
Gwarancja ochrony  
zdrowia na najwyższym  
światowym poziomie!

Ubezpieczenie
Jak zgłosić roszczenie?
W sytuacji wystąpienia poważnego stanu 
chorobowego, objętego zakresem ubezpieczenia 
Global Doctors, zapraszamy do kontaktu

pod numerem telefonu
801 107 107 lub (58) 555 55 55  

lub przez formularz na stronie:  
https://zgloszenieroszczenia.
ergohestia.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym. 

Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia Global Doctors, w tym szczegółowe 
zasady odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wypłaty świadczeń, definicje 
poszczególnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, karencje, ograniczenia 
i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zasady ustalania składki 
ubezpieczeniowej oraz przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń, zawarte 
są w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Global Doctors – tekst 
jednolity obowiązujący od 16 grudnia 2020 roku (KOD: BD 01/15).

Chcesz wiedzieć więcej o produktach Grupy ERGO Hestia? 

Już dziś zajrzyj na stronę  
www.ergohestia.pl!

Global Doctors to także:
•  możliwość zorganizowania 

alternatywnego leczenia w Polsce 
(zamiast leczenia za granicą)
w przypadku siły wyższej i ograniczeń 
w przemieszczaniu się (np. w czasie 
pandemii)

•  organizacja i pokrycie kosztów 
transportu i zakwaterowania dla Ciebie 
i osoby towarzyszącej 

•  pokrycie kosztów chirurgii odtwórczej

•  pokrycie kosztów leków zakupionych 
poza Polską po powrocie z leczenia za 
granicą, jeśli lek nie jest zatwierdzony, 
dopuszczony do obrotu lub nie 
jest dostępny w Polsce w terminie 
i w trybie pozwalającym na 
kontynuację leczenia (przy wyjeździe 
po leki za granicę zorganizujemy 
również konieczny transport 
i zakwaterowanie dla Ciebie i osoby 
towarzyszącej)

Dla kogo?
•   dla osób mieszkających na stałe w Polsce, które 

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających objęcie 
ubezpieczeniem przebywały w kraju łącznie co 
najmniej pół roku (183 dni)

•   dla osób w wieku 18-64 lata, szukających najlepszej 
ochrony zdrowia dla siebie i swoich bliskich



Gwarantujemy:
•  do 2 000 000 € sumy 

ubezpieczenia na organizację 
i pokrycie kosztów leczenia za 
granicą, bez względu na liczbę poważnych 
chorób w całym Twoim życiu (w tym kosztów: 
medycznych, podróży lub transportu medycznego, 
zakwaterowania, repatriacji zwłok, zakupu leków, 
dziennego świadczenia szpitalnego) 

•  do 50 000 € na pokrycie kosztów leków zakupionych 
po leczeniu za granicą w całym Twoim życiu

•  100 € dziennego świadczenia szpitalnego 
(maksymalnie 60 dni dla każdej hospitalizacji podczas 
leczenia za granicą)

jeśli zachorujesz na:

•  nowotwór złośliwy (m.in. białaczkę, chłoniaka, 
mięsaka, raka płuc, raka trzustki, czerniaka) 

•  nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym 
lub in situ lub ciężką dysplazję nowotworową

lub trzeba będzie wykonać:

•  wymianę lub naprawę zastawek serca

•  operację pomostowania tętnic wieńcowych

•  operację neurochirurgiczną

•  przeszczep szpiku kostnego lub przeszczep narządów 
od żywego dawcy 

Medical Concierge Service  
(opieka medyczna za granicą)

•  wskazanie Ubezpieczonemu trzech renomowanych 
zagranicznych klinik medycznych, w których światowej 
klasy specjaliści podejmą się dalszego leczenia 
Ubezpieczonego 

Follow Up Care  
(kontrola stanu zdrowia)

•  po zakończeniu danego etapu leczenia za granicą, 
pokrycie kosztów wynikające z opieki medycznej 
poniesione w Polsce w całym 3-letnim okresie 
świadczeniowym

Second Medical Opinion  
(przygotowanie drugiej opinii medycznej) 

•  przygotowanie informacji o  dokumentach 
niezbędnych do przygotowania raportu 
eksperckiego oraz zapewnienie 
pomocy Ubezpieczonemu 
w zgromadzeniu tych 
dokumentów 

•  przetłumaczenie 
dokumentacji 
medycznej na język 
lekarza konsultanta, 
specjalizującego 
się w danym 
schorzeniu 

•  przekazanie 
dokumentacji 
medycznej 
do lekarza 
konsultanta

•  przygotowanie 
przez lekarza 
konsultanta 
raportu 
eksperckiego 
opartego na 
analizie informacji 
przekazanych przez 
Ubezpieczonego lub 
lekarza Ubezpieczonego 
oraz otrzymanej 
dokumentacji medycznej; raport 
zawiera weryfikację diagnozy 
i zalecenia dalszej terapii; raport 
jest tłumaczony na język polski i jest 
przekazywany Ubezpieczonemu lub lekarzowi 
wskazanemu przez Ubezpieczonego
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Jak to działa?

KROK 1 
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie 
poważną chorobę, skontaktuj się 
z Centrum Alarmowym ERGO Hestii

KROK 7 
Follow Up Care – po zakończeniu 
danego etapu leczenia za granicą, 
pokryjemy koszty wynikające 
z opieki medycznej poniesione 
w Polsce w całym 3-letnim 
okresie świadczeniowym

KROK 5 
Otrzymasz świadczenie 
za każdy dzień spędzony 
w szpitalu za granicą 
(100 € za dzień)

KROK 6 
Po powrocie z leczenia za granicą 
refundujemy zakup leków do 50 000 €

KROK 2 
Otrzymasz od nas drugą opinię 

medyczną – raport z danymi 
diagnostycznymi i zaleceniami 

dalszej terapii

KROK 3
Jeżeli zdecydujesz się 

podjąć leczenie za granicą, 
przedstawimy Ci propozycję 

3 zagranicznych placówek 
medycznych specjalizujących się 

w leczeniu Twojej choroby

KROK 4
Zorganizujemy i pokryjemy koszty 
opieki medycznej i pobytu za granicą 
(podróż, transport medyczny, 
zakwaterowanie, wszystkie 
formalności i pomoc tłumacza) 
dla Ciebie i osoby  
towarzyszącej


