
Bogaty zakres leków i produktów wspierających ubezpieczonego 

w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu

Ubezpieczenia lekowe 
na poważne zachorowania



Ubezpieczyciel zyskuje bogaty zakres leków i innych dostępnych 
w aptece produktów wspierających ubezpieczonego w powrocie 
do zdrowia po poważnym zachorowaniu.

To wartościowa forma pomocy ubezpieczonemu, 
gdy dotyka go ciężka, nierzadko wymagająca 

wielomiesięcznego leczenia choroba.

Zakres leków i innych produktów dostępnych 
w aptece oraz wartość dofinansowania są 
ustalane w czasie rozmów z towarzystwem 
ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie lekowe 
na poważne zachorowania

Dlaczego ubezpieczenie lekowe na poważne zachorowania 
to korzystne rozwiązanie dla ubezpieczonego?

wsparcie w najtrudniejszych momentach życia

Dofinansowanie wspiera ubezpieczonego w przejściu przez jeden 
z najtrudniejszych okresów życia.

wygoda użytkowania

Ubezpieczony może skorzystać z dofinansowania 
bez angażowania własnych środków.

kompleksowe wsparcie

nowoczesne narzędzie

Wszystkie funkcjonalności są dostępne w aplikacji, która 
działa na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Wraz z dofinansowaniem ubezpieczony zyskuje dostęp do aplikacji 
webowej, dzięki której może korzystać z dodatkowych usług – zamówić 
on-line leki do apteki, otrzymać e-poradę od farmaceuty, monitorować 
temperaturę ciała za pomocą otrzymanego urządzenia Warmie czy ustawić 
alert o zażyciu dawki leków.



Dlaczego ubezpieczenie lekowe 
na poważne zachorowania to korzystny 
produkt dla towarzystwa ubezpieczeniowego?

epruf na etapie koncepcji produktu wspólnie z towarzystwem 
ubezpieczeniowym ustali, jaki zakres będzie najkorzystniejszy dla 
ubezpieczyciela i jak najbardziej atrakcyjny dla ubezpieczonych.

ubezpieczyciel pomocnym partnerem w trudnych chwilach

Dział sprzedaży przejrzyście wskaże wartość oferowanego 
wsparcia w trudnych do przewidzenia sytuacjach.

elastyczność produktu

obniżenie kosztów obsługi świadczenia

Obsługa świadczenia przez epruf oznacza dla ubezpieczyciela mniej 
pracy – brak dokumentacji, konieczności rozliczenia świadczenia, co 
przekłada się na niższe koszty. 

odpowiedź na potrzeby klientów

W sektorze ubezpieczeń pozostaje coraz mniej perspektywicznych  
obszarów - warto pomyśleć o rynku farmaceutycznym, na którym  
w 2022 roku Polacy wydadzą z własnej kieszeni blisko 32 mld zł.

Źródła: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017 - analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022, PMR 2017

To produkt, który wspiera ubezpieczonych w najtrudniejszych chwilach życia. 

Dzięki ubezpieczeniu mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu leków na receptę, 
innych produktów dostępnych w aptece oraz usług wspierających, skupiając się na 
walce z ciężką chorobą. 

Decyzja o szczegółowej konstrukcji produktu jest ustalana 
z towarzystwem ubezpieczeniowym.
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Przykładowa ścieżka ubezpieczonego

Zakup polisy

Ubezpieczony przy zakupie polisy 
otrzymuje gwarancję dofinansowania 
do zakupów w aptece po wystąpieniu 
poważnego zachorowania określonego 
w OWU. 

Zdarzenie 
ubezpieczeniowe

Aktywacja karty

Ubezpieczony zgłasza 
wystąpienie zdarzenia 
ubezpieczeniowego.

epruf aktywuje 
ubezpieczenie o ustalonych 
w polisie parametrach.

Kompleksowa obsługa epruf

Ubezpieczony korzysta z dofinansowania 
do zakupów w dowolnej aptece w Polsce
oraz z usług dodatkowych.

epruf zapewnia pełną obsługę 
ubezpieczonych, rozliczenia, 
raportowanie, a także aplikację webową.

Ubezpieczenie lekowe na poważne zachorowania

Dofinansowanie do zakupów
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Dziękujemy za uwagę!
Pozostańmy w kontakcie.

Juliusz Mroziński
Manager ds. współpracy z klientami ubezpieczeniowymi

M: 885 502 312

@: juliusz.mrozinski@epruf.pl

We współpracy szukamy 
wspólnego biznesu
Nie tylko rentowności

epruf s.a. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000319410, NIP 947 19 58 279, BDO:

000219104, kapitał zakładowy: 700.000 zł opłacony w całości.

Wejście w życie zmian w ustawie z dnia 08.03.20213 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym

opóźnieniom w transakcjach handlowych nakłada obowiązek informowania kontrahentów o

statusie i rozmiarach przedsiębiorstwa. Spółka epruf s.a. zgodnie z dyspozycją art. 4c wyżej

wymienionej ustawy (Dz. U. z 2019. poz. 118 z późn. zm.) oświadcza, iż posiada status dużego

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów tej ustawy. Powyższe oświadczenie zostaje złożone w

odniesieniu do wszystkich transakcji handlowych, które potencjalnie będą zawierane z Państwa

podmiotem i jest ważne do czasu jego odwołania.


