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Jednym z nich jest prywatny komer
cyjny rynek medyczny, który, odcią
żając społeczną służbę zdrowia, 

wpływa równocześnie na jej poprawę: 
polepsza się jej kondycja, zwiększa się 
konkurencyjność placówek, co wraz ze 
wzrostem wymagań pacjentów powin
no spowodować wyrównanie w górę 
poziomu usług, a w dół cen. 

Coraz bardziej znaczącym elementem 
rynku usług medycznych stają się prywat
ne firmy, oferujące obsługę medyczną na 
zasadach abonamentowych. Większość 
z nich działa głównie na terenie dużych 
miast i proponuje przede wszystkim pod
pisywanie umów grupowych, obejmują
cych pracowników dużych i średnich 
przedsiębiorstw, ale przyjmowani są 
również klienci indywidualni.

Działalność tych firm nie jest w żaden 
sposób nadzorowana i nie posiada jakich
kolwiek gwarancji realizacji świadczeń, 
jak choćby w przypadku towarzystw ubez
pieczeniowych. Głośno było ostatnio o 
domach opieki dla osób starszych, które 
były tej opieki całkowitym zaprzeczeniem. 
Dlatego należy bardzo ostrożnie podcho
dzić do wszystkich komercyjnych propo
zycji. Firmy takie nie są również w stanie 
zaoferować tak obszernego zakresu usług 
i korzystnych warunków, jak prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne. Zakres ten róż
ni się w zależności od firmy i wybranego 
pakietu świadczeń. Najczęściej obejmuje: 
całodobowe „pogotowie” telefoniczne, 
polegające na możliwości uzyskania szyb
kiej porady pod wskazanym numerem 
telefonu, pogotowie ratunkowe na terenie 
miasta, badania wstępne, okresowe i kon
trolne, profilaktykę medyczną (szkolenia, 
porady), wizyty domowe (płatne ze zniż
ką), transport medyczny na terenie miasta 

(płatny ze zniżką), zniżki na konsultacje 
specjalistyczne, badania diagnostyczne i 
usługi stomatologiczne w autoryzowanych 
przez firmę placówkach służby zdrowia. 
Szerszy pakiet, oferowany przez droższe fir
my, może dodatkowo obejmować: stałą (cało
dobową) opiekę lekarską  wizyty domowe 
i pogotowie ratunkowe, konsultacje lekarzy 
specjalistów wszystkich specjalności, bada
nia laboratoryjne i diagnostyczne, usługi 
stomatologiczne (darmowe lub zniżkowe), 
coroczny przegląd stanu zdrowia. 
Pakiety o najszerszym zakresie mogą 
obejmować również: prywatną hospita
lizację w razie wypadku, prywatną 
hospitalizację w razie choroby, prywatny 
poród, rehabilitację indywidualną, 
opiekę hostessy w czasie pobytu w szpita
lu, gwarancję stomatologiczną. 
Różnice w cenach usług poszczególnych firm 
są bardzo duże. Abonament może wynieść 
od 24 zł za najuboższe pakiety w najtańszych 
firmach do ponad 700 zł miesięcznie w przy
padku tych najdroższych. Firmy stosują zniż
ki za opłatę roczną i kontynuację korzysta
nia z usług firmy na kolejne lata. Tańsze jest 
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Ostatnie lata to okres bardzo niekorzystny dla chorych: 
chorych ludzi i chorej s∏u˝by zdrowia. Przy rosnàcym 
zapotrzebowaniu na rzetelne us∏ugi medyczne liczy 
si´ ka˝dy pomys∏, zmierzajàcy do poprawienia sytuacji 
pacjentów. 

 Gdzie si¢ ubezpieczyå?

TU Compensa SA - Program ubezpie-
czeƒ zdrowotnych SEGMA-VIP
Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty leczenia, 
wynikajàce z wypadku, stanu chorobowego lub 
porady medycznej, zaistnia∏ych w okresie ubezpie
czenia oraz koszty Êwiadczeƒ dodatkowych. COM
PENSA pokrywa koszty leczenia ambulatoryjnego 
oraz pomocy szpitalnej, zarówno w odniesieniu do 
pacjenta dziennego, jak i hospitalizowanego, a tak˝e 
transport do placówki medycznej na terenie dane
go kraju oraz najbli˝szego kraju, gdzie mo˝liwe jest 
dalsze leczenie oraz wyp∏aca Êwiadczenie z tytu∏u 
pogrzebu ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia 
obejmuje koszty leczenia i koszty Êwiadczeƒ dodat
kowych powsta∏e i poniesione na terytorium Rzecz
ypospolitej Polskiej i Europy. Za op∏atà dodatkowej 
sk∏adki mo˝na objàç ochronà ubezpieczeniowà kosz
ty powsta∏e tak˝e poza terytorium Europy.

