne,
badanie USG w ciąży prawidłowej,
badanie USG gruczołu krokowego transrektalne,
badanie USG stawów biodrowych, kolanowych i barkowych,
badanie USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi, kończyn,
badanie ECHO, USG sutka, USG ślinianek, USG jąder, USG transwaginalne,
USG stawów biodrowych, USG ścięgna,
USG biopsja tarczyca, piersi
Badania endoskopowe:
gastroskopia – dodatkowo w razie potrzeby test ureazowy,
rektoskopia,
kolonoskopia
Densytometria
Biopsja cienkoigłowa tarczycy z badaniem histopatologicznym
Audiometria
EEG
Test z metoklopramidem
Inne:
Opieka przedporodowa (konsultacje i badania diagnostyczne)
Rehabilitacja (na daną jednostkę chorobową lub okolicę ciała – 10-dniowy
cykl z intensywnością do 2 zabiegów dziennie)
Profilaktyka stomatologiczna
1 raz w roku – status uzębienia
1 raz w roku – usunięcie kamienia
24 godzinna Infolinia:
- informacja o zakresie, umawianie wizyt domowych
- informacja o placówkach medycznych
- porada medyczna
Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt
do indywidualnych potrzeb
Wysokość składek:
Miesięczna składka dla 1 pracownika w PLN
pracownik + współmałżonek/partner do 65 roku życia
Miesięczna składka za pakiet rodzinny w PLN
pracownik + współmałżonek/partner do 65 roku życia + dzieci do 26 roku życia
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Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie Izby: www.pibuir.org.pl
W Compensie osobą odpowiedzialną za prowadzenie programu jest pani Małgorzata Jackiewicz,
adres poczty elektronicznej malgorzata.jackiewicz@compensa.pl lub tel. kom.: 519 065 820.
W Polskiej Izbie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych osobą delegowaną do kontaktu
z Państwem jest pan Andrzej Łempicki, adres poczty elektronicznej andrzej.lempicki@pibuir.org.pl

Podstawa prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Compensa Zdrowie zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr. 33/2007 z dnia 27.06.2007 roku oraz szczególne warunki
ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr. 35/2010 z dnia 09.09.2010 roku.

