Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego
INTER ZDROWIE BIZNES
Niniejsze Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego INTER ZDROWIE

4)

Koszty ambulatoryjnie przeprowadzonych badań laboratoryjnych

Biznes, zwane dalej SWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zdrowotnego INTER

zaleconych przez lekarza (z wyłączeniem lekarza dentysty, periodontologa,

ZDROWIE zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

ortodonty, chirurga szczękowego) zgodnie z Wykazem nr 4 „Laboratorium”.

§1
Zakres świadczeń
1.

5)

zaleconych przez lekarza, (z wyłączeniem lekarza dentysty, periodontologa,

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach ubezpieczenia INTER

ortodonty, chirurga szczękowego) zgodnie z Wykazem nr 5 „Diagnostyka”.

ZDROWIE Biznes określony jest w Wykazie świadczeń zdrowotnych.
2.

Zasady realizacji świadczeń określone są w §13 OWU.

3.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego INTER ZDROWIE Biznes INTER Polska
pokrywa:
1)

Koszty ambulatoryjnych konsultacji lekarskich zgodnie z Wykazem nr 1
„Konsultacje lekarskie”, z wyłączeniem konsultacji profesorskich.

6)

4.

Usługi assistance – zakres oraz zasady realizacji usług assistance określone są
w odrębnych Szczególnych warunkach ubezpieczenia.

5.

Ubezpieczenia dodatkowe:
1)

2)

Realizacja pozostałych konsultacji specjalistycznych nastąpi najpóźniej do końca

Zakres ochrony ubezpieczenia dodatkowego regulują odrębne Szczególne
warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

piątego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia.

§2
Zatwierdzenie i wejście w życie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia

Jeżeli preferencje Ubezpieczonego odnośnie terminu realizacji świadczenia
będą inne lub realizacja świadczenia będzie niemożliwa ze względu na grafik
1.

Niniejsze Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia INTER ZDROWIE Biznes

może przekroczyć terminy wskazane powyżej.

zostały zatwierdzone Uchwałą nr 13/2014 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia

Koszty ambulatoryjnych zabiegów lekarskich zgodnie z Wykazem nr 2

11.03.2014 r.

„Zabiegowe konsultacje lekarskie”.
3)

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego INTER ZDROWIE Ubezpieczający może
rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenia dodatkowe.

najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia.

2)

Koszty profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia zgodnie z Wykazem
nr 6 „Profilaktyka”.

Realizacja konsultacji u internisty, pediatry lub lekarza rodzinnego nastąpi

placówki kontraktowej wskazanej przez Ubezpieczonego, okres oczekiwania

Koszty ambulatoryjnie przeprowadzonych badań diagnostycznych

2.

Niniejsze Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia INTER ZDROWIE Biznes

Koszty ambulatoryjnych zabiegów pielęgniarskich zgodnie z Wykazem

wchodzą w życie z dniem 20.03.2014 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

nr 3 „Zabiegi pielęgniarskie”.

zawieranych od dnia 20.03.2014 r.
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