TuiR CIGNA STU - Antidotum
Antidotum to ubezpieczenie ∏àczàce ochron´ ubezpie
czeniowà ze Êwiadczeniem wysokiej jakoÊci us∏ug 
medycznych. Produkt ten zapewnia opiek  ́medycznà, 
oferowanà w ramach sieci placówek Partnerów Medycz
nych oraz gwarantuje pokrycie kosztów powsta∏ych w 

wyniku zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku 
ubezpieczonego, wed∏ug wybranego zakresu ubez
pieczenia. W zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb 
Antidotum przedstawia pí ç wariantów ubezpieczenia, 
ró˝niàcych sí  zakresem oferowanej ochrony. Za op∏atà 
dodatkowej sk∏adki ubezpieczyciel mo˝e objàç ochronà 
ubezpieczeniowà wspó∏ma∏̋ onka oraz dzieci, które nie 
ukoƒczy∏y 18 lat lub ukoƒczy∏y 18 lat, lecz kontynuujà 
nauk  ́ do 25 roku ̋ ycia. Ubezpieczenie mo˝e byç rów
nie  ̋zawarte w formie grupowej.

TUW „TUW” - Prywatne ubezpiecze-
nie zdrowotne „Dla przezornych”
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpie
czonych. Towarzystwo zapewnia nieodp∏atne udzie
lanie ubezpieczonym Êwiadczeƒ zdrowotnych przez 
Êwiadczeniodawców zakontraktowanych lub zwrot 
poniesionych przez ubezpieczonych kosztów Êwiad
czeƒ zdrowotnych udzielonych im przez Êwiadcze
niodawców niezakontraktowanych na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej. Umowa ubezpieczenia mo˝e 
byç zawarta w formie indywidualnej lub zbiorowej. 
Umowa ubezpieczenia indywidualnego mo˝e byç 
zawarta przez ubezpieczajàcego na w∏asnà rzecz 
lub na rzecz osoby trzeciej. 

Ka˝dy ubezpieczony otrzymuje od Towarzystwa: 
legitymacj´ ubezpieczenia zdrowotnego, wykaz 
sum ubezpieczenia, przys∏ugujàcych na poszczegól
ne Êwiadczenia, wykaz Êwiadczeniodawców zakon
traktowanych.
Uwaga: Do wniosku o ubezpieczenie indywidual
ne za∏àcza si´ wype∏nionà przez ubezpieczonego 
ankiet´ medycznà. Za dziecko ankiet´ medycz
nà wype∏nia jedno z rodziców lub uprawniony 
opiekun.

PZU SA - Indywidualne 
ubezpieczenie dziennego 
Êwiadczenia szpitalnego
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzienne Êwiadcze
nie, przys∏ugujàce w zwiàzku z pobytem ubezpieczo
nego w szpitalu, spowodowanym zachorowaniem 
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem, wymagajàcym 
leczenia szpitalnego lub porodem, w okresie trwa
nia umowy ubezpieczenia.
Za dop∏atà dodatkowej sk∏adki do umowy ubezpie
czenia dziennego Êwiadczenia szpitalnego mo˝e 
byç w∏àczone Êwiadczenie pooperacyjne, do które
go ubezpieczony jest uprawniony po zakoƒczeniu 
hospitalizacji, podczas której by∏ operowany.

Kosztowne leczenie

Abonamentowe us∏ugi  
prywatnych firm medycznych



wykupienie wersji rodzinnych, które mogą obejmować w niektórych 
firmach, poza współmałżonkiem i dziećmi, również rodziców.

