ŚWIADCZENIE
NA CELE
ZDROWOTNE
Otrzymaj zwrot pieniędzy, aby zmniejszyć koszt
codziennych wydatków na cele zdrowotne
www.hiveinsure.ie

This is a marketing communication

PRZEDSTAWIAMY
UBEZPIECZENIE
DOT. ŚWIADCZEŃ NA
CELE ZDROWOTNE
JEŚLI POTRZEBUJESZ
RUTYNOWYCH BADAŃ, TAKICH JAK
PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY,
BADANIE WZROKU CZY SESJE
FIZJOTERAPEUTYCZNE, TO
UBEZPIECZENIA POKRYJE
TWOJE WYDATKI W WYMIARZE
UZALEŻNIONYM OD WYBRANEGO

W JAKIM ZAKRESIE
UBEZPIECZENIE JEST
PRZYDATNE
Łatwo zapomnieć, jak bardzo codzienne
wydatki na opiekę zdrowotną mogą
każdego roku obciążać konto bankowe.
W przypadku ubezpieczenia dot.
świadczeń na cele zdrowotne (Medical
Cash Plan) ochrona ubezpieczeniowa
zaczyna się już od 56 c. dziennie*
i zapewnia 18 cennych świadczeń
pieniężnych dla Ciebie i Twojej rodziny.
Takie zabezpieczenie to działanie
zdroworozsądkowe, które warto podjąć.
* W oparciu o indywidualne ubezpieczenie bronze za 16,98
euro miesięcznie.

BEZPŁATNA OCHRONA DLA
DZIECI (W WIEKU 3-18 LAT)
› W przypadku ubezpieczenia
indywidualnego - dzieci otrzymują
połowę świadczeń.
› W przypadku ubezpieczenia wspólnego
- dzieci otrzymują całość świadczeń.

OSOBY PO 65. ROKU ŻYCIA
Osoby powyżej 65. roku życia
uprawnione są do połowy świadczeń
standardowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
dokumencie polisy.

18 CENNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
MIESIĘCZNE SKŁADKI
SKŁADKI ROCZNE
(OSZCZĘDNOŚĆ 5%)

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

16,98 €

33,96€

51€

67,80€

UBEZPIECZENIE WSPÓLNE

33,96€

67,92€

102€

135,60€

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

193,57€

387,14€

581,40€

772,92€

UBEZPIECZENIE WSPÓLNE

387,14€

774,29€

1 162,80€

1 545,84€

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PROFESJONALNYCH USŁUG
USŁUGI STOMATOLOGICZNE
Płatne po rutynowym leczeniu stomatologicznym
BADANIA OKULISTYCZNE
Płatne po badaniu wzroku u okulisty
SPRZĘT OKULISTYCZNY
Płatne po zakupie nowych okularów korekcyjnych
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Płatne po konsultacji z lekarzem lub chirurgiem (wymagane
skierowanie)
PODOLOGIA
Płatne po wizycie u podologa

20€ za wizytę,
40€ za wizytę
60€ za wizytę
80€ za wizytę
maks. 2 roszczenia maks. 2 roszczenia maks. 2 roszczenia maks. 2 roszczenia
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
30€ za wizytę,
30€ za wizytę
30€ za wizytę,
30€ za wizytę,
maks. 1
maks. 1
maks. 1
maks. 1
roszczenie rocznie
roszczenie
roszczenie
roszczenie
100€ na
150€ na
200€ na
50€ na roszczenie,
roszczenie
roszczenie
roszczenie
maks. 1
maks. 1
maks. 1
maks. 1
roszczenie rocznie roszczenie
rocznie roszczenie rocznie roszczenie rocznie
80€ na
150€ na
80€ na
120€ na
roszczenie
roszczenie
roszczenie, maks.
roszczenie,
maks.
maks. 2
maks. 2
1 roszczenie
2 roszczenia
roszczenia
roszczenia
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
50€ za wizytę,
50€ za wizytę
50€ za wizytę
50€ za wizytę
maks. 1
maks. 2
maks. 3
maks. 4
roszczenie
roszczenia
roszczenia
roszczenia
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie

