
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I RODZIN

• Brak karencji na udzielane świadczenia medyczne.

• Ubezpieczeniem objęte jest leczenie chorób, prowadzenie ciąży, 

rehabilitacja, wizyty domowe. 

•

 
Minimum formalności: brak ankiety medycznej i natychmiastowa  
decyzja o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
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Szeroki zakres świadczeń medycznych:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).

Miejsce na pieczątkę agenta

Partnerem Medycznym ubezpieczenia Antidotum Plus w Wariancie Komfort jest Polmed S.A. 

Świadczenia medyczne realizowane są w placówkach własnych Polmed S.A. Lista placówek dostępna na stronie www.interrisk.pl

Zakres świadczeń medycznych w Wariancie Komfort

1 Konsultacje lekarza internisty i pediatry

2
Konsultacje 16 lekarzy specjalistów: alergolog, chirurg ogólny, ortopeda, dermatolog, diabetolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, 
laryngolog, neurolog, okulista, reumatolog, urolog, chirurg naczyniowy, endokrynolog, chirurg onkolog

3
Badania diagnostyczne: badania laboratoryjne (analizy), badania moczu i kału, badania biochemiczne, posiewy i wymazy, badania 
immunologiczne, hormony płciowe i metaboliczne, diagnostyka chorób tarczycy, markery nowotworowe

4 Diagnostyka RTG (szeroki zakres), mammografa, rezonans magnetyczny, tomografa komputerowa

5 Diagnostyka USG

6           Usługi pielęgniarskie

7 Wizyty domowe (internista, a w przypadku ubezpieczenia rodzinnego lekarz pediatra lub lekarz  rodzinny)

8 Rehabilitacja – maksymalnie 15 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę w ramach leczenia danej jednostki chorobowej

9 Przegląd stomatologiczny  – raz w roku

10 Stomatologiczne leczenie zachowawcze i chirurgia stomatologiczna – 10% zniżki (w placówkach własnych Partnera Medycznego)

11 Szczepienie przeciw grypie – 10% zniżki

12 Zniżka 10% na wybrane usługi medyczne

13 Telefoniczna linia medyczna

Składka miesięczna za 1 osobę 110 zł

Ograniczenia i wyłączenia 

odpowiedzialności zawarte są  

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

dostępnych na stronie interrisk.pl.

Zadbaj o zdrowie swojej rodziny i skontaktuj się z naszym 

agentem lub Oddziałem

Adresy i telefony Oddziałów

InterRisk dostępne są  

na stronie internetowej  

www.interrisk.pl

Antidotum Plus 

Wariant Komfort


