Nowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne – cz.1

Poznaj ofertę, która zapewnia szeroką ochronę i finansowe wsparcie – od pobytu w szpitalu
po poważne choroby zagrażające życiu, takie jak m.in. rak, zawał, borelioza czy sepsa.
Klienci zainteresowani elastycznymi, dopasowanymi do potrzeb produktami mogą teraz poszerzyć
ochronę o nowe, dodatkowe umowy zdrowotne. Do istniejącej już oferty ubezpieczeń, takich jak
„Diagnoza Nowotworu” czy „Konsultacja Medyczna” w MetLife dodano dwie nowości –
„Wsparcie w Chorobie” i „Pobyt w Szpitalu”.
Umowy dodatkowe można dołączyć zarówno do polis ochronnych, jak i oszczędnościowych. Dla
osób zainteresowanych wyłącznie ochroną zdrowia przygotowano nowy, kompleksowy pakiet
„MetLife na Zdrowie”.
„Oferta zdrowotna MetLife zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno finansowe, jak i medyczne
dzięki usługom assistance, tak by pomóc klientom w szybszym i efektywniejszym powrocie do
zdrowia. Jest to jedna z najszerszych ofert tego typu na rynku ubezpieczeniowym.
Przygotowaliśmy ją w oparciu o potrzeby klientów, pytając ich wcześniej, co jest dla nich
najważniejsze w ubezpieczeniu zdrowotnym” – mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju
Produktów Ochronnych w MetLife.
Oferta została przygotowana we współpracy z lekarzami i innymi ekspertami medycyny i zdrowia.
Dzięki rozbudowanym opcjom dodatkowym można dopasować ochronę do swoich potrzeb tak, by
w razie potrzeby zapewnić środki i wsparcie na każdym etapie leczenia i rekonwalescencji.
Szerszy zakres ochrony
Diagnoza Nowotworu
„Diagnoza Nowotworu” to ochrona finansowa na wypadek zdiagnozowania raka zapewniająca

wypłatę świadczenia od razu po uzyskaniu diagnozy.
Proponowane przez MetLife rozwiązanie przewiduje jeden z najszerszych na rynku zakresów
ochrony z wypłatą świadczenia w przypadku 100 rodzajów nowotworów zarówno złośliwych, jak i
w stadium przedinwazyjnym, a także nowotworów skóry. Definicje nowotworów oparte są na
aktualnej wiedzy medycznej oraz wieloletniej praktyce w ocenie ryzyka i wypłacie odszkodowań.
Wsparcie w Chorobie
„Wsparcie w Chorobie” zapewnia pomoc finansową w przypadku zdiagnozowania poważnych
chorób i obejmuje aż 65 jednostek.
Ochrona ubezpieczeniowa opiera się na najszerszym na rynku katalogu chorób. Ubezpieczenie
przewiduje wypłatę świadczenia m.in. za sam fakt diagnozy określonych chorób lub za ich
łagodniejszą formę, za każdy świeży zawał lub udar, w tym za łagodniejszą formę zawału i brak
ubytków po udarze, za częste operacje, takie jak angioplastyka, a także za poważne choroby
zagrażające życiu.
„Wsparcie w Chorobie” jest odpowiedzią na rzeczywiste zagrożenia współczesnego świata, dlatego
m.in. poszerzono je o boreliozę, czy też choroby zakaźne i tropikalne. Maksymalna wysokość
świadczenia wynosi 500 tys. zł, a w zależności od wariantu katalog obejmuje 35 lub 65 chorób.
Uwzględniono w nim zarówno te schorzenia, które częściej dotykają mężczyzn (np. choroby układu
krążenia), jak i takie, na które najczęściej zapadają kobiety (np. zapalenie tarczycy Hashimoto czy
też stwardnienie rozsiane). W ramach tej umowy osoby ubezpieczone na sumę 100 tys. zł lub
wyższą mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnej usługi Osobistego Asystenta Medycznego, która
zapewnia wsparcie oraz kompleksową, całodobową pomoc informacyjną i organizacyjną, a także
pokrycie kosztów wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji czy wizytę u dietetyka.
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