MACIERZYŃSTWO
Płatne po urodzeniu każdego dziecka (podwójne świadczenie w

150€ na dziecko

300€ na dziecko

450€ na dziecko

600€ na dziecko

20€ za wizytę,
30€ za wizytę
40€ za wizytę
50€ za wizytę
maks. 2
maks. 2
maks. 2
maks. 2
roszczenia
roszczenia
roszczenia
roszczenia
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
40€ na roszczenie 80€ na roszczenie
120€ na
160€ na
APARAT SŁUCHOWY
maks. 1
maks. 1
roszczenie, maks. roszczenie, maks.
roszczenie
roszczenie
1 roszczenie
1 roszczenie
Płatne po wizycie u protetyka słuchu
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
60€
za
wizytę
60€
za
wizytę
60€
za
wizytę
60€
za wizytę
FIZJOTERAPIA, AKUPUNKTURA, HOMEOPATIA, OSTEOPATIA,
maks. 2
maks. 4
maks. 6
maks. 8
CHIROPRAKTYKA
roszczenia
roszczenia
roszczenia
roszczenia
(Wymagane skierowanie)
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
WYDATKI NA LEKARZA
Płatne po wizycie u lekarza

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU
LECZENIE SZPITALNE
Płatne po zakończeniu leczenia w szpitalu

50€ za noc

100€ za noc

150€ za noc

200€ za noc

WSPÓLNE LECZENIE SZPITALNE
Płatne po zakończeniu leczenia w szpitalu z partnerem

80€ za noc

160€ za noc

240€ za noc

320€ za noc

50€ za dzień

100€ za dzień

150€ za dzień

200€ za dzień

50€ za noc

100€ za noc

150€ za noc

200€ za noc

20€ za wizytę

40€ za wizytę

60€ za wizytę

80€ za wizytę

150€
maks. 1 roszczenie
rocznie

300€
maks. 1
roszczenie

450€
maks. 1
roszczenie

600€
maks. 1 roszczenie
rocznie

OPIEKA DZIENNA
Płatne po zakończeniu opieki dziennej w szpitalu
ZAGRANICZNE LECZENIE SZPITALNE
Płatne po zakończeniu leczenia w szpitalu za granicą
LECZENIE NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
Płatne po leczeniu na szpitalnym oddziale ratunkowym
DODATEK NA POWRÓT DO ZDROWIA
Płatne po pobycie w szpitalu przez co najmniej 10 kolejnych nocy

Można ubiegać się o wypłacenie świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego, wspólnego leczenia szpitalnego lub leczenia na szpitalnym oddziale ratunkowym za maksymalnie 100
nocy/wizyt w każdym roku. Spośród tych 100 nocy/wizyt - do pięciu dniu może być wykorzystane na leczenie w systemie opieki dziennej, do 10 nocy na leczenie szpitalne związane
z macierzyństwem (płatne po pierwszych siedmiu nocach w szpitalu), do 50 nocy na leczenie szpitalne za granicą.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYPADKU I CHOROBY
Płatne po nieobecności w pracy w następstwie wypadku lub
choroby przez więcej niż 10 kolejnych dni

25€ za dzień,
maks. 10 dni

50€ za dzień,
maks. 10 dni

75€ za dzień,
maks. 10 dni

100€ za dzień,
maks. 10 dni

SWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO OBRAŻENIA CIAŁA
Płatne po trwałej utracie władzy w dwóch kończynach/utracie
wzroku w obydwu oczach. Płatne w połowie w przypadku jednej
kończyny/jednego oka

8 000€
suma
jednorazowa

16 000€
suma
jednorazowa

24 000€
suma
jednorazowa

32 000€
suma
jednorazowa

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZGONU W NASTĘPSTWIE WYPADKU
Płatne po śmierci wskutek wypadku

8 000€
suma
jednorazowa

16 000€
suma
jednorazowa

24 000€
suma
jednorazowa

32 000€
suma
jednorazowa

CZĘSTO
ZADAWANE
PYTANIA
KTO JEST UPRAWNIONY DO
TEGO UBEZPIECZENIA?

Każda osoba, która:
› Ma od 16 do 69 lat (włącznie). (Osoby
powyżej 65. roku życia uprawnione są do
połowy świadczeń standardowych.)
› Na stałe zamieszkuje w Republice Irlandii

JAK ZGŁASZAĆ ROSZCZENIE
O SZKODĘ?

Wystarczy zadzwonić pod numer 074 9161868
lub wysłać e-mail na adres: enquiries@
hiveinsure.ie, a my wyślemy formularz szkody.
Linia telefoniczna jest otwarta od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00-17.00, wyłączając
święta.

CZY OBOWIĄZUJĄ OKRESY
KARENCJI LUB WKŁADY
WŁASNE?

Okresy karencji obowiązują w przypadku
wybranych świadczeń. Pełne informacje
znajdują się w dokumencie polisy. W tym
ubezpieczeniu nie ma wkładu własnego.

JAK POSTĘPUJEMY W
PRZYPADKU CHORÓB
WSPÓŁISTNIEJACYCH?

