
Pakiet badań laboratoryjnych
•	 OB
•	 morfologia	krwi	(pełna)
•	 glukoza
•	 cholesterol	całkowity
•	 ALT
•	 kreatynina
•	 triglicerydy
•	 TSH
•	 badanie	ogólne	moczu

Z	pakietu	badań	możesz	skorzystać	raz	w	roku	
(niezależnie	czy	wykonasz	jedno	z	nich	czy	wszystkie).	
Nie musisz mieć skierowania.		

Osobisty Opiekun	(posiada	wykształcenie	medyczne)

•	 profesjonalnie	doradzi	w	kwestiach	
związanych	ze	zdrowiem	

•	 doradzi	do	lekarza	jakiej	specjalizacji	
należy	się	udać	z	dolegliwością

•	 wskaże	badania	do	wykonania	przed	wizytą	u	specjalisty
•	 zweryfikuje	dostępności	terminów	w	ramach	NFZ	
•	 pomoże	w	interpretacji	wyników	badań	laboratoryjnych
•	 umówi	na	prywatną	wizytę	
•	 umówi	badania	laboratoryjne
•	 sprawdzi	dostępność	leku	w	aptece	
i	poinformuje	o	potencjalnych	interakcjach

Skonsultuje także kwestie zdrowotne Twoich bliskich – 
współmałżonka, partnera, dzieci.

Kalendarz badań 
profilaktycznych
Lista	zalecanych	badań	
i	sugerowana	częstotliwość	
ich	wykonywania	w	zależności	
od	wieku.	Sprawdź jakie 
badania i kiedy powinieneś 
wykonać.

USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH UBEZPIECZENIA:

Wstępna diagnoza		
Wskazanie,	na	podstawie	
wywiadu	medycznego,	
najbardziej	prawdopodobnego	
problemu	zdrowotnego	oraz	
specjalisty,	z	którym	warto	
go	skonsultować.	Sprawdź 
co może Ci dolegać na 
podstawie symptomów.

Dostępnośc usług 
zdrowotnych w ramach NFZ
Możliwość	sprawdzenia	czasu	
oczekiwania	i	miejscowości,	
w	której	można	zrealizować	
wizytę,	badanie,	zabieg	lub	
operację	w	ramach	NFZ.	
Sprawdź termin badania 
na NFZ.

BO CZERWONY ZAWSZE 

JEST PRZY TOBIE 

W trosce o Twoje zdrowie rozszerzamy zakres naszych 

ubezpieczeń o usługi medyczne. Zapewnimy Ci wsparcie 

w rozwiązaniu Twojego problemu zdrowotnego. 

Przykładowe sytuacje, w jakich możesz	
skorzystać z pomocy Osobistego Opiekuna:

1. Masz	kleszcza	i	nie	wiesz	co	zrobić?
2. Zapomniałeś	wziąć	lekarstwo	–	

i	zastanawiasz	się	czy	masz	wziąć	2	dawki?
3. Nie	wiesz	na	czym	polega	badanie	

i	jak	się	do	niego	przygotować?
4. Dziecko	ma	gorączkę	–	jaką	dawkę	paracetamolu	

możesz	mu	bezpiecznie	podać?

Przykładowe sytuacje, w jakich	warto 
skorzystać z badań laboratoryjnych: 

1. Profilaktycznie,	by	zidentyfikować	ewentualne	
ryzyko	wielu	poważnych	chorób.

2. Przed	pierwsza	wizytą,	gdy	coś	cię	niepokoi.	
3. Gdy	masz	problem	z	dostępem	do	badań.



JAK SKORZYSTAĆ?

Zarejestruj	się	już	dziś	i	miej	wszystko	pod	ręką

Wizyty domowe
Umów	wizytę		
domową.

Konsulatacje online
Umów	telekonsultację	
z	lekarzem.

Wizyty lekarskie
Znajdź	lekarza	
i	umów	płatną	
wizytę.

Badania 
laboratoryjne
Umów	i	wykonaj	
badania	laboratoryjne	
w	dogodnej	lokalizacji.

Zdalny monitoring 
kardiologiczny
Zamów	zdalne	badanie	
EKG	wraz	z	opieką	
kardiologiczną.

Zdalna diagnostyka 
kardiologiczna
Zdiagnozuj	chorobę	
serca	z	domu	(holter).

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE: 

Online	poprzez Portal Usług Medycznych,	
samodzielnie	lub	kontaktując	się	przez	chat	/	video	
z	Osobistym	Opiekunem.	

W	Portalu	Usług	Medycznych	na	Twoim	koncie	
zapisywać	się	będą	wyniki badań i	historia 
korzystania z	Usług	Medycznych.	

www.medyczne.generali.pl

Telefonicznie	dzwoniąc	na	numer	
+48 22 543 88 84	do	Osobistego Opiekuna	
dostępnego	od	poniedziałku	do	piątku	
w	godzinach	od	8:00	do	22:00.	

Ubezpieczenie „Usługi medyczne dla Ubezpieczonego” dostępne jest jako umowa dodatkowa do ubezpieczeń „Generali, z myślą o życiu PLUS” oraz „ProFamilia”. Niniejszy materiał 
ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim 
związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na 
życie „Generali, z myślą o życiu PLUS” oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie „ProFamilia” dostępnych na stronie www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub 
w siedzibie Generali Życie T.U. S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.


