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O Antidotum Plus
Antidotum Plus to ogólnopolski program opieki zdrowotnej opracowany przez
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
Antidotum Plus adresowane jest do osób, które chcą zadbać o zdrowie swoje i swojej
rodziny. Ubezpieczenie zapewnia nielimitowany, bezgotówkowy dostęp do świadczeń
medycznych na terenie całego kraju.
Antidotum Plus daje Państwu możliwość wyboru jednego z trzech wariantów
ubezpieczenia: STANDARD, PEŁNY i PRESTIŻ. Warianty zróżnicowane są pod względem
zakresu świadczeń i ceny.

Zalety Antidotum Plus
Dostęp do prywatnej opieki medycznej – ubezpieczenie zdrowotne Antidotum Plus
zapewnia dostęp do prawie 1000 placówek medycznych rozmieszczonych na terenie
całego kraju, które oferują:
komfort w dostępie do usług medycznych,
najwyższy standard świadczonych usług medycznych,
doświadczony personel medyczny,
nowoczesny sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny.
Bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych.
Nielimitowane, dostępne bez skierowań, wizyty lekarzy specjalistów.
Ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny – ubezpieczenie może być zawarte
w wariancie rodzinnym.
Atrakcyjna składka – wysokość składki nie jest uzależniona od wieku ani od stanu
zdrowia osoby ubezpieczonej. W ubezpieczeniu rodzinnym składka jest w tej samej
wysokości bez względu na liczbę dzieci objętych ochroną.
Minimum formalności – przy zawieraniu ubezpieczenia nie musicie Państwo
wypełniać kwestionariusza medycznego dotyczącego stanu zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa – umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy
i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
Możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie pomocy doraźnej i świadczenia
z tytułu pobytu w szpitalu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Antidotum Plus?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 65 roku życia,
przy czym ubezpieczenie indywidualne może być zawarte na rzecz osoby, która w dniu
przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 14 lat. W ubezpieczeniu rodzinnym nie ma
dolnej granicy wieku osób ubezpieczonych.

Zakres świadczeń medycznych w ubezpieczeniu Antidotum Plus:
Konsultacje lekarza internisty;
Konsultacje lekarzy specjalistów: chirurg ogólny, ginekolog (prowadzenie
ciąży), kardiolog, okulista;
Badania diagnostyczne i laboratoryjne;
Diagnostyka RTG;
Diagnostyka USG;
Zabiegi pielęgniarskie;
Szczepienie przeciw grypie;
Przegląd stomatologiczny;
Zniżki 10% na wybrane usługi medyczne;
Telefoniczna linia medyczna;
ZAKRES WARIANTU STANDARD + DODATKOWO:
Konsultacje lekarzy specjalistów: pediatra, alergolog, chirurg ortopeda,
dermatolog, gastrolog, laryngolog, neurolog, reumatolog, urolog;
Rozszerzony zakres badań laboratoryjnych;
Rozszerzony zakres diagnostyki USG;
Diagnostyka dodatkowa: endoskopia, tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny, mammografia;
Zabiegi ambulatoryjne;
ZAKRES WARIANTU PEŁNEGO + DODATKOWO:
wizyty domowe (internista, lekarz rodzinny, pediatra) – osobie ubezpieczonej
przysługuje maksymalnie 10 wizyt w ciągu okresu trwania umowy;
Rehabilitacja – maksymalnie 10 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę
w ramach leczenia danej jednostki chorobowej;

* ubezpieczenie zawierane na rzecz Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub partnera
oraz dzieci Ubezpieczonego

Jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego
Antidotum Plus?
Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczony otrzymuje nieograniczony dostęp
do usług medycznych.
Identyfikacja w placówce medycznej odbywa się na podstawie imiennej karty
ubezpieczenia zdrowotnego, którą Ubezpieczony otrzymuje po podpisaniu umowy
ubezpieczenia i opłaceniu składki.
W celu umówienia na wizytę u lekarza w danej placówce medycznej Ubezpieczony
powinien skontaktować się z Infolinią Medyczną, której numer podany jest na karcie
ubezpieczenia.

W celu uzyskania bliższych informacji lub zawarcia umowy ubezpieczenia
prosimy o kontakt z Call Center: 22 212 20 12 lub zapoznanie się z naszą
stroną internetową: www.interrisk.pl
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