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Małgorzata Nierzewska. W maju 
2014 roku we współpracy z Brokers 
Union Sp. z o.o. uruchomiliśmy dla 
członków naszej Izby Program Pry-
watnej Opieki Medycznej w formie 
grupowego ubezpieczenia zdrowot-
nego, ile osób dotychczas skorzystało 
z Programu?

Patrycja Danilczuk. Od samego począt-
ku Program cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem. Mimo iż początkowo miał on 
ograniczony termin zapisów, to w związku 
z licznymi prośbami osób, które z różnych 
powodów nie zdążyły do niego przystąpić 
w ustalonym terminie, postanowiliśmy po-
nownie dać możliwość przystąpienia do 
naszego Programu. Na chwilę obecną ko-
rzysta z niego kilkaset osób.

M.N. Czy nadal można przystąpić do 
tego ubezpieczenia?

P.D. Jak najbardziej. Wszystkie informa-
cje o zakresie ubezpieczenia, dostępnych 
pakietach medycznych, placówkach reali-
zujących świadczenia, czy sposobie przy-
stąpienia do ubezpieczenia znajdują się 
na stronie www.brokersunion.pl. Szcze-
gółowych informacji udzielają także nasi 

pracownicy: tel. 727 003 041 lub email: 
a.liegmann@brokersunion.pl.

M.N. Na czym polega prywatne ubez-
pieczenie medyczne i dlaczego cieszy 
się coraz większą popularnością?

P.D. Prywatne ubezpieczenie medyczne, 
to doskonała oferta dla wszystkich, któ-
rzy cenią sobie czas i chcą korzystać bez 
ograniczeń z profesjonalnych usług ofe-
rowanych przez najwyższej klasy centra 
medyczne. Dzięki polisie ubezpieczenia 
zdrowotnego otrzymujemy wysokiej ja-
kości usługi medyczne, trudno dostępne 
w publicznych placówkach. Nie jesteśmy 
narażeni na konieczność czekania w ko-
lejce do lekarza, czy na wykonanie badań 
diagnostycznych. Ubezpieczyciel w ra-
mach zawartej umowy ubezpieczenia, 
zajmuje się organizacją i pokryciem kosz-
tów świadczeń medycznych.

M.N. W jakich placówkach medycznych 
realizowane są świadczenia w ramach 
Programu dla Radców Prawnych?

P.D. W naszym Programie operatorem 
świadczeń jest Grupa LUX MED, która 
jest najdłużej działającą na polskim rynku 
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siecią placówek prywatnej opieki medycz-
nej, obejmującą teren całego kraju. Dzię-
ki temu ubezpieczenie gwarantuje dostęp 
do opieki medycznej zarówno w pobliżu 
miejsca pracy, jak i zamieszkania, a także 
w czasie delegacji lub urlopu. Na chwilę 
obecną istnieje możliwość skorzystania 
z usług medycznych w ponad 1000 pla-
cówkach na terenie całej Polski.

M.N. Dlaczego warto skorzystać 
z ubezpieczenia medycznego w Pro-
gramie dla Radców prawnych?

P.D. Program, który stworzyliśmy dla sa-
morządu Radców Prawnych jest rozwią-
zaniem unikatowym. Zwykle ubezpiecze-