Coraz więcej towarzystw uzupełnia umowy ubezpieczenia na życie 
dość szerokim zakresem opcji chorobowej i wypadkowej. W przy
padku indywidualnych ubezpieczeń na życie możliwości znacznego 
rozszerzenia o opcje ochrony zdrowia są ograniczone ze względu 
na koszty. Objęcie ubezpieczeniem świadczeń i ewentualnych usług 
medycznych związanych z chorobą czyniłoby polisę zbyt drogą. Dużo 
większe możliwości w tym względzie mają grupowe ubezpieczenia 
na życie. Tu łatwiej jest tak skalkulować składkę, aby polisa, przy sze
rokim zakresie ochrony, nie była zbyt kosztowna. Jednak zawsze kon
sekwencją dodania ochrony zdrowia jest wzrost składki lub konsump
cja jej części przeznaczonej na tworzenie kapitału. 
Obecnie oferowane ubezpieczenia na życie z dodatkowym 
zakresem ochrony zdrowia obejmują świadczenia na wypa
dek wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowa
nia, gwarantujące jednorazową wypłatę w wysokości równej 
sumie ubezpieczenia, po zdiagnozowaniu choroby objętej 
umową, oraz świadczenia związane z pobytem w szpitalu, 
które zapewniają wypłatę ryczałtowej kwoty za każdy dzień 
hospitalizacji. 
Najczęściej jednak jako przyczynę obejmują one wypadek, a nie 
zachorowanie. Jest to poważna wada w stosunku do ubezpieczeń 
zdrowotnych. Mogą być jednak rozszerzone o dodatkowe świad
czenia z tytułu rekonwalescencji lub pobytu w sanatorium.
Ponieważ typowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmu
je ochroną szeroki zakres świadczeń, dlatego korzystniej jest 
podjąć je jako osobne i niezależne od ubezpieczenia na życie. 

Ubezpieczenie takie może obejmować wystąpienie 
takich jednostek chorobowych, jak  przykładowo: zawał 
serca, nowotwór złośliwy, stwardnienie rozsiane, wylew 
krwi do mózgu, powodujący zmiany neurologiczne, nie
wydolność nerek, powodująca konieczność regularnej 
dializy.

Polisa świadczenia szpitalnego w razie wypadku lub 
zachorowania wymagającego hospitalizacji gwarantu
je wypłatę ustalonego świadczenia za każdy dzień spę
dzony w klinice, szpitalu lub izbie porodowej (dotyczy 
kobiet). W większości przypadków produkt ten można 
rozbudować o dodatkowe świadczenie pooperacyjne.
Może to być ubezpieczenie indywidualne lub grupo
we, z umową zawieraną na okres roku i obowiązują
cą tylko na terenie Polski. Wiek ubezpieczonego z 
reguły nie może przekroczyć 65 roku życia.
Suma ubezpieczenia, w zależności od towarzystwa, może 
wahać się już od 900 do 20 tys. zł. Świadczenie za jeden 
dzień pobytu w szpitalu z tytułu tej samej choroby lub 
wypadku wypłacane jest najdłużej przez okres trzech mie
sięcy. Ubezpieczający się sam ustala z przedstawicielem 
firmy ubezpieczeniowej wysokość dziennego świadczenia. 
Towarzystwo określa tylko jego górną granicę. Może być 
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Dentysta od dziesiàtków lat kojarzy si´ pacjentom ze stresem, bólem, przy
krym borowaniem.
Stare powiedzenie, ˝e ka˝dy boi si´ dentysty, doros∏y i dziecko, m´˝czyzna 
i kobieta powoli traci ju˝ na aktualnoÊci. 
Mo˝na powiedzieç, ˝e zaistnia∏ prze∏om w leczeniu próchnicy. Wizyta u 
dentysty b´dzie teraz krótka i bezbolesna i to nie tylko w poczàtkowej fazie 
próchniczej choroby z´bów. 
Nowa metoda, leczenie ozonem aparatem Heal Ozone (tm) firmy KaVo 
jest jedynym bezbolesnym, nieinwazyjnym sposobem wyleczenia tkanki 
z´ba obj´tej próchnicà. Zabieg jest ca∏kowicie bezbolesny i w 99 proc. 
skuteczny. Sprawdzono, ˝e system dozorujàcy ozon jest bezpieczny tak 
dla pacjenta, jak lekarza i personelu gabinetu dentystycznego. Leczenie 
mo˝e byç stosowane u dzieci i kobiet w cià˝y U˝ywany ozon jest emitowa
ny tylko w trakcie leczenia. Urzàdzenie pobiera tlen z powietrza i zmienia 
w ozon, który nast´pnie za poÊrednictwem dyszy trafia na chory zàb. Zàb 
jest otoczony specjalnym ochronnym kapturkiem zapewniajàcym izolacj´ 
od otoczenia. Po okresie dawkowania ozonu na chorà tkank´ nast´puje 
wyssanie gazu z powrotem do urzàdzenia, przefiltrowanie i oddanie do 
otoczenia w postaci tlenu. 
Dzi´ki tej metodzie mo˝na wyleczyç próchnic´ nie usuwajàc tkanek z´ba 
lub usuwajàc jà w bardzo niewielkim stopniu. Wystarczy kilkadziesiàt 
sekund dzia∏ania ozonu (zazwyczaj od 10 do 20) na zainfekowany zàb, aby 
zniszczyç bakterie próchnicotwórcze. 
Badania angielskiego profesora Lyncha wykaza∏y, ˝e w miejscu zastoso
wania ozonu nie powstaje ponownie próchnica. Z zebranych informacji 
wynika, ˝e po kilkunastosekundowym leczeniu tà metodà nast´puje mor
fologiczna zmiana z∏ogów i bakterii zalegajàcych w szczelinach z´bów, ich 
mineralizacja, uszczelniajàca powierzchni´ tkanki z´bowej przed wnikaniem 
zanieczyszczeƒ.
Âwiatowa premiera urzàdzenia mia∏a miejsce w marcu 2003 r. w Kolonii 
w Niemczech.
Polska jest jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, w którym ta metoda 
leczenia jest ju˝ dost´pna.
Metoda ozonowego leczenia nie usuwa tkanki z´bowej ewentualnie usuwa 
w niewielkim stopniu, jest bezinwazyjna i bezbolesna. 

