3 rodzaje świadczeń
w ubezpieczeniu
zdrowotnym

Compensa Zdrowie i Compensa Multi Zdrowie to przede wszystkim możliwość bezgotówkowego korzystania z konsultacji
lekarskich i badań diagnostycznych w placówkach medycznych współpracujących z Compensą. Ubezpieczenie zapewnia
również wypłatę świadczeń w przypadku pobytu w szpitalu lub operacji.
Sprawdź, w jaki sposób skorzystać z przysługującej Ci ochrony ubezpieczeniowej!

Refundacja za konsultacje
lekarskie i badania diagnostyczne

Bezgotówkowe
konsultacje lekarskie
i badania
diagnostyczne

Ubezpieczenie Compensa Multi Zdrowie daje możliwość umówienia konsultacji i badania
w dowolnej placówce medycznej, nawet w tej spoza listy Rekomendowanych Placówek
Medycznych.

• Po zawarciu ubezpieczenia zdrowotnego
w Compensie otrzymasz kontakt do specjalnej
infolinii, dzięki której umówisz bezgotówkową
konsultację lekarską lub badanie diagnostyczne.

1

Umów wizytę lub badanie w dowolnej placówce medycznej.

2

Za pośrednictwem specjalnej infolinii przekaż nam informację o wizycie lub badaniu, zanim się
one odbędą.

• Możesz również umówić wizytę bezpośrednio
w jednej z Rekomendowanych Placówek
Medycznych lub skorzystać z prowadzonego
przez nią internetowego portalu pacjenta.

3

Po badaniu prześlij wniosek refundacyjny dostępny na www.compensa.pl, fakturę za wizytę
(oryginał) oraz skierowanie na badania i zabiegi rehabilitacyjne (kopia) na specjalny adres
dostępny na wniosku.

4

Wypłata refundacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia kompletu
dokumentacji do Compensy.

Świadczenia
za pobyt w szpitalu
i operacje
1

Pobierz i wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia dostępny
na www.compensa.pl.

2

Wyślij oryginał wniosku o wypłatę świadczenia i kopię
karty wypisu ze szpitala na specjalny adres dostępny
na wniosku.

3

Wypłata refundacji nastąpi w ciągu 30 dni roboczych
od momentu wpłynięcia kompletu dokumentacji do Compensy.

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego
Compensy

O czym warto
pamiętać?

• Ubezpieczenie Compensa Multi Zdrowie gwarantuje dużą dostępność umawianych terminów konsultacji
lekarskich i badań diagnostycznych – maks. 1 dzień oczekiwania na wizytę u internisty i maks. 5 dni
oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty.

• Jeżeli zamierzasz skorzystać z usług placówki medycznej spoza listy Rekomendowanych
Placówek Medycznych, zgłoś ten fakt przed każdą konsultacją lekarską lub badaniem
diagnostycznym.

• Zapewniamy możliwość korzystania ze świadczeń w każdej placówce medycznej na terenie całego kraju
na zasadach refundacji z gwarancją całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów.

• Do umówienia badania diagnostycznego potrzebne jest skierowanie od lekarza.

• Świadczenie za pobyt w szpitalu i za operację jest naliczane już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu
i za każdą operację.

• Wizyty domowe lekarzy należy umawiać wyłącznie przez specjalną infolinię.
• Przy korzystaniu z bezgotówkowych usług medycznych należy mieć przy sobie dowód tożsamości
ze zdjęciem i kartę abonamentową wydawaną po zawarciu umowy ubezpieczenia.

