
Każdy Ważny

Pieniądze to nie 
wszystko. Liczy się 
też realna pomoc. 
Każdy Ważny. Wyróżniki assistance.



Informacje dla pracodawcy i pracownika

Dlaczego warto korzystać z assistance? Dlaczego Każdy Ważny? 

Pakiety assistance i usługi dodatkowe oferowane w ramach umowy Każdy Ważny. 

Kompleksowa oferta usług assistance zapewnia dostęp do 
szerokiej gamy świadczeń medycznych oraz usług, oferujących 
wsparcie w przypadku choroby lub wypadku. 

Dzięki pakietom usług assistance klienci mogą liczyć m.in. na 
sprawny dostęp do opieki medycznej w prywatnych placówkach 
na terenie całego kraju, a także na wsparcie w najtrudniejszych 
momentach, takich jak organizacja pogrzebu. Pakiety usług 
assistance zapewniają realne wsparcie dopasowane do potrzeb 
klienta. 

Usługi assistance realizowane są w zakresie limitów wskazanych 
w Warunkach Ubezpiecznia przez naszych partnerów  
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Inter Partner Assistance S.A. 
Oddział w Polsce, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć  
na całodobową pomoc.

Każdy Ważny to ubezpieczenie przeznaczone dla 
pracodawców i ich pracowników. 

Kompleksową ochronę w ramach umowy zapewnia szeroki 
wybór umów dodatkowych, wyselekcjonowana oferta usług 
assistance oraz specjalnie dobrane usługi dodatkowe. 
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Co nas wyróżnia

Szeroki wybór
aż siedmiu pakietów assistance, dostępnych 
bezpłatnie w zależności od sumy ubezpieczenia.

Ochrona
w ramach pakietu assistance zarówno dla 
ubezpieczonego, jak i osoby współubezpieczonej.

Realna pomoc
w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku,  
dlatego też każdy pakiet określony jest jako „Asystent”.

Bogata oferta
rozbudowana o assistance dla rodzica, gdy dziecko 
ulegnie wypadkowi, assistance pogrzebowy, będący 
wsparciem dla bliskich w trudnym momencie 
organizacji ostatniego pożegnania, oraz szeroki zakres 
usług assistance będących wsparciem w przypadku 
choroby i wypadku. Spójność

ponieważ, usługi assistance precyzyjnie dopasowane 
są do zakresu ochrony umowy dodatkowej.

Bonus
w postaci assistance prawnego dla pracodawcy oraz 
możliwość skorzystania z usługi dodatkowej – konsultacji 
lekarskich przez telefon.

Nazwa
jasno wskazuje, jaki zakres wsparcia oferuje usługa 
assistance. 
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We współpracy z naszymi partnerami, stworzyliśmy sześć pakietów assistance, dostępnych bezpłatnie od sumy ubezpieczenia 50 000 zł i więcej. Asystent Poszpitalny, 
dostępny bezpłatnie już od sumy ubezpieczenia 100 zł i więcej oraz assistance prawny – dostępny bezpłatnie dla pracodawcy.

Usługi assistance realizuje ubezpieczyciel AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Więcej  
informacji na stronie www.nnlife.pl/zycie oraz pod numerem telefonu +48 22 591 95 23.

Wyjątkiem jest usługa assistance Asystent Rodzica, którą realizuje ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych  
w Warunkach Ubezpieczenia. Więcej informacji na stronie www.nnlife.pl/zycie oraz pod numerem telefonu +48 22 575 94 15.

Asystent dopasowany do potrzeb każdego

Asystent Poszpitalny

Asystent PrawnyAsystent w Organizacji  
Pogrzebu (po NW)

Asystent Rodzica

Asystent  
w Rehabilitacji

Asystent w Walce 
z Nowotworem

Asystent w Walce  
z Poważną Chorobą

Asystent po Wypadku  
i w Chorobie
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Asystent Poszpitalny Asystent w Walce z Nowotworem

Wsparcie w leczeniu Pomoc w najtrudniejszej chwili 
Usługa assistance, która umożliwia szybki dostęp do lekarzy 
specjalistów, zapewnia wsparcie po chorobie lub wypadku, stanowi 
także alternatywę dla abonamentów medycznych.

Asystent Poszpitalny oferuje:

•  konsultacje u lekarzy specjalistów,

•  opiekę pielęgniarską,

•  organizację procesu rehabilitacji,

•   wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego 
dostarczenie,

•   dostarczenie leków,

•   transport i zakwaterowanie osoby towarzyszącej choremu,

•   transport medyczny do i z placówki szpitalnej lub pomiędzy 
placówkami, infolinię medyczną.

Usługa assistance, oferująca szybką konsultację diagnozy u lekarzy 
specjalistów oraz kompleksowy dostęp do świadczeń, które mogą 
pomóc w walce z chorobą nowotworową.

Asystent w Walce z Nowotworem oferuje m.in.:

•  konsultacje u lekarzy specjalistów,

•  diagnostykę laboratoryjną, w tym markery, 

•   badania specjalistyczne, tj. biopsję, rezonans, tomografię,

•   chirurgię estetyczną,

•   zwrot kosztów peruk, protez,

•   rehabilitację,

•   wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

•   opiekę psychologa,

•   pomoc pielęgniarki,

•   pomoc w czynnościach domowych, w tym dostarczenie leków,

•   transport medyczny,

•   infolinię medyczną.
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Asystent w Walce z Poważną Chorobą Asystent w Rehabilitacji 

Pomoc w powrocie do zdrowia Specjalistyczne wsparcie po wypadku

Usługa assistance, dająca wsparcie w powrocie do zdrowia,  
w przypadku poważnej choroby.