(M. R.)

 

Ochrona zdrowia w ramach ubezpieczeƒ na ˝ycie

Âwiadczenie jednorazowe

bez bólu do dentysty
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ono liczone na zasadzie określonego 
procentu (najczęściej 7 proc.) przecięt
nego krajowego wynagrodzenia lub 
równowartości w złotych określonej 
kwoty euro (np. 50 euro). Przykład 
 w ramce obok.
Wysokość składki ubezpieczeniowej uza
leżniona jest od: płci i wieku ubezpieczo
nego, rodzaju wykonywanego zawodu 
lub uprawianej dyscypliny sportu, sumy 
ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia. 

Niektóre firmy za dodatkową opła
tą przewidują możliwość dokupie
nia (do wariantu podstawowego) 
opcji świadczenia pooperacyjnego. 
Jeśli więc podczas pobytu w szpita
lu chory został poddany zabiegowi 
operacyjnemu, dostanie dodatkowe 
świadczenie, niezależnie od dzienne
go świadczenia szpitalnego (przy tej 
opcji firma ubezpieczeniowa będzie 
wymagać badań lekarskich). Część 
towarzystw ubezpieczeniowych 
oferuje opcje wypłaty świadczenia 
od drugiego lub od czwartego dnia 
pobytu w szpitalu. Składka opłaca
na jest najczęściej jednorazowo za 
cały okres ubezpieczenia.
Trzeba pamiętać, że w ogólnych 
warunkach ubezpieczeń (OWU) 
są wypunktowane wyłączenia od 
umowy, czyli przypadki, w których 
towarzystwo nie ponosi odpowie
dzialności. W poszczególnych towa
rzystwach różnią się one znacznie 
od siebie.
Innym pomysłem jest ubezpiecze
nie zdrowotne, do niedawna ofero
wane jedynie w formie ubezpiecze
nia kosztów leczenia związanego 
z podróżą zagraniczną. Kilka towa
rzystw opracowało w tym zakresie 
nowe propozycje, uzupełniające 
usługi oferowane przez powszech
nie dostępną służbę zdrowia. Znaj
dują one coraz więcej nabywców, 
co jest  spowodowane wieloma 
zaletami tych nowych produktów 
ubezpieczeniowych. Gwarantu
ją one bowiem nie tylko szeroki 
zakres i komfort usług, ale także 
możliwość dostosowania ich do 

indywidualnych potrzeb i wyma
gań. Oferty różnią się od siebie 
w sposób istotny zakresem, sumą 
ubezpieczenia, wysokością i sposo
bem opłacania składki. 

