Cena:

MediCare

Zdravotní asistence pro celou rodinu

1140 K
č
za
rok

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

FINANČNÍ NÁHRADA PŘI
DLOUHODOBÉ HOSPITALIZACI

ASISTENČNÍ LINKA 24/7
VČETNĚ LÉKAŘE NA TELEFONU

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA DOPLATKY NA LÉKY

DOPRAVA K LÉKAŘI V PŘÍPADĚ
ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ

DOPROVOD K LÉKAŘI
A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

NADSTANDARDNÍ UBYTOVÁNÍ
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

NEZÁVISLÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
S NEJVYŠŠÍM POJISTNÝM KRYTÍM

Sjednejte si MediCare ještě dnes na www.medi-care.cz. Non-stop linka 221 586 658.

Úraz, nemoc, zdravotní potíže?
MediCare stojí při vás!
Náhlé zdravotní komplikace obvykle zasáhnou celou rodinu. „Jak se rychle dostat do nemocnice? Kdo doprovodí
nemocného k lékaři?“ Otázek se náhle vyrojí celá řada, avšak to je jen začátek.
Delší nemoc či úraz znamenají řešení spousty záležitostí – od zajištění co nejlepší péče přes návštěvy
v nemocnici až po ošetřování nemocného doma či následné kontrolní návštěvy u lékaře.
Skloubit tyto nároky s každodenními povinnostmi a péčí o rodinu je mnohdy víc než obtížné. Zdravotní
asistenční služby MediCare od Europ Assistance vám pomohou vše vyřešit!

V čem vám MediCare pomůže?
odborné poradenství

– lékař na telefonu pro konzultaci zdravotního stavu i léčebných postupů

organizační pomoc

– doprava, ubytování ve zdravotnickém zařízení, péče o nemocného

finanční pomoc

– příspěvek na doplatky za léky, kompenzace dlouhodobé hospitalizace

Přehled plnění
Rozsah služeb a krytí
Lékař na telefonu

Limit plnění na jednu pojistnou
událost
ANO

Nadstandardní ubytování ve zdravotnickém zařízení
Ubytování s dítětem ve zdravotnickém zařízení
Finanční kompenzace za pobyt v nemocnici

20 000 Kč *
20 000 Kč
10 000 Kč **

Doprava ze zdravotnického zařízení po hospitalizaci

5 000 Kč

Doprovod k lékaři

5 000 Kč

Doprava do/ze zaměstnání

10 000 Kč

Ošetřovatelské služby

20 000 Kč

Nákup léků – pojištění doplatků za léky (po hospitalizaci)
Nákup léků – pojištění doplatků za léky (bez souvislosti s hospitalizací)
Organizace nákupu potřeb do domácnosti
Ubytování příbuzného v případě hospitalizace více než 70 km od domova

3 × za pojistnou událost / úhrada doplatků do celkové
výše 1 000 Kč na jednu událost
1 pojistná událost/rok max. do výše 500 Kč
1 × týdně po dobu 4 týdnů
10 000 Kč

*	V případě nedostupnosti nadstandardního ubytování uhradí Europ Assistance klientovi 1 000 Kč za každou noc mimo nadstandard
až do výše limitu plnění.
**	V případě hospitalizace delší než 6 dní.

Sjednejte si MediCare ještě dnes na www.medi-care.cz. Non-stop linka 221 586 658.