Wszystkie współistniejące choroby, których
osoba wnioskująca o ubezpieczenie ma

świadomość, lub w
naszej opinii powinna mieć
świadomość, lub na które się
leczy, automatycznie stanowią podstawę
do wykluczenia - chyba że osoba ta nie
miała żadnych objawów i nie leczyła się
ani nie otrzymywała porad odnośnie do
tego schorzenia przez co najmniej dwa
lata poprzedzające roszczenie. Powyższe
nie dotyczy świadczeń z tytułu leczenia
okulistycznego lub stomatologicznego.

CO NIE PODLEGA
UBEZPIECZENIU?

Jest kilka podstawowych wyłączeń:
› Współistniejące choroby (nie dotyczy
świadczeń z tytułu leczenia okulistycznego
lub stomatologicznego)
› Alkoholizm, nadużywanie alkoholu,
narkotyków, substancji odurzających i inne
schorzenia związane z uzależnieniami
› HIV/AIDS lub wszelkie powiązane schorzenia
› Obrażenie lub choroba powstałe z winy
własnej
› Choroby przenoszone drogą płciową
Choroby chroniczne i długotrwałe (nie
dotyczy świadczeń z tytułu leczenia
okulistycznego lub stomatologicznego)
› Zainteresowanie hazardem (wyłącznie w
przypadku świadczenia z tytułu wypadku i
choroby)
Więcej informacji i kompletna lista wyłączeń znajdują się w
dokumencie polisy.

OCHRONA PRZED
CODZIENNYMI
WYDATKAMI NA CELE
ZDROWOTNE

O HIVE JEST
GŁOŚNO
Wykupienie ubezpieczenia może być skomplikowane,
ale naprawdę nie powinno takie być. Dlatego
postanowiliśmy działać inaczej - zrobić trochę szumu...
Od ponad 20 lat działalności mamy obsesję na jednym
punkcie - sprawić, aby ubezpieczenia były proste i
dostępne dla wszystkich.
Robimy to z ważnej przyczyny. Pragniemy, aby więcej
ludzi lepiej zabezpieczało swoje życie, zwiększając
swoje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia.

DOKŁADAMY TEŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ...
Mamy poczucie, że ochrona naszych klientów to po
prostu nie wszystko, czym powinniśmy się zajmować.
Jesteśmy również poważnie zaangażowani w ochronę
środowiska i minimalizowanie naszego wpływu.
Dlatego każdy członek zespołu Hive złożył 20 obietnic,
aby pracować w możliwie najbardziej zrównoważony
sposób.
Zobowiązania te koncentrują się wokół podstawowych
sposobów zapewniających zrównoważoną pracę,
takich jak recykling, ograniczenie zużycia i marnowania
papieru, oszczędzanie energii i kompensacja emisji
dwutlenku węgla.

DLACZEGO NIE ODWIEDZIĆ NASZEJ STRONY
INTERNETOWEJ, WWW.HIVEINSURE.IE, ŻEBY ZOBACZYĆ, JAK
PRACUJEMY W SPOSÓB BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY.
Zachęcamy wszystkich naszych klientów do
skontaktowania się z nami i zarejestrowania się w celu
otrzymywania naszych powiadomień podyktowanych
przepisami prawa pocztą elektroniczną. Pozwoli
nam to na ograniczenie zużycia energii koniecznej
na drukowanie informacji i wysyłanie ich pocztą, a
ponadto zmniejszy ilość papierowej dokumentacji,
którą klient zobowiązany jest przechowywać.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej,
www.hiveinsure.ie, aby dowiedzieć się więcej.

WAŻNE INFORMACJE
PRAWO DO ANULOWANIA
Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczony nie jest zadowolony z
ubezpieczenia dot. świadczeń na cele zdrowotne (Medical Cash Plan),
może je anulować w ciągu 30 dni od daty początkowej i otrzymać pełny
zwrot kosztów, pod warunkiem niezgłaszania roszczenia.
DODATKOWA OCHRONA
W mało prawdopodobnym przypadku niezdolności Cowen Insurance
Company Limited do spełnienia zobowiązań wynikających z
ubezpieczenia dot. świadczeń na cele zdrowotne (Medical Cash Plan)
ubezpieczony może być uprawniony do rekompensaty z funduszu
odszkodowań z tytułu ubezpieczeń (Insurance Compensation Fund).
Więcej informacji można uzyskać z Centralnego Banku Irlandii.

074 9161868

www.hiveinsure.ie

OFFICE 15, LAKEVIEW POINT
UNIT 24 CLAREGALWAY CORPORATE PARK
CLAREGALWAY, CO. GALWAY
H91 PX38
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