
ASISSTANCE MEDYCZNE PLUS
DLA OSÓB OBJĘTYCH OCHRONĄ W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Assistance Medyczne Plus to szeroki zakres usług dający wsparcie w razie wystąpienia poważnego 
zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub utraty bliskiej osoby. Usługi te stanowią doskonałe uzupełnienie 
oferty publicznej i prywatnej służby zdrowia zapewniając bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

Dla Ciebie, Dziecka, Współmałżonka/ Partnera:

� Wizyta lekarza po nieszczęśliwym 
wypadku

� Wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym 
wypadku

� Dostarczanie leków

� Organizacja procesu rehabilitacyjnego
� Transport sprzętu rehabilitacyjnego
� Transporty medyczne (do i z przychodni, 

szpitala oraz między placówkami)

� Pomoc domowa po hospitalizacji
� Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji
� Pomoc psychologa w trudnej sytuacji 

losowej

� Opieka nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi (również w razie ich 
zachorowania)

� Przewóz dzieci do osoby wyznaczonej

� Pomoc medyczna za granicą

 � Wszechstronne wsparcie dla rodziny 
w przypadku śmierci bliskiej osoby: 
- koszty pogrzebu do 4 000 zł, 
- koszty dojazdu na pogrzeb do 1 000 zł

DODATKOWO

� Wizyta położnej
� Infolinia medyczna
� Infolinia baby Assistance

� Pobyt opiekuna dziecka
� Organizacja prywatnych lekcji
 dla dziecka

� Transport rodzica na wizytę
 kontrolną
� Pomoc domowa oraz pielęgniarska
 rodzicowi
� Osobisty asystent dla rodzica

dla Ciebie: dla Twojego Dziecka: dla Twoich Rodziców:



Zakres świadczeń  
ASSISTANCE MEDYCZNE PLUS

Limit dla jednej usługi w odniesieniu do jednego  
Wypadku ubezpieczeniowego, Bez limitu liczby wypadków  
ubezpieczeniowych w okresie ochrony ubezpieczeniowej

Dostarczenie leków 250 zł

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 150 zł/dzień, max 5 dni
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich 
zachorowania 150 zł/dzień, max 3 dni

Organizacja procesu rehabilitacyjnego 700 zł

Organizacja prywatnych lekcji 400 zł

Pobyt opiekuna 1 000 zł

Pomoc domowa po hospitalizacji 500 zł, max 5 dni

Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji 1 500 zł, max 5 dni

Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej 5 konsultacji

Przewóz dzieci do osoby wyznaczonej bilety, max 200 zł

Transport medyczny do przychodni 1 500 zł

Transport medyczny do szpitala 1 500 zł

Transport medyczny z przychodni 1 500 zł

Transport medyczny ze szpitala 1 500 zł

Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi 1 500 zł

Transport sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł

Wizyta lekarza (po NW) 500 zł

Wizyta pielęgniarki (po NW) 500 zł

Wizyta położnej 500 zł

Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł

Transport rodzica na wizytę kontrolną 1 500 zł

Pomoc domowa oraz pielęgniarska rodzicowi 500 zł, max 5 dni

Osobisty asystent dla rodzica 200 zł

Pomoc medyczna za granicą 250 zł

Infolinia baby Assistance TAK

Infolinia medyczna TAK

Opieka psychologiczna 1 000 zł

Koszty pogrzebu 4 000 zł

Koszty dojazdu na pogrzeb 1 000 zł

Pomoc w domu 1 000 zł, max 5 dni

Infolinia funeral nielimitowany dostęp

W CELU SKORZYSTANIA Z USłUg  
ASSISTANCE MEDYCZNE PLUS 

skontaktuj się z AWP P&C S.A. pod numerem telefonu

PHONE 22 591 95 31 lub PHONE 22 281 95 31

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,  

posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

Program ASISSTANCE MEDYCZNE PLUS organizowany jest  
przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.  
przy współpracy z AWP P&C S.A. Oddział w Polsce  

dla osób objętych ochroną w ramach  
grupowego ubezpieczenia na życie.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
ASISSTANCE MEDYCZNE PLUS

Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań i może zawierać uogólnienia.  
Pełna treść tekstu Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie dostępna jest u Ubezpieczającego.

Dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia i nie może stanowić podstawy decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia. Niniejszego materiału nie 
należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi również części umowy ubezpieczenia. Jakakolwiek decyzja powinna być podejmowana po wcześniejszym 
zapoznaniu się z informacjami zawartymi w tekście Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie, Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia, w postanowieniach szczególnych, a także 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla uczestników Programu ASISSTANCE MEDYCZNE PLUS organizowanego przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. przy współpracy  

z AWP P&C SA Oddział w Polsce dla osób objętych ochroną w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Wspomniane dokumenty są dostępne u Ubezpieczającego.


