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Ubezpieczenie lekowe – na czym polega, kto
może skorzystać?
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Polisa zdrowotna jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia nam szybką i dobrą
opiekę zdrowotną, jak również darmowe badania diagnostyczne. Miesięczny abonament
pozwala nam zaoszczędzić na wizytach w prywatnych gabinetach lekarskich oraz
badaniach. A co z lekami?

Zakup leków może przewyższać koszt prywatnej wizyty u lekarza czy koszt, jaki poniesiemy za wykonanie wszystkich
niezbędnych badań. Możemy go jednak znacznie obniżyć, decydując się na zakup polisy lekowej.
Na czym polega ubezpieczenie lekowe?
Ubezpieczenie lekowe jest rozszerzeniem ochrony, które od wielu lat jest bardzo popularnym rozwiązaniem za
granicą. W Polsce jest to ochrona dość mało znana, jednak powoli ten kierunek ubezpieczeń się rozkręca.
O co chodzi w ubezpieczeniu lekowym? To proste – kupując polisę na życie, możemy zdecydować się na umowę
dodatkową w postaci polisy lekowej. Jest to stosunkowo nieduży koszt – zazwyczaj kilka lub kilkanaście złotych
miesięcznie, choć bywają oferty z nieco większym kosztem, które zagwarantują nam zdecydowanie więcej.
Polisa lekowa znacznie obniża koszt, jaki poniesiemy z tytułu zakupu leków, a zdecydowanie łatwiej zapłacić nam
kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie za ubezpieczenie niż jednorazowo wydać kilkaset złotych w aptece. Dobra
oferta, jaką będzie ubezpieczenia medyczne na rankomat.pl, zapewni nam ochronę finansową na wypadek choroby.

Oczywiście – możemy uznać, że zarabiamy na tyle dobrze, że stać nas na zakup leków, lecz pamiętajmy o sytuacjach
nieprzewidzianych. Choroby nie sposób przewidzieć – może ona się nam przytrafić w momencie, gdy musimy
zapłacić ubezpieczenie za samochód, lub ponieść wysoki koszt jego naprawy, w sytuacji gdy wykonujemy remont,
chwilę po tym, jak opłacimy obóz wakacyjny dla dzieci lub gdy urząd skarbowy upomni się o zaległe należności. W
takiej sytuacji wykup zaleconych leków może nie być dla nas komfortowy.
Problematyczna bywa nawet recepta na choroby sezonowe, jak zapalenie oskrzeli, anginę czy problemy z alergią,
ponieważ może to być jednorazowy koszt rzędu 100 – 300 zł. W sytuacji, gdy spotykają nas się dolegliwości, które
będą nawracać – jak astma, choroby tarczycy, problemy z ciśnieniem lub trawieniem – te wydatki mogą stać się
stałym obciążeniem dla naszego budżetu.
Sprawa wygląda jeszcze gorzej, gdy spotyka nas poważniejszy problem ze zdrowiem, jak kłopoty z sercem czy
choroby nowotworowe. W takich sytuacjach koszty związane z lekami mogą sięgać miesięcznie nawet kilku tysięcy
złotych.
Pomoc ubezpieczenia lekowego jest ogromna, ponieważ może wynosić nawet 80% kosztu, jaki poniesiemy za zakup
niezbędnych leków.
Jak działa polisa lekowa?
Aby skorzystać z ubezpieczenie lakowego – powinniśmy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Polisa lekowa jest
rozszerzeniem ochrony.
Ubezpieczyciel ponosi koszty leczenia po przedstawieniu rachunku bądź faktury z tytułu zakupionych leków. Musimy
zatem zrealizować receptę, po czym zgłosić się do ubezpieczyciela o zwrot.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe współpracują z określonymi sieciami aptek, w których honorowana jest karta
ubezpieczeniowa, jaką możemy otrzymać po zakupie polisy lekowej. Podczas zakupów w aptece wystarczy pokazać
taką kartę, aby należna zniżka została udzielona.
Kto może skorzystać na takim rozwiązaniu?
Skorzystać może każdy – zarówno osoby zdrowe, młode, jak i osoby starsze czy te przewlekle chore.
W przypadku osób, które nie chorują – wydatek związany z nagłą chorobą może być wysoki, dzięki czemu polisa
może znacznie ułatwić nam zakup leków.
Osoby, które posiadają już określone problemy zdrowotne, np. związane z alergią, tarczycą, czy poważniejsze – jak
nowotwory czy reumatoidalne zapalenie stawów – mogą liczyć na obniżenie cen leków, które są im niezbędne.
Polisa lekowa to również dobry pomysł dla kobiet, które planują ciążę. Okres ciąży to nie tylko witaminy i suplementy
diety, ale również wiele leków, które wspierają ciążę, obniżają poziom cukru czy przygotowują do porodu.
Osoby, które zainteresuje takie rozszerzenie polisy zdrowotnej, znajdą więcej informacji o ubezpieczeniu lekowym na
rankomat.pl.
Zakup polisy lekowej nie wymaga zatem od nas zbyt dużych nakładów finansowych, a może przynieść naprawdę
wiele korzyści. Pamiętajmy o tym, że choroby czy kontuzji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a koszty, które przyjdzie
nam ponieść, mogą mocno obciążyć nasz budżet.
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