nia tego typu oferowane są bądź w formie 
polis indywidualnych, dla których składka 
wyceniana jest indywidualnie dla danego 
ubezpieczonego w oparciu o ankiety me-
dyczne czy kwestionariusze oceny ryzy-
ka. Przy tego typu polisach ubezpieczyciel 
zwykle pobiera składkę za cały rok z góry. 
Z drugiej strony ubezpieczenia medyczne 
mogą występować w formie polis grupo-
wych, na przykład dla pracowników. Tu 
składka ustalana jest w stałej wysokości 
miesięcznej dla każdego ubezpieczone-
go, ale warunkiem uruchomienia polisy 
jest ubezpieczenie całej grupy. Program 
ubezpieczeniowy dla Radców Prawnych 
zawiera korzyści obu tych rozwiązań. Po 
pierwsze, tak jak w ubezpieczeniu grupo-
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zależna od indywidualnego ryzyka ubez-
pieczeniowego poszczególnych członków 
grupy. Po drugie, przystąpienie do ubez-
pieczenia nie wymaga wypełniania żad-
nych ankiet medycznych, ani oświadczeń 
o stanie zdrowia, nie ma karencji, czy wy-
łączeń chorób uprzednio występujących, 
a składka nie zmienia się w przypadku 
osiągnięcia wieku dla danej grupy wieko-
wej. Po trzecie, dostępne w Programie pa-
kiety medyczne, zapewniają wyjątkowo 
atrakcyjną cenę, niedostępną w ofertach 
indywidualnych. Po czwarte, przystąpie-
nie do ubezpieczenia jest całkowicie do-
browolne, składka płatna jest miesięcznie 
z góry za kolejny miesiąc ubezpieczenia, 
co oznacza też, że z ubezpieczenia moż-
na zrezygnować w każdej chwili poprzez 
rezygnację z opłacania składki.

M.N. Kto może skorzystać z ubezpie-
czenia medycznego w programie dla 
Radców prawnych?

P.D. Ubezpieczenie można wykupić w pa-
kiecie indywidualnym lub rodzinnym. Do 
ubezpieczenia może przystąpić: Radca 
prawny wpisany w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia na listę Radców Prawnych, 
który w pierwszym dniu okresu ubezpie-
czenia nie ukończył 65. roku życia (pakiet 
indywidualny) oraz jego małżonek lub 
partner, który nie przekroczył 65. roku 
życia oraz dzieci własne i przysposobione, 
które nie ukończyły 26. roku życia (pakiet 
rodzinny). Ukończenie 65. roku życia po 
przystąpieniu do programu nie powoduje 
wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

M.N. Jakie świadczenia przysługują 
w ramach ubezpieczenia?

P.D. Ubezpieczenie występuję w dwóch 
wariantach – PLUS i COMPLEX. Każdy 
z wariantów może być z kolei wykupio-

ny w pakiecie indywidualnym lub rodzin-
nym. Ceny pakietów rozpoczynają się już 
od 64 zł miesięcznie przy pakiecie indy-
widualnym i 173 zł przy pakiecie rodzin-
nym. Program zapewnia nielimitowany, 
szybki dostęp do konsultacji lekarskich, 
zarówno u lekarza rodzinnego, interni-
sty, pediatry jak również lekarzy specjali-
stów (bez skierowania od lekarza interni-
sty). W ramach ubezpieczenia przysługują 
badania diagnostyczne (bez limitów i do-
datkowych kosztów za zużyte materiały), 
szczepienia (grypa i Wirusowe Zapalenie 
Wątroby Typu B), opieka przedporodowa 
(nielimitowane konsultacje i badania dia-
gnostyczne), profilaktyka stomatologicz-
na (status uzębienia, usunięcie kamienia), 
rehabilitacja (w wariancie COMPLEX), wi-
zyty domowe (w wariancie COMPLEX), 
konsultacje profesorskie. Szczegółowe 
informacje o zakresie świadczeń znajdują 
się w materiałach informacyjnych na stro-
nie internetowej Brokers Union.

M.N. Czy mają Państwo inne oferty 
ubezpieczeń, z których mogą skorzy-
stać członkowie naszego samorządu?

P.D. Oczywiście. Brokers Union Sp. z o.o. 
jest profesjonalnym pośrednikiem ubez-
pieczeniowym. Obsługujemy zarówno 
podmioty gospodarcze jak i klientów indy-
widualnych we wszelkich kwestiach zwią-
zanych z pozyskaniem i obsługą umów 
ubezpieczenia. Nasza oferta obejmuje cały 
szereg produktów ubezpieczeniowych ta-
kich jak: ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczenia posiadanego ma-
jątku, komunikacyjne, finansowe, należ-
ności (kredyt kupiecki),ubezpieczenia na 
życie, ubezpieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków, ubezpieczenia zdro-
wotne, ubezpieczenia turystyczne i wie-
le innych. Zachęcamy do zapoznania się 
z naszymi usługami na naszej stronie inter-
netowej www.brokersunion.pl. •

http://www.brokersunion.pl

