PRODUKTOVÝ LIST
ZDRAVOTNÍ ASISTENCE PREMIUM
POPIS PRODUKTU
• Zdravotní asistence vám může účinně pomoci při řešení zdravotních obtíží:
– Lékař na telefonu – k dispozici vám je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zkonzultuje s vámi váš
aktuální zdravotní stav, vysvětlí obvyklý léčebný postup, případně poskytne další informace
– Asistence při hospitalizaci – např. zajištění ubytování v nadstandardním pokoji
– Asistence po hospitalizaci – např. pomoc s domácností, odvoz z nemocnice
• Více informací viz Parametry produktu

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
• Pro všechny, kteří chtějí získávat informace od nezávislého lékaře
• Pro všechny, kteří nechtějí trávit čas hledáním informací a zbytečným čekáním u lékaře
• Pro všechny, kteří chtějí mít komfort v nemocnici a jistotu, že v případě hospitalizace jim někdo
pomůže s chodem domácnosti

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Pro klienty v rámci U konta PREMIUM zdarma
• Informace od nezávislého odborníka kdykoliv 24 hodin denně, 365 dnů v roce
• Úhrada nadstandardního ubytování v nemocnici

PARAMETRY PRODUKTU
Zdravotní asistence PREMIUM
konzultace zdravotního stavu
vysvětlení lékařských pojmů, postupů
a laboratorních výsledků
Lékař na telefonu
informace o lécích a jejich účincích
informace o nejbližším lékaři, pohotovosti, lékárně
informace o preventivní péči
Nadstandardní
ubytování v nadstandardním pokoji v případě
ubytování
hospitalizace
Odvoz pojištěného po skončení hospitalizace (taxi, sanitní vůz
z nemocnice
s doprovodem, sanitní vůz apod.)
Nákup léků
a úhrada poplatků organizace nákupu léků souvisejících s hospitalizací
za recepty
Úklid bytu
zajištění úklidu bytu po propuštění
pojištěného
do domácího ošetření
zajištění praní a žehlení ošacení po propuštění
Úprava ošacení
do domácího ošetření
Nákup běžných
zajištění nákupu běžných domácích potřeb
domácích potřeb
Ubytování
zajištění ubytování příbuzného v blízkosti nemocnice,
příbuzného
kde je pojištěný hospitalizován

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Věk 18 let
• Založení U konta PREMIUM
• Zdravotní asistence je součástí konta a nelze ji sjednat samostatně

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

Limit plnění
kdykoliv
v případě
zdravotních
obtíží. Bez
omezení počtu
volání do roka
5 000 Kč
2 500 Kč
3×

1× týdně
po dobu 2 týdnů
od propuštění

max. 5 000 Kč

POPLATKY ZA PRODUKT
• Zdarma jako součást U konta PREMIUM

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
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• Na všech pobočkách UniCredit Bank

