Co zyskujesz?
Szybki, łatwy, bez zbędnych formalności sposób
zawarcia ubezpieczenia już od 52 zł!

•
•

Możliwość objęcia opieką medyczną całej rodziny

•
•
•

Szeroki zakres badań diagnostycznych

•

Compensa Zdrowie

Konsultacje u lekarzy specjalistów bez skierowań i bez
limitów
Łatwy dostęp do kompleksowej opieki medycznej
Możliwość wyboru formy konsultacji – wizyta
w placówce lub konsultacja online (telefon, chat)
Dostęp do Portalu Pacjenta (rezerwacja, odwołanie
wizyty, odbiór wyników badań laboratoryjnych
z komentarzem lekarskim, zadanie lekarzowi
uzupełniającego pytania do wizyty, zamawianie
i odnawianie recept)

•

Dostęp do e-Karty Pacjenta (Twoje wizyty, wyniki
badań, skierowania etc.)

•

Swoboda korzystania z opieki medycznej w całej
Polsce bez względu na to, gdzie obecnie przebywasz;
sprawdź placówki w swojej okolicy na
www.compensa.pl

•

Compensa TU S.A. Vienna Insurance
Group od 30 lat rozwija swoją ofertę, standardy
obsługi i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać
oczekiwania coraz liczniejszej grupy Klientów.
Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance
Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie
Środkowo-Wschodniej.

Możliwość miesięcznego opłacania składek

Łatwy dostęp
do opieki medycznej?

Chętnie porozmawiamy na temat
Twoich potrzeb ubezpieczeniowych
i odpowiemy na wszelkie pytania.

Compensa Zdrowie
Twoja recepta
na zdrowie.
Więcej o produkcie

Znajdź nas na

+48 22 501 61 00
centrala@compensa.pl

już od 52 zł
miesięcznie.

Adresy i dane kontaktowe naszych
Oddziałów i Agentów są dostępne na
www.compensa.pl

Pieczątka Agenta:

Ubezpieczenie możesz zakupić bez wychodzenia
z domu. Polisę otrzymasz e-mailem.
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Compensa Zdrowie –
to 5 wariantów
ubezpieczenia zdrowotnego,

POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Compensa Zdrowie
ubezpieczenie stworzone z myślą
o zabezpieczeniu zdrowia Twojego
i Twoich bliskich
nielimitowany, bezgotówkowy
i szybki dostęp do konsultacji
lekarskich i badań
diagnostycznych

Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym COMPENSA ZDROWIE

internisty, pediatry, lekarza rodzinnego
Konsultacje specjalistyczne dziecięce (do 18 r.ż.)
chirurga, neurologa, otolaryngologa, okulisty
alergologa, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastroenterologa,
kardiologa, nefrologa, ortopedy, pulmonologa, reumatologa, urologa
neurochirurga
ginekologa
Konsultacje specjalistyczne po 18 r.ż.
ginekologa
ginekologa-endokrynologa
alergologa, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastroenterologa,
kardiologa, nefrologa, ortopedy, reumatologa, pulmonologa
chirurga naczyniowego, hematologa, neurochirurga, onkologa, proktologa
Konsultacje profesorskie – na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego
Nielimitowane wizyty domowe

Dzięki temu zapewniamy Klientom
kompleksową opiekę ambulatoryjną,
diagnostyczną i rehabilitacyjną.
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Konsultacje lekarskie – bez limitów, bez skierowania

chirurga, neurologa, otolaryngologa, urologa, okulisty

Partnerem medycznym Compensy jest
Grupa LUX MED wraz z siecią blisko 1500 placówek
na terenie całej Polski – własnych oraz placówek
współpracujących.

STANDARD

Zabiegi ambulatoryjne
chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, iniekcje
urologiczne, alergologiczne
Szczepienie
przeciwko grypie – 1 raz w roku
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Badania diagnostyczne bez limitów, na podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego
Podstawowe badania diagnostyczne, m.in. OB, morfologia z rozmazem,
APTT, wskaźnik protrombinowy, elektrolity, glukoza (krzywa obciążenia glukozą),
kreatynina, białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol
całkowity, trójglicerydy, amylaza, EKG spoczynkowe, spirometria itd.











cytologia







Specjalistyczne badania diagnostyczne m.in. hematologiczne, biochemiczne
krwi, koagulologiczne, hormonalne, nowotworowe, serologiczne, bakteriologiczne,
badania moczu i kału, histopatologiczne, elektrokardiograficzne, RTG, USG,
endoskopowe, spirometria, audiometria, EEG, iniekcje itd.
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tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, densytometria, biopsja
mammografia, USG transwaginalne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
biopsja cienkoigłowa sutków z badaniem histopatologicznym
Opieka przedporodowa (wszystkie konieczne badania w okresie
przedporodowym w ramach ww. badań i konsultacji lekarskich np.: USG
ginekologiczne (ocena ciąży), USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG
screeningowe ginekologiczne
Profilaktyka stomatologiczna
1 raz w roku – stan uzębienia
1 raz w roku – usunięcie kamienia
Rehabilitacja
20 zabiegów w Roku Ubezpieczeniowym (kalendarzowym)
24-godzinna infolinia

