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Od dnia dzisiejszego aż do 30 września 2020 roku, jeśli posiadasz ochronę w Prudential w ramach 
ubezpieczenia Drugiej Opinii Medycznej, w przypadku zdiagnozowania u nich Covid-19 masz również 
dostęp do bezpłatnej Telekonsultacji z lekarzem certyfikowanym przez Amerykańską Radę Specjalności 
Medycznych (ABMS).   
 
Konsultacja ta pozwoli Tobie lepiej zrozumieć postawioną diagnozę oraz dotychczasowy proces leczenia. 
Pozwoli również na rewizję aktualnego stanu zdrowia wraz z analizą potrzeb medycznych.  
 
Aby skorzystać z usługi prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 458 46 35. 
 
Oczywiście pełna Druga Opinia Medyczna zgodnie z posiadanym ubezpieczeniem jest niezmienne 
dostępna w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania nie związanego z Covid-19.  
 
Warunki skorzystania z usługi: 
Usługa Telekonsultacji w przypadku zdiagnozowania Covid-19 jest świadczona przez firmę MediGuide 
International, LLC, z Delaware USA i jej partnera MediOrbis za pośrednictwem WTW Services - operatora 
centrum alarmowego z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczony w wyżej wskazanym okresie będzie 
uprawniony do nieopłatnej Telekonsultacji (czyli rozmowy audio, lub audiovideo) z lekarzem specjalistą, 
certyfikowanym przez Amerykańską Radę Specjalności Medycznych do udzielania konsultacji związanych 
z Covid-19. Warunkiem koniecznym do uzyskania porady specjalistycznej jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz udostępnienie dokumentacji 
medycznej związanej z zachorowaniem wskazanemu lekarzowi specjaliście. Prawa do konsultacji nie 
można przekazać żadnej innej osobie. Każdy lekarz udzielający porady za pośrednictwem platformy do 
telekonsultacji jest lekarzem odpowiednio licencjonowanym oraz jest przeszkolony do wykonywania usługi 
konsultacji w sposób biegły.  
 
Usługa ma celu zapewnienie: 
(a) oceny stanu zdrowia ubezpieczonego; 
(b) przegląd potrzeb zdrowotnych ubezpieczonego, 
(c) ustalenie, czy wymagana jest natychmiastowa pomoc, oraz 
(d) zalecenie rekomendowanego działania, które powinno być podjęte przez ubezpieczonego. Działanie to 
może obejmować: określone leczenie zgodnie z medyczną potrzebą, zlecenie badań diagnostycznych lub 
laboratoryjnych lub też zalecenie kontaktu z podmiotem leczniczym realizującym pierwotne leczenie 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. 
 
 


