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Prywatna opieka medyczna dla każdego
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Stowarzyszenie zostało założone w roku 2015 i od tego

czasu nieprzerwanie działa na rzecz poprawy stanu

zdrowia swoich Członków, pomaga zapewnić najlepsze

zabezpieczenie życia i zdrowia całym Rodzinom

Członków oraz organizuje ogólnopolską strukturę

Partnerów wspierających Stowarzyszenie, którym również

zależy na zapewnieniu jak najlepszych benefitów i usług

mających na celu poprawę jakości życia i stanu zdrowia

zrzeszonych Członków.

Tomasz Nagraba, 

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
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Prywatna opieka medyczna dla każdego
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Galopujące ceny produktów i usług, związane

z krajową inflacją, jak i czynnikami

makroekonomicznymi dotyczą także Pakietów

Medycznych. Skłoniło nas to do aktywnego

poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie

prywatnej opieki medycznej. Dywersyfikacja oferty,

zarówno cenowa, zakresowa, jak i ta związana

z samym mechanizmem finansowania usług

medycznych pozwoli na dobór optymalnego

rozwiązania dla każdego z Członków Stowarzyszenia.

Bo nawet w trudniejszych czasach zdrowie mamy

jedno i ze skutecznej opieki medycznej nie warto

rezygnować.
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Polisa TeleRefundacyjna
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Istotą nowego produktu jest realizacja usług

medycznych na rzecz Ubezpieczonych poprzez dwa

kanały realizacji świadczeń:

kanał telemedyczny (e-konsultacje)

kanał refundacyjny (e-wnioski) tj. zwrot 

poniesionych kosztów za usługę medyczną, 

zrealizowaną samodzielnie w dowolnej placówce 

medycznej na terenie całego kraju.
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Polisa TeleRefundacyjna - korzyści

www.tuzdrowie.plDbamy o Twoje zdrowie. Dbamy o Twój czas.

rozwiązanie o najprostszej konstrukcji na rynku

możliwość szybkiego wdrożenia, w pełni on-line, co zyskuje na znaczeniu 

szczególnie w sytuacjach kryzysowych i konieczności ograniczenia kosztów

pełna swoboda wyboru miejsca leczenia, nawet w najtrudniejszych 

lokalizacjach i korzystanie ze wszystkich placówek medycznych

w Polsce na zasadzie refundacji

kompleksowa obsługa on-line poprzez Panel Ubezpieczonego, który 

umożliwia Ubezpieczonym m.in. umawianie e-konsultacji oraz składanie 

e-wniosków refundacyjnych.

bardzo atrakcyjna cena

możliwość wyboru limitu refundacji (GGO – górna granica odpowiedzialności 

– Ty decydujesz, jak dużą zniżkę na usługi medyczne chcesz mieć
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Polisa TeleRefundacyjna – zakres refundacji
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Polisa TeleRefundacyjna, w zależności od wariantu ubezpieczenia 

obejmuje m.in.:

nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

(internista, pediatra, lekarz rodzinny)

nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów, dostępne bez 

skierowań, także specjalistów dziecięcych i konsultacje profesorskie

nielimitowane zabiegi ambulatoryjne wykonywane w trakcie 

konsultacji lekarskich

nielimitowane badania laboratoryjne

nielimitowane badania diagnostyczne (obrazowe, czynnościowe, etc.)

nielimitowane zabiegi ambulatoryjne

wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie

rehabilitację
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Potrzeba

Skierowanie od lekarza 
POZ lub specjalisty / 
własna potrzeba 
konsultacji / 
diagnostyki medycznej. 
Sprawdź czy dana 
usługa medyczna jest 
refundowana w 
ramach Twojego 
pakietu.

Wybór usługi
Spośród wszystkich 
dostępnych w kraju  
prywatnych podmiotów 
świadczących usługi 
medyczne wybieramy 
ten, który nam 

odpowiada najbardziej. 

Usługa
Po wykonanej usłudze 
medycznej opłacamy 
100% jej wartości oraz 
pobieramy fakturę 
imienną wraz z opisem 
usługi.

