Ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS
- pytania i odpowiedzi.
1. Czym jest Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS?
Ekspercką Opinię Medyczną sporządza osobiście lekarz specjalista lub zespół lekarzy specjalistów z czołowych
światowych instytucji medycznych, specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu danego schorzenia (danej
jednostki chorobowej).
Opinia ta pozwala zweryfikować lub potwierdzić diagnozę postawioną przez polskiego lekarza oraz
zweryfikować metodę leczenia lub wskazać skuteczniejsze metody leczenia, również te niedostępne w Polsce.
Dzięki niej zyskujesz szansę na diagnozę i leczenie oparte na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny.
2. Jakie specjalności obejmuje Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS?
Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS obejmuje następujące specjalności i schorzenia:


onkologii - wszystkie rodzaje nowotworów;



kardiologii i kardiochirurgii: choroba niedokrwienna, serca, zawał serca, zaburzenia rytmu
serca (arytmia), niewydolność serca, choroby zastawek serca, wrodzone wady serca,
kardiomiopatie, choroby osierdzia, choroby aorty, choroby naczyniowe;



neurochirurgii: guzy mózgu, choroby neuronaczyniowe, zaburzenia neuroendokrynne,
choroby podstawy czaszki, choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
choroby kręgosłupa i mózgu wynikające z urazu;



ortopedii: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie
kaletki maziowej, bóle i urazy łokcia, fibromialgia, bóle i urazy stopy, złamania, bóle
i urazy biodra, bóle i urazy kolana, bóle i urazy dłoni, przewlekłe bóle kręgosłupa, kifoza
i skolioza, bóle i urazy szyi, osteoporoza, Choroba Pageta kości, bóle i urazy barku.

3. Kiedy mogę ubiegać się o Ekspercką Opinię Medyczną MEDIPASS?


Gdy masz postawioną diagnozę i chcesz ją potwierdzić,



Gdy nie masz jednoznacznej diagnozy i chcesz ją uzyskać,



Gdy masz już plan leczenia i chcesz go potwierdzić,



Gdy nie masz jeszcze planu leczenia i chcesz go uzyskać,



Gdy zawodzą dotychczasowe metody leczenia,( czy to powinno być?)



Gdy chcesz wiedzieć jakie metody leczenia, na które nie możesz liczyć w Polsce,
są dostępne za granicą.

4. Kim są specjaliści sporządzający Ekspercką Opinię Medyczną MEDIPASS?
Lekarze wydający Ekspercką Opinię Medyczną to światowi eksperci w swoich specjalnościach. Pracują
w wiodących na świecie szpitalach, prowadzą badania kliniczne dotyczące pionierskiej diagnostyki i leczenia,

są liderami w swoich stowarzyszeniach zawodowych i uczą na najlepszych uniwersytetach medycznych. Dzięki
ubezpieczeniu MEDIPASS masz dostęp do ponad 1000 ekspertów, specjalizujących się w leczeniu danego
schorzenia, z wiodących placówek medycznych z takich krajów jak m.in.: USA, Niemcy, Wielka Brytania,
Francja, Szwajcaria czy Hiszpania.
5.

Co zawiera dokument Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS?
W skład Eksperckiej Opinii Medycznej wchodzi:


analiza i ocena Twojego stanu zdrowia na podstawie Twoich wyników badań,



weryfikacja diagnozy postawionej przez lekarza/y w Polsce (jeśli była postawiona),



weryfikacja planu leczenia (jeśli był zalecony),



propozycja optymalnego planu leczenia na bazie najnowszych osiągnięć współczesnej
medycyny i światowych standardów leczenia dla Twojego schorzenia,



informacje o lekarzu sporządzającym ekspercką opinię medyczną MEDIPASS,
w szczególności o jego kwalifikacjach i doświadczeniu,



wykaz placówek medycznych, w których możliwa jest realizacja zaproponowanego
w eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS planu leczenia(przy czym ubezpieczenie nie
obejmuje organizacji pokrycia kosztów procesu leczenia w ww. placówkach medycznych)

6. Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby otrzymać Ekspercką Opinię Medyczną?
Do uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej potrzebne są: Twoja historia choroby, dokumentacja medyczna
oraz badania diagnostyczne. W zakresie ubezpieczenia otrzymujesz również usługę tłumaczenia Twojej
dokumentacji medycznej. Organizujemy i pokrywamy koszty tłumaczenia na język angielski do 10 stron
dokumentacji medycznej dostarczonej przez Ubezpieczonego.
7. W jaki sposób otrzymam Ekspercką Opinię Medyczną MEDIPASS i ile trwa jej przygotowanie?
Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS to spersonalizowany pisemny raport medyczny, który jest przesyłany
drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w formie dokumentu PDF. Przygotowanie Raportu trwa 14 dni
od momentu przesłania przetłumaczonego kompletu dokumentów medycznych. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach

czas ten może się wydłużyć, o czym zostaniesz odpowiednio wcześniej

poinformowany.
8.

Czy
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Medyczną

MEDIPASS

mojemu

lekarzowi

prowadzącemu?
Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS to bardzo ważny dokument - jej celem jest przygotowanie jak
najlepszego planu leczenia danego schorzenia. Dlatego Twój lekarz prowadzący powinien otrzymać ten
dokument.
9. Ile razy mogę skorzystać z Eksperckiej Opinii Medycznej MEDIPASS?
W każdym rocznym okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczony ma prawo do dwóch świadczeń eksperckiej
opinii medycznej MEDIPASS, niezależnie od tego, czy dotyczą one tego samego, czy też różnych zdarzeń
ubezpieczeniowych.

10. A co jeżeli dokumentacja medyczna i informacje są niewystarczające do sporządzenia pełnej
Eksperckiej Opinii Medycznej MEDIPASS?
W takiej sytuacji Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – po konsultacji
z Ubezpieczonym i w zależności od jego wyboru:


dostarcza Ubezpieczonemu ekspercką opinię medyczną MEDIPASS ograniczoną do
częściowej analizy dolegliwości zdrowotnej Ubezpieczonego lub dotychczasowego
leczenia;



wstrzymuje wydanie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS i oczekuje na wykonanie
przez

Ubezpieczonego

dalszych

badań

lub

zabiegów(staraniem

i

na

koszt

Ubezpieczonego), których wykonanie pozwoli na pełną ocenę dolegliwości zdrowotnej
Ubezpieczonego i sporządzenie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS.
11. Kto może dokonać zgłoszenia o wydanie Eksperckiej Opinii Medycznej MEDIPASS?
Zgłoszenia o wydanie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS może dokonać sam Ubezpieczony lub
umocowana przez Ubezpieczonego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, osoba trzecia.
12. Czy mogę ubezpieczyć moją rodzinę?
Tak ubezpieczenie jest dostępne również w wariancie rodzinnym. W tym wariancie mogą być ubezpieczeni
małżonkowie lub partnerzy oraz ich dzieci, również przysposobione. Jednakże w polisie rodzinnej może być
ubezpieczonych nie więcej niż 6 osób.
13. Czy ubezpieczenie jest indywidulanej czy grupowe?
Umowa może być zawarta w wariancie indywidualnym albo grupowym (rodzinnym).W wariancie rodzinnym
mogą być ubezpieczeni małżonkowie lub partnerzy oraz ich dzieci, również przysposobione. Jednakże
w polisie rodzinnej może być ubezpieczonych nie więcej niż 6 osób.

