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Dlaczego warto?01
Poznaj 5 najważniejszych benefitów ubezpieczeń Laven.

Dzięki Twojej trosce pracownicy będą mogli korzystać z pierwszych
w Polsce Komplementarnych Ubezpieczeń Zdrowotnych. Zyskają dostęp 
do leczenia poważnych chorób poza obszarem refundowanym przez NFZ.

Laven to wartościowy benefit w Twojej firmie. Wzmocni Twoje argumenty 
podczas rekrutacji i wyróżni Cię wśród pracodawców, co wpłynie pozytywnie 
na poziom utrzymania pracowników.

Oferując Laven jako benefit zyskasz w oczach obecnych 
i potencjalnych pracowników.

Zbudujesz świadomość odpowiedzialnego i zaangażowanego 
pracodawcy, który stawia na pracownika i daje mu wsparcie w czasie, 
gdy jest ono najbardziej potrzebne.

Zapewnisz pracownikom kompleksową obsługę medyczną, która obejmuje:
Drugą Opinię Medyczną z najlepszych ośrodków medycznych na świecie,
leczenie i organizację całości terapii,
finansowanie technologii medycznych, których nie refunduje NFZ.
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Laven to pierwsze w Polsce 
Komplementarne 
Ubezpieczenia Zdrowotne.

Zapewniając naszym Klientom 
bezpieczeństwo zdrowotne spełniamy 
najwyższe standardy, dlatego 
współpracujemy tylko z renomowanymi 
firmami, które cieszą się nieskazitelną 
opinią na światowym rynku ubezpieczeń.

02O nas
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Ochronę
ubezpieczeniową
zapewniają:

Partnerzy
Szpitale, ogólnodostępne apteki 
oraz hurtownie farmaceutyczne.

AWP Polska (Allianz Partners)
Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Mondial Assistance
E-konsultacje medyczne (interniści i pediatrzy),
organizacja leczenia.

MediGuide
Partner z USA. 
Organizacja Drugiej Opinii Medycznej.
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03Produkt
Polisa obejmuje: Ubezpieczenia

dodatkowe obejmują:

e-konsultacje z polskim 
lekarzem internistą lub pediatrą,

Drugą Opinię Medyczną 
przygotowywaną przez specjalistów
z wiodących, światowych 
ośrodków medycznych*,

*Pacjent otrzymuje pisemny raport 
z wnioskami dotyczącymi diagnozy 
oraz wskazówkami do planu leczenia.

nowoczesną protezę po amputacji 
kończyny z limitem do 500 000 zł. 

zakup leku 
lub wyrobu medycznego,

ubezpieczenia dodatkowe.

organizację terapii z wykorzystaniem 
danej technologii medycznej oraz 
pokrycie kosztów podania,

pokrycie kosztów leczenia zdarzeń 
niepożądanych, które zaistniały 
w trakcje leczenia i są bezpośrednim 
skutkiem zastosowania terapii,

koszt innych leków bezpośrednio 
skojarzonych z aplikacją danej 
technologii medycznej użytych 
podczas terapii,
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Oferta

Oferujemy 3 pakiety 
zdrowotne Laven: 

Koszt pakietu uzależniony jest 
od średniej wieku w grupie.

04
Laven Start,

Laven Plus,

Laven Multi.



**Przykładowy koszt składki dla średniej wieku 40 lat. 
   Wysokość składki zależy od parametrów danej grupy.
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Laven 
START

Leczone schorzenia Leczone przy użyciu leku

Ostra białaczka limfoblastyczna

Ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B 

Ostra białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka limfocytowa

Przewlekła białaczka szpikowa

Chłoniak grudkowy

Chłoniak z komórek płaszcza

Chłoniak Hodgkina

Rak trzustki

Rak jelita grubego

Rak jajnika

Rak jajowodu

Rak otrzewnej

Rak podstawnokomórkowy

Rak tarczycy

Rak nerkowokomórkowy

Spectrila

Kymriah, Besponsa

Dacogen, Rydapt

Zydelig, Venclyxto, Imbruvica

Tasigna, Bosulif, Sprycel

Zydelig

Torisel, Revlimid, Imbruvica

Keytruda

Tarceva, Onivyde

Stivarga

Rubraca

Zejula, Rubraca

Zejula, Rubraca

Odomzo

Cometriq, Lenvima, Thyrogen

Sutent, Fotivda, Opdivo, Cabometyx

31,40ZŁ*

miesięcznie

Zakres polisy to:
37 technologii medycznych 
leki onkologiczne stosowane
w ściśle określonych wskazaniach

Ubezpieczenia dodatkowe:

E-konsultacja

Druga Opinia Medyczna

Nowoczesna proteza po amputacji 
kończyny z limitem do 500 000 zł
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   Wysokość składki zależy od parametrów danej grupy.
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Ostra białaczka limfoblastyczna
Ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B
Ostra białaczka szpikowa
Przewlekła białaczka limfocytowa
Przewlekła białaczka szpikowa
Chłoniak grudkowy
Chłoniak z komórek płaszcza 
Chłoniak Hodgkina
Rak trzustki
Rak jelita grubego
Rak jajnika
Rak jajowodu
Rak otrzewnej
Rak podstawnokomórkowy 
Rak tarczycy
Rak nerkowokomórkowy
Rak piersi
Niedrobnokomórkowy rak płuca
Stwardnienie rozsiane
Choroba Parkinsona
Rak prostaty
Niedomykalność zastawki mitralnej

