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Wiek wstępu 3 miesiące - 17 lat 3 miesiące - 17 lat

Maksymalny wiek 
obowiązywania 
ochrony 
ubezpieczeniowej

25 lat 25 lat

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej:

Leczenie:
• nowotwór złośliwy,
•  przeszczepienie szpiku kostnego, 

pod warunkiem że jest związane 
z nowotworem złośliwym

Leczenie: 
•  nowotwór złośliwy, 
•  rak nieinwazyjny lub nowotwór in situ,
•  stany przednowotworowe,
•  poważne stany chorobowe (wymiana lub naprawa 

zastawek serca, operacja pomostowania tętnic 
wieńcowych, operacja neurochirurgiczna, przeszczepienie 
narządów od żywego dawcy, przeszczepienie szpiku 
kostnego)

Rodzaje świadczeń: •  Druga opinia medyczna (Second 
Medical Opinion)

•  Opieka medyczna za granicą (Medical 
Concierge Service)

•  Leczenie nowotworu złośliwego
•  Leczenie związane 

z przeszczepieniem szpiku kostnego, 
pod warunkiem – że jest związane 
z nowotworem złośliwym

•  Kontrola stanu zdrowia po 
zakończeniu leczenia (Follow Up Care) 
- do 180 dni po zakończeniu leczenia 
za granicą

•  Pokrycie kosztów medycznych, 
podróży i transportu medycznego, 
zakwaterowania, repatriacji zwłok

•  Pokrycie kosztów podróży 
i zakwaterowania dwóch osób 
towarzyszących Dziecku

•  Druga opinia medyczna (Second Medical Opinion)
•  Opieka medyczna za granicą (Medical Concierge Service)
•  Leczenie nowotworów i poważnych stanów 

chorobowych (wymiana lub naprawa zastawek serca, 
operacja pomostowania tętnic wieńcowych, operacja 
neurochirurgiczna, przeszczepienie narządów od żywego 
dawcy, przeszczepienie szpiku kostnego)

•  Kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia (Follow Up 
Care) - do 180 dni po zakończeniu leczenia za granicą

•  Pokrycie kosztów medycznych, podróży i transportu 
medycznego, zakwaterowania, repatriacji zwłok

•  Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania dwóch osób 
towarzyszących Dziecku  

•  Pokrywanie kosztów leków zakupionych w Polsce (do 
50 000 euro w całym życiu Dziecka)

•  Dzienne świadczenie szpitalne (100 euro za dzień 
maksymalnie 60 dni dla każdej hospitalizacji podczas 
leczenia Dziecka za granicą Polski)

Zakres terytorialny 
świadczenia opieki 
medycznej

Świat bez Polski i USA Świat bez Polski

Sumy ubezpieczenia 500 000 euro w roku polisowym lub 
1 000 000 euro w całym życiu Dziecka

1 000 000 euro w roku polisowym lub 2 000 000 euro 
w całym życiu Dziecka

Karencja 180 dni 90 dni

Best Doctors  
– wariant podstawowy

Best Doctors  
– wariant rozszerzony
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Jak to działa?

KROK 1 
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie poważną 
chorobę, skontaktuj się z Centrum Alarmowym
ERGO Hestii

KROK 5 
Wariant rozszerzony
Otrzymasz świadczenie za 
każdy dzień spędzony w szpitalu 
za granicą (100 € za dzień)

KROK 6 
Wariant rozszerzony 
Po powrocie do Polski 
refundujemy zakup leków 
do 50 000 €

KROK 2 
Otrzymasz od nas drugą opinię 

medyczną – raport z danymi 
diagnostycznymi i zaleceniami dalszej 

terapii

KROK 3
Jeżeli zdecydujesz się podjąć 

leczenie za granicą, przedstawimy Ci 
propozycję 3 zagranicznych placówek 

medycznych specjalizujących się 
w leczeniu Twojej choroby

KROK 4
Zorganizujemy opiekę medyczną 
i pobyt za granicą (podróż, transport 
medyczny, zakwaterowanie, wszystkie 
formalności i pomoc tłumacza) dla Ciebie 
i osoby towarzyszącej


