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Pobyt w szpitalu? Pomoże dobre ubezpieczenie na życie

Do mazowieckich szpitali trafia ponad 1,2 mln osób rocznie – wynika z biuletynów statystycznych wydawanych
przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Choroba albo wypadek mogą się przydarzyć każdemu.
Na szczęście – przynajmniej pod względem finansowym – można się na nie przygotować, kupując odpowiednie
ubezpieczenie. Jak to zrobić? – podpowiada Magdalena Kardela, Menedżer Produktu w Open Life TU Życie S.A
i ekspert w zakresie ubezpieczeń na życie.
Dla wielu pacjentów pobyt w szpitalu stanowi spore obciążenie domowego budżetu. Z okresową niezdolnością do pracy
wiążą się mniejsze zarobki, często niewystarczające na zakup niezbędnych leków czy sprzętu medycznego. A chociaż średnio
hospitalizacja trwa 5 - 6 dni, to przecież może się wydłużyć. Właśnie w takich niefortunnych sytuacjach przydaje się dobre
ubezpieczenie – dobre, czyli z odpowiednim zakresem ochrony.
Wybierz ubezpieczenie z odpowiednim zakresem ochrony
Obok klasycznych ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń na życie oferują szeroki wachlarz umów dodatkowych,
rozszerzających zakres udzielanej ochrony. Może to być np. świadczenie z tytułu diagnozy ciężkiej choroby, przeprowadzenia
procedury medycznej, następstw nieszczęśliwych wypadków czy właśnie hospitalizacji. Warto się z nimi zapoznać.
– Najlepsze ubezpieczenie to takie, w którym sam decydujesz o zakresie ochrony. Dzięki temu możesz chronić to, co jest
dla ciebie naprawdę ważne, np. komfort twój i twoich bliskich w sytuacji, gdy trafiasz do szpitala – tłumaczy Magdalena
Kardela, Menedżer Produktu w Open Life TU Życie S.A. – Przez zakupem koniecznie przejrzyj dostępne na rynku oferty.
W ten sposób wybierzesz ubezpieczenie, które będzie idealnie dopasowane do twoich potrzeb – dodaje Kardela.
Porównaj wybrane oferty i dokładnie przeczytaj OWU
Kiedy już znajdziesz kilka ofert z odpowiednim dla siebie zakresem ochrony, koniecznie porównaj je pod kątem warunków
ubezpieczenia. W wersji podstawowej ubezpieczenie na życie to finansowe zabezpieczenie dla rodziny na wypadek śmierci
ubezpieczonego – i tu liczy się głównie stosunek wysokości składki do sumy ubezpieczenia.
Pamiętaj jednak, że dla każdego „dodatkowego” elementu ochrony, który wybierzesz, ta suma będzie inna. Z oczywistych
względów inne będą też warunki wypłaty świadczeń. – Przed zakupem każdej polisy bezwzględnie należy dokładnie przeczytać
OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności,
warunki wypłaty świadczeń, a także definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, bo te mogą się różnić w zależności od
ubezpieczyciela – zaznacza Magdalena Kardela.
Sprawdź, co, jak i kiedy będziesz mógł zmienić
Wybierając ubezpieczenie na życie, nie zapominajmy o bardziej pragmatycznych aspektach: obsługi polisy. Najlepiej, gdy
ubezpieczony już w czasie trwania umowy może zmieniać podstawowe parametry produktu – sumę ubezpieczenia, wysokość
składki, a także częstotliwość jej opłacania. Wiele osób ceni sobie możliwość „przedłużenia” terminu opłacenia składki w sytuacji,
gdy jest ona czasowo utrudniona. Podsumowując: im bardziej elastyczne rozwiązania, tym lepiej, bo ubezpieczenie na życie
kupujemy na wiele lat.
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Z punktu widzenia klientów ważne są też przyjazne rozwiązania IT. – Kalkulator, rejestrator wniosków, portal dla doradcy. To
wszystko sprawia, że zarówno zawarcie umowy, jak i późniejsza obsługa polisy przebiegają sprawnie i bezproblemowo
– zapewnia Kardela.

BACKCGROUNDER
Magdalena Kardela to Menedżer Produktu z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeń na życie. W Open Life TU
Życie S.A. jest odpowiedzialna m.in. za rozwój oferty ubezpieczeń ochronnych. Osobiście pracowała przy tworzeniu części
z nich, m.in. Spektrum Życia – produktu, w którym to klient decyduje o zakresie ochrony, samodzielnie wybierając te ryzyka,
które są dla niego ważne. Oferta obejmuje m.in. ubezpieczenie na wypadek: śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
trwałego częściowego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu oraz pakiet „Pomoc
w chorobie”. Płacąc minimalną składkę w wysokości 50 zł, ubezpieczony może otrzymać świadczenie nawet 370 tys. zł. Ma
możliwość zmiany podstawowych parametrów produktu (suma ubezpieczenia, wysokość i częstotliwość opłacania składki) na
dowolnym etapie trwania umowy. W przypadku niemożności opłacenia składki w terminie, warunki ubezpieczenia gwarantują
dodatkowy 2-miesięczny termin na jej opłacenie.
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