
POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Wybierz pakiet 
Compensa MULTI Zdrowie, 
a najlepsi specjaliści przyjmą 
Cię w krótkim terminie!

Compensa MULTI Zdrowie

Nie daj zdrowiu czekać.

Zakres ochrony Compensa Multi Zdrowie

●  Wszyscy specjaliści dostępni bez limitów i bez 
skierowań (również konsultacje profesorskie)

●  Wszystkie specjalizacje dziecięce (w tym otolaryngolog, 
kardiolog, ortopeda, neurolog, chirurg)

●  Pełna paleta badań diagnostycznych

●  Honorujemy skierowania od lekarzy spoza listy 
placówek

●  W assistance medycznym: organizacja i pokrycie 
kosztów m.in. wizyty pielęgniarki, transportu do 
placówki medycznej, zakupu lub wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz dostarczenia leków 

Możliwość rozszerzenia ochrony o:

●  Dostęp do placówek CM Damiana i Babka Medica 
Warszawa

●  Rehabilitację

●  Zasiłek szpitalny  
wypłacany od pierwszego dnia pobytu w szpitalu:

–  w związku z chorobą: od 50 zł do 200 zł za każdy 
dzień,

–  na skutek nieszczęśliwego wypadku: zasiłek dzienny 
w podwojonej kwocie

●  Świadczenie operacyjne 

–  otwarty katalog operacji wykonanych w związku 
z nieszczęśliwym wypadkiem lub nieszczęśliwym 
wypadkiem i chorobą

– zrealizowane w dowolnej placówce medycznej,

– wypłacamy od 2000 zł do 10 000 zł za operację,

–  maksymalna kwota wypłaty za jedną operację  
10 000 zł

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

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.

ZdrowotnePLUS+



Compensa MULTI Zdrowie
 szybki dostęp do opieki medycznej
  krótkie terminy oczekiwania na 
konsultację internisty i lekarzy 
specjalistów
  wizyty stacjonarne i telemedycyna

Ty wybierasz.

Telemedycyna: 

–  konsultacje z lekarzami i specjalistami 
medycznymi bez wychodzenia z domu: telefon, 
chat, chat wideo – Ty wybierasz wygodną formę;

–  krótki czas oczekiwania: internista/pediatra 
do 2 h, specjalista do 3 dni (umówienie wizyty 
online lub przez infolinię);

–  e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta (po 
konsultacji w ramach telemedycyny).

Gwarantujemy terminy dostępności do:

– pediatry, internisty w 1 dzień,

– specjalisty do 5 dni. 

Refundacja, czyli zwrot kosztów za konsultacje 
i badania diagnostyczne, jeśli zdecydujesz się 
wykonać je poza siecią placówek. Nie musisz 
rezygnować ze „swoich” dotychczasowych 
lekarzy.

Szybki i bezpośredni dostęp do informacji 
o Twoim pakiecie ubezpieczenia (Portal Klienta).

Całodobowa infolinia medyczna  
wysoki standard obsługi, szybka reakcja.

Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym 
Compensa MULTI Zdrowie

WARIANT

MULTI MEDMULTI

konsultacje lekarskie – nielimitowane, bez skierowania, dla dzieci oraz dorosłych – internista, lekarz 
rodzinny, pediatra  

lekarze specjaliści – wszystkie specjalizacje, m.in.: alergolog, chirurg, dermatolog, neurolog, okulista, 
laryngolog, urolog, kardiolog, pulmonolog, gastrolog, ginekolog, diabetolog, endokrynolog, ortopeda, 
hematolog, onkolog, neurochirurg, chirurg naczyniowy




(bez 
ginekologa)

nielimitowane wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz lekarza medycyny rodzinnej  

opieka ginekologiczna i prowadzenie ciąży w tym m.in.: nielimitowane konsultacje ginekologa bez 
skierowania, cytologia, mammografia, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne 
(ocena ciąży), USG transwaginalne, prolaktyna/laktotropina (PRL), kwas foliowy, przeciwciała p/
Toxoplasma gondii w klasach IgM i IgG, test ciążowy, wymaz i posiew z kanału szyjki macicy i z pochwy, 
antybiogram

 –

ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne  

szczepienia: przeciw grypie 1 raz w roku ubezpieczeniowym, przeciw WZW A i B, antytoksyna 
przeciwtężcowa  

zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej  

badania diagnostyczne – nielimitowane, na podstawie skierowania od lekarza  

Specjalistyczne badania diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in.: hematologiczne, biochemiczne, 
koagulologiczne, hormonalne, serologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, histopatologiczne, markery 
nowotworowe, badania moczu i kału

 

specjalistyczne badania diagnostyki obrazowej, w tym m.in.: RTG, USG, urografia, densytometria, 
scyntygrafia tarczycy  

specjalistyczne badania czynnościowe, w tym m.in.:  EKG, EEG, EMG  

badania endoskopowe, m.in. gastroskopia, kolonoskopia  

tomografia komputerowa  

rezonans magnetyczny  

rehabilitacja opcja 
dodatkowa

opcja 
dodatkowa

asisstance medyczny  