Wniosek 
refundacyjny
W aplikacji TU 
Zdrowie wypełniamy 
wniosek refundacyjny 
zgodnie z instrukcją:

https://www.youtube
.com/watch?v=z17rm
v-du90

Refundacja
Refundacja pieniędzy 
(zgodnie z 
przysługującą w 
Twoim pakiecie 
stawką – patrz GGO) 
zostanie zrealizowana 
w formie przelewu na 
wskazane konto do 
max. 30 dni (obecnie 
średni czas refundacji 
to 6 dni roboczych).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą

Polisy Telerefundacyjnej na stronie www.dobrzeubezpieczam.pl

https://www.youtube.com/watch?v=z17rmv-du90
http://www.dobrzeubezpieczam.pl/
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Co obejmuje telekonsultacja?
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Zamawiając telekonsultację można:

• uzyskać poradę lekarską

• omówić wyniki badań

• otrzymać zwolnienie lekarskie

• otrzymać skierowanie na dalsze badania lub diagnostykę

• otrzymać e-receptę

Telemedycyna – 28 specjalności lekarskich, 

w tym:

Internista

Pediatra

Lekarz medycyny rodzinnej

Alergolog, Alergolog dziecięcy

Dermatolog

Diabetolog, Diabetolog dziecięcy

Ginekolog

Kardiolog

Neurolog

Onkolog

Ortopeda

Telemedycyna

Pacjent          Call center e-wizyta         e-dokumentacja

58 888 2 999                                    e-recepta
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Telemedycyna – korzyści:
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Oszczędność czasu - realizacja wizyt bez konieczności

wychodzenia z domu lub pracy

Zmniejszenie ryzyka zarażenia siebie i swoich bliskich w 

drodze i w przychodni

Wygodne e-wizyty u internistów i pediatrów, a także innych 

specjalności 

Szybki czas realizacji – konsultacja do 2h od momentu 

zgłoszenia 

Dostęp do historii konsultacji i dokumentacji medycznej 
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3 pakiety do wyboru:

www.tuzdrowie.plDbamy o Twoje zdrowie. Dbamy o Twój czas.

Podstawowy (wariant C 1.5 z sumą GGO 150 tysięcy złotych).

Rozszerzony (wariant E 2.0 z sumą GGO 200 tysięcy złotych).

Oba dostępne w 3 wariantach:

Indywidualny (Członek Stowarzyszenia) 

Partnerski (Członek Stowarzyszenia + 

Małżonek/Partner lub 1 Dziecko)

Rodzinny (Członek Stowarzyszenia + 

Małżonek/Partner + Dzieci 

(niezależnie od ich liczby)

Senior (wariant z sumą GGO 200 tysięcy złotych) – dostępny 

w wariancie indywidualnym

Szczególowy zakres poszczególnych wariantów 

dostępny jest TUTAJ



Zakres pakietów
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Jak przystąpić do Polisy Telerefundacyjnej:
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Jestem Członkiem Stowarzyszenia Nie jestem Członkiem Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie: 

e-mail: benefity@dlazdrowiaizycia.pl

Tel. +48 733 199 700

Otrzymasz pełną informację o warunkach przystąpienia do 

Stowarzyszenia, składce członkowskiej i ofercie na Polisę 

Telerefundacyjną (warunkiem przystąpienia do polisy na 

preferencyjnych warunkach jest członkostwo w 

Stowarzyszeniu)

Wypełnij dokumenty członkowskie i prześlij je do nas. 

Jako członek Stowarzyszenia możesz wykupić roczną Polisę 

Telerefundacyjna ze składką opłacaną co miesiąc.  

Poinformuj nas o chęci przystąpienia do  Polisy 

Telerefundacyjnej 

e-mail: benefity@dlazdrowiaizycia.pl

Tel. +48 733 199 700

Otrzymasz od nas pełną ofertę wraz z dokumentacją 

przystąpienia do usługi oraz informacje o płatnościach i 

koncie do wpłat. 

Podpisujesz dokumenty przystąpienia do usługi, opłacasz 

składkę miesięczną Polisy Telerefundacyjnej i korzystasz z 

usługi. 

Pamiętaj, że na każdym kroku jesteśmy do Twojej 

dyspozycji, odpowiemy na pytania i pomożemy w przejściu   

przez wszystkie wyżej wymienione kroki.

Pamiętaj: 

Do pakietu medycznego może przystąpić osoba pełnoletnia, dziecko może przystąpić do pakietu wraz z osobą/osobami dorosłymi (rodzicem, opiekunem prawnym) 

Umowa zawierana jest na minimalny okres 12 miesięcy opieki medycznej w ramach polisy telerefundacyjnej, a składka jest płatna co miesiąc.  

mailto:benefity@dlazdrowiaizycia.pl
mailto:benefity@dlazdrowiaizycia.pl
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Zapraszamy do kontaktu

www.tuzdrowie.plDbamy o Twoje zdrowie. Dbamy o Twój czas.

Stowarzyszenie dla zdrowia i życia

ul. Fryderyka Chopina 17

05-806 Komorów

stowarzyszenie@dlazdrowiaizycia.pl

www.dobrzeubezpieczam.pl

+48 733 199 700

http://www.dobrzeubezpieczam.pl/

