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Kompleksowe wsparcie
Ubezpieczony po uzyskaniu porady lekarskiej nie powinien pozostać sam.

Zadbaj o niego, dając mu usługi, które sprawią, że jego leczenie 
będzie skuteczniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. 

Ubezpieczony po konsultacji lekarskiej i otrzymaniu recepty, zapłaci za leki mniej. 
Korzystając z pakietu usług komplementarnych zyska poczucie bezpieczeństwa oraz 
komfort leczenia – wszystko dzięki ubezpieczeniom lekowym.
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▪ e-konsultacje na czacie z farmaceutą, 
dotyczące dawkowania leków, sposobu ich 
przyjmowania i interakcji z innymi lekami

▪ bieżący podgląd temperatury oraz pełnej 
historii z możliwością udostępnienia danych 
oraz ustawienia alertów informujących o stanie 
podgorączkowym i gorączce, dzięki integracji 

▪ z certyfikowanym czujnikiem monitorującym 
temperaturę ciała

▪ wsparcie leczenia poprzez ustawienie alertu 
▪ o zażyciu dawki leku

▪ możliwość utworzenia głównego profilu 
ubezpieczonego, a także profili 
współubezpieczonych

Aplikacja integrująca usługi
Po zawarciu umowy ubezpieczony będzie mógł korzystać z aplikacji, która 
stanie się jego towarzyszem w leczeniu, dostępnym zawsze pod ręką.

Funkcjonalności aplikacji 
obejmują m.in.:

▪ bezgotówkową obsługę  
transakcji w ramach 
ubezpieczenia lekowego 

▪ w aptekach współpracujących 
z epruf, co pozwala 
ubezpieczonemu uniknąć 
angażowania środków 

▪ z własnej kieszeni

▪ zamawianie on-line 
▪ leków do apteki



Jak to działa?
Zobacz, jak Twój ubezpieczony może skorzystać z ubezpieczenia lekowego i usług uzupełniających. 

Klient zawiera umowę ubezpieczenia 
i otrzymuje dostęp do aplikacji oraz urządzenie 
monitorujące temperaturę ciała. 

Ubezpieczony loguje się w aplikacji, tworzy 
swój profil (i profile współubezpieczonych– jeśli 
wykupił taką opcję) oraz uruchamia urządzenie 
monitorujące temperaturę ciała, które paruje 
ze swoim telefonem.

Utworzony zostaje nowy kanał komunikacji 
pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym 
i ubezpieczonym.

Zamawia leki przepisane przez lekarza lub 
inne produkty apteczne do wybranej apteki.

Jeśli ma wątpliwości, co do stosowania 
leków, konsultuje je on-line z farmaceutą. 

Na bieżąco monitoruje temperaturę ciała 
za pomocą otrzymanego urządzenia.

Ubezpieczony źle się czuje –
konsultuje się z lekarzem.

Korzysta z dofinansowania do zakupu 
leków – w formie bezgotówkowej lub
gotówkowej.



Zamawianie on-line leków do apteki

Po konsultacji lekarskiej ubezpieczony może zamówić przepisane leki 
do odbioru w wybranej aptece współpracującej z epruf.

lekarz

Konsultacja

Ubezpieczony 
otrzymuje e-receptę.

Zamówienie

Ubezpieczony 
wybiera w aplikacji 

leki i aptekę odbioru. 
Składa zamówienie.

Realizacja

Zamówienie trafia
do wybranej apteki.

Odbiór

Ubezpieczony 
odbiera zamówione 

produkty w wybranej 
aptece.

Ubezpieczony zyskuje dostęp do 

internetowego systemu zamawiania leków.

Jak to działa?

aplikacja dostawca
leków

apteka

Ubezpieczony otrzymuje 
informacje o statusie 
zamówienia – o jego złożeniu, 
przyjęciu do realizacji 
i gotowości do odbioru.

Status SMS

Odbiór zamówionych leków jest możliwy 
w ponad 2 300 aptek w całej Polsce.



Konsultacje z farmaceutą 
Ubezpieczony może skorzystać z porady farmaceuty on-line.

Dostęp do konsultacji z farmaceutą 
to rozwiązanie wpływające na bezpieczeństwo 
i komfort ubezpieczonego.

Statystycznie w ciągu roku 
72% Polaków stosuje leki na receptę. 
89% zażywa leki dostępne bez recepty 
oraz suplementy diety.

Komunikat z badań nr 158/2016, CBOS, Warszawa, listopad 2016

On-line, przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem aplikacji, 
ubezpieczony ma dostęp do rzetelnej wiedzy o lekach, 

uwzględniającej indywidualne potrzeby zdrowotne.



Pomiar temperatury 
Po zawarciu umowy ubezpieczony otrzyma urządzenie Warmie, monitorujące temperaturę ciała.

Urządzenie monitorujące temperaturę
pozwala na zdalny, ciągły i bezinwazyjny pomiar.

W elastyczną, zakładaną na ramię opaskę wbudowany jest 
bezprzewodowy, zasilany bateryjnie czujnik temperatury. 

Mierzona wartość przesyłana jest bezprzewodowo 

do dostępnej na smartfonie aplikacji (smartfony 
z systemem iOS oraz Android)

Aplikacja wysyła powiadomienie za każdym razem, 
gdy zarejestruje znaczący wzrost lub spadek temperatury. 

Korzystający z urządzenia może stale kontrolować temperaturę ciała – swoją lub osoby, którą 
się opiekuje, uzyskując wiarygodne i dokładne dane, które mogą być pomocne w czasie 

konsultacji z lekarzem bądź farmaceutą. Ciągły zapis pomiaru temperatury jest niezwykle 
pomocny w odróżnieniu stanu podgorączkowego od gorączki, właściwym stosowaniu leków 

przeciwgorączkowych, ocenie skuteczności leczenia i monitorowaniu przebiegu choroby.

BEZPIECZEŃSTWO
Urządzenie, stworzone z biomedycznych materiałów, zostało 
zakwalifikowane jako wyrób medyczny klasy IIb. Przeszło także badania 
kliniczne w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii
Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

JAKOŚĆ
Urządzenie posiada Certyfikat wdrożenia 
Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych.

Partnerem epruf jest Warmie - startup technologiczny, 
wielokrotnie doceniany na rynku, m.in. jako Top Telehealth
Solution Providers in Europe. 

Firma Warmie wygrała też nagrodę w programie akceleracyjnym 
Warsaw Booster’20  i zdobyła wyróżnienia w konkursach Aplikacje 
Jutra PFR oraz Orzeł Innowacji.

Źródła: logotyp WARMIE oraz zdjęcie urządzenia są własnością WARMIE sp. z o.o.  



Ubezpieczony zyskuje dostęp do aplikacji, 
w której może ustawiać przypomnienia o zażyciu leków.

Przy złym samopoczuciu lub w natłoku 
obowiązków łatwo zapomnieć o przyjęciu 
leku.

To narzędzie wspiera ubezpieczonego 
w leczeniu, przypominając mu o zażyciu 
preparatu o określonej porze. 

Alert o zażyciu dawki leków

System można dowolnie konfigurować, 
ustawiając przypomnienia w wybrane dni tygodnia, 
przez wybrany okres i z określoną częstotliwością.



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.