Ubezpieczenie zawierane jest na 
czas nieokreślony lub  częściej  
maksymalnie na 1 rok z możliwością 
przedłużenia na kolejne roczne okre
sy. Składka uzależniona jest od płci, 
stanu zdrowia i wieku ubezpieczone
go, rodzaju wykonywanego zawodu 
lub uprawianej dyscypliny sportu, 
sumy ubezpieczenia, na jaką została 
zawarta umowa i jej zakresu. W oma
wianych przykładach wyniosła ona 
od pięćdziesięciu do stu kilkudzie
sięciu złotych. Płaci się ją zazwyczaj 
gotówką lub przelewem, rocznie, 
półrocznie, kwartalnie, a nawet mie
sięcznie. Suma ubezpieczenia może 
być bardzo różna, np. maksymalnie 
10 tys. zł lub... 500 tys. dolarów. 
Maksymalny wiek ubezpieczonego 
mieści się w granicach 5465 lat. 
Umowa może być jednak czasami 
kontynuowana do 70 roku życia, 
pod warunkiem zachowania ciągło
ści w ubezpieczeniu.
Do oferowanych świadczeń w ubez
pieczeniach zdrowotnych należą 
m.in.: wizyty lekarskie, leczenie 
szpit alne,  pr ywatny transpor t 
medyczny, koszty leków i materia
łów medycznych, koszty transplan
tacji (serce, nerki, wątroba) i koszty 
pogrzebu. ■
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ubezpieczenia zdrowotne
Towarzystwo  Ubezpieczenie Telefon Faks e-mail Strona www Infolinia 
ubezpieczeniowe 

PZU SA Rodzinne ubezpieczenie  (22) 582 34 00 582 34 01 poczta@pzu.pl www.pzu.pl 0 801 100 007 
 kosztów leczenia   
 stomatologicznego 
 DENTA PLAN 

TU Compensa SA  Program ubezpieczeƒ   (22) 620 95 65 620 45 97 centrala@compensa.com.pl www.compensa.com.pl 0 800 55 55 50 
 zdrowotnych SegmaBiznes  

TU Compensa SA Program ubezpieczeƒ zdrowotnych  
 SEGMAVIP

TU InterPolska SA VISION (22) 333 75 00 333 75 01 interpolska@interpolska.pl www.interpolska.pl 0 801 188 880

TuiR CIGNA STU Antidotum (22) 537 68 01 do 03 537 68 04 do 05 info@cignastu.com.pl www.cignastu.com.pl 
brak

TUiR CIGNA STU  Ubezpieczenie operacji

TUW „TUW” Prywatne ubezpieczenie  
 zdrowotne „Bezpieczeƒstwo” (22) 649 73 87 649 73 87 buz@tuw.pl www.tuw.pl b.d. 

TUW „TUW” Prywatne ubezpieczenie  
 zdrowotne „Dla przezornych”

TUW „TUW” Prywatne ubezpieczenie  
 zdrowotne „W razie potrzeby”

UNIQA TU SA Dobrowolne ubezpieczenie  (42) 637 77 10 637 76 87,  centrala@uniqa.pl www.uniqa.pl brak 
 zdrowotne  637 74 30

˝ród∏o: autor na podstawie informacji towarzystw

33,7 proc. Polaków êle lub bardzo êle ocenia 
reform´ s∏u˝by zdrowia.

45,7 proc. deklaruje akceptacj´ dla dodatkowych 
ubezpieczeƒ w s∏u˝bie zdrowia.

êród∏o: RUN

Chore i drogie zdrowie

Ârednie wynagrodzenie miesi´czne (II kwarta∏ 
2003 r.) wynosi to 2141,01 z∏.

7 proc. to przy zaokràgleniu - 150 z∏. Taka jest 
wysokoÊç dziennego Êwiadczenia. 

Przy maksymalnym trzymiesi´cznym okresie 
wyp∏aty - otrzymamy sum´ ubezpieczenia w 
wysokoÊci 13 500 z∏.

50 euro wed∏ug kursu z 17 paêdziernika 2003 r. 
(4,60 z∏) to 230 z∏ i taka mo˝e byç wysokoÊç dzien-
nego Êwiadczenia. 

W ciàgu trzech miesi´cy da to ∏àcznie 20 700 z∏.
êród∏o: RUN

Ile na szpital?

Kryteria oceny banku