Asystent w Walce z Poważną Chorobą oferuje:

•   organizację i refundację kosztów pobytu w sanatorium,

•   konsultacje u lekarzy specjalistów (10 specjalności),

•   rehabilitację,

•   specjalistyczne badania laboratoryjne,

•   infolinię medyczną.

Usługa assistance oferująca pomoc w szybkim powrocie do zdrowia  
i pełnej sprawności po wypadku.

Asystent w Rehabilitacji obejmuje:

•   konsultacje u lekarzy specjalistów -  chirurga i ortopedy,

•   rehabilitację,

•   wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego 
dostarczenie,

•   transport medyczny do i z placówki szpitalnej lub pomiędzy 
placówkami,

•   infolinię medyczną.
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Asystent w Organizacji Pogrzebu (po NW) Asystent po Wypadku i w Chorobie

Wsparcie dla rodziny Wsparcie w przypadku utraty 
stałego źródła utrzymaniaUsługa assistance oferująca kompleksową pomoc po stracie bliskiej 

osoby w organizacji pogrzebu na terenie Polski oraz wsparcie dla 
rodziny w tym trudnym czasie. 

Asystent w Organizacji Pogrzebu (po NW) oferuje:

•   pokrycie kosztów pogrzebu i wsparcie organizacyjne,

•   pokrycie kosztów przejazdu uczestników ceremonii na pogrzeb,

•   wsparcie psychologa,

•   opiekę nad dziećmi,

•   infolinię pogrzebową (informację o formalnościach związanych  
z pogrzebem, zasiłku pogrzebowym oraz zakładach 
pogrzebowych).

Usługa assistance, dzięki której w przypadku niezdolności do pracy 
spowodowanej nagłą chorobą lub po wypadku, zapewniona będzie  
niezbędną pomoc w organizacji codziennego życia.

Asystent po Wypadku i w Chorobie obejmuje:

•   wizyty pielęgniarki,

•   rehabilitację,

•   wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

•   dostarczenie leków,

•   pomoc domową,

•   opiekę nad zwierzętami domowymi,

•   infolinię medyczną.
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Oferta tylko dla pracodawcy

Asystent Rodzica Asystent Prawny

Wsparcie w leczeniu dziecka Prawne wsparcie dla firmy
Usługa assistance, oferująca rodzicom wsparcie organizacyjne 
i medyczne w leczeniu dziecka w razie nieszczęśliwego wypadku,  
do którego doszło na terenie Polski. 

Asystent Rodzica oferuje m.in.:

•   konsultacje u lekarzy specjalistów,

•   wizyty domowe lekarza pediatry,

•   organizację wizyt kontrolnych, 

•   organizację bilansów zdrowia,

•   szeroki zakres badań diagnostycznych i zabiegów 
ambulatoryjnych,

•   rehabilitację,

•   wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego 
dostarczenie,

•   korepetycje dla poszkodowanego dziecka,

•   infolinię medyczną

•   wsparcie w organizacji czasu wolnego, np. rezerwacja, zakup 
i dostarczenie biletów na koncerty, spektakle etc. 

Usługa assistance, która zapewnia pracodawcy (ubezpieczającego 
swoich pracowników w ramach umowy Każdy Ważny), możliwość 
skorzystania z pomocy prawników, którzy specjalizują się  
w zakresie polskiego prawa: pracy, cywilnego i windykacji należności.

Asystent Prawny oferuje m.in.:

•   telefoniczną poradę prawną,

•   przygotowanie projektów pism, umów i regulacji,

•   sporządzanie opinii prawnych,

•   sporządzanie przedsądowych wezwań  
do zapłaty z pieczęcią windykacyjną.
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e-konsultacja medyczna w zasięgu ręki

e-Lekarz 24  

Bonus w postaci usługi dodatkowej

Usługa e-lekarz 24 oferuje możliwość konsultacji medycznej przez telefon,  
czat czy videoczat z lekarzem internistą lub pediatrą, przez całą dobę. 

W ramach usługi można:

•   porozmawiać o niepokojących dolegliwościach i przyjmowanych lekach,

•   omówić z lekarzem m.in. wyniki badań,

•   zapoznać się z postawioną diagnozą oraz zaleceniami dotyczącymi 
postępowania terapeutycznego,

•   w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia - otrzymać skierowanie  
na badania i receptę na leki.

Dodatkowo na skierowania z konsultacji telemedycznych jest 15% zniżka na całą 
diagnostykę laboratoryjną w sieci laboratoriów ALAB.

Usługa realizowana jest przez naszego partnera Telmedicin Sp. z o.o. 
Więcej informacji na stronie www.nnlife.pl/zycie oraz na www.telemedi.co/pl.



Pamiętaj!
W ramach umowy Każdy Ważny pakiety assistance i usługi dodatkowe zapewniają Twoim klientom wsparcie, realną pomoc i korzyść. 
Dlatego też nie zapominaj o ich zaletach i zawsze prezentuj pełną ofertę. To dodatkowy argument, który z pewnością zachęci nowe grono 
klientów. 

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny  
oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz 
Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner 
Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia 
ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na  
www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych,  
składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia  
Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. R
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