Spectrila
Kymriah, Besponsa
Dacogen, Rydapt
Zydelig, Venclyxto, Imbruvica
Tasigna, Bosulif, Sprycel
Zydelig
Torisel, Revlimid, Imbruvica
Keytruda
Tarceva, Onivyde
Stivarga
Rubraca
Zejula, Rubraca
Zejula, Rubraca
Odomzo
Cometriq, Lenvima, Thyrogen
Sutent, Fotivda, Opdivo, Cabometyx
Avastin
Keytruda, Portrazza
Fampyra
Ongentys, Xadago
robot Da Vinci (operacja)
system MitraClip (zabieg)

Laven 
PLUS

43,12ZŁ*

miesięcznie

Leczone schorzenia Leczone przy użyciu leku
lub wyrobu medycznegoZakres polisy to:

46 technologii medycznych 
leki onkologiczne i nieonkologiczne 
stosowane w ściśle 
określonych wskazaniach
wyroby medyczne stosowane w ściśle 
określonych wskazaniach

Ubezpieczenia dodatkowe:

E-konsultacja

Druga Opinia Medyczna

Nowoczesna proteza po amputacji 
kończyny z limitem do 500 000 zł



**Przykładowy koszt składki dla średniej wieku 40 lat. 
   Wysokość składki zależy od parametrów danej grupy.
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Ostra białaczka limfoblastyczna
Ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B
Ostra białaczka szpikowa
Przewlekła białaczka limfocytowa
Przewlekła białaczka szpikowa 
Chłoniak grudkowy
Chłoniak z komórek płaszcza
Chłoniak Hodgkina
Rak trzustki
Rak jelita grubego
Rak jajnika
Rak jajowodu
Rak otrzewnej
Rak podstawnokomórkowy
Rak tarczycy
Rak nerkowokomórkowy
Rak piersi
Niedrobnokomórkowy rak płuca
Stwardnienie rozsiane
Choroba Parkinsona
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Choroba Pageta kości
Niedokrwistość aplastyczna
Epilepsja
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Utrata masy kostnej
Łuszczyca zwykła/plackowata

Łuszczycowe zapalenie stawów

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Obrzęk plamki żółtej
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Osteoporoza
Małopłytkowość
Reumatoidalne zapalenie stawów

Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych
Schizofrenia
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Zapalenie błony naczyniowej oka
Zespół pęcherza nadreaktywnego
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Rak prostaty
Niedomykalność zastawki mitralnej

Spectrila
Kymriah, Besponsa
Dacogen, Rydapt
Zydelig, Venclyxto Imbruvica
Tasigna, Bosulif, Sprycel
Zydelig
Torisel, Revlimid, Imbruvica
Keytruda
Tarceva, Onivyde
Stivarga
Rubraca
Zejula, Rubraca
Zejula, Rubraca
Odomzo
Cometriq, Lenvima, Thyrogen
Sutent, Fotivda, Opdivo, Cabometyx
Avastin
Keytruda, Portrazza
Fampyra
Ongentys, Xadago
Humira, Remicade, Entyvio, Stelara
Aclasta
Revolade
Briviact, Lyrica, Fycompa, Zonegran, Zebinix
Repatha
Prolia
Humira, Cimzia, Cosentyx, Enbrel, Kyntheum, Otezla, 
Remicade,Stelara, Taltz,Tremfya
Humira, Cimzia, Cosentyx, Enbrel, Orencia, Remicade, Simponi, 
Stelara, Taltz, Xeljanz, Otezla
Enbrel, Orencia, Simponi, RoActemra, Ilaris, Kineret, Humira
Eylea
RoActemra
Bonviva, Evista
Revolade, Nplate
Humira, Cimzia, Enbrel, Orencia, Remicade, Simponi, 
RoActemra, Kevzara, Xeljanz, Olumiant
Humira
Latuda, Reagila
Benlysta
Humira, Remicade, Entyvio, Simponi, Xeljanz
Humira
Betmiga, Kentera
Humira, Cimzia, Cosentyx, Enbrel, Remicade, Simponi
robot Da Vinci (operacja)
system MitraClip (zabieg)

Laven 
MULTI

83,30ZŁ*

miesięcznie

Zakres polisy to:
122 technologie medyczne 
leki onkologiczne i nieonkologiczne 
stosowane w ściśle 
określonych wskazaniach
wyroby medyczne stosowane w ściśle 
określonych wskazaniach

Ubezpieczenia dodatkowe:

E-konsultacja

Druga Opinia Medyczna

Nowoczesna proteza po amputacji 
kończyny z limitem do 500 000 zł

Leczone schorzenia Leczone przy użyciu leku
lub wyrobu medycznego
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Proces 
realizacji 
leczenia

01 DIAGNOZA

Choroba zdiagnozowana w publicznym 
lub prywatnym ośrodku zdrowotnym.

03 POTWIERDZENIE 

Diagnoza potwierdzona na podstawie
dostarczonej dokumentacji medycznej.

02 ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego 
przez infolinię +48 22 563 12 04.
Niezbędny jest nr polisy.

04 PROCES LECZENIA 

Leczenie w całości zorganizowane 
przez towarzystwo ubezpieczeniowe 
we współpracy z koordynatorem leczenia.

06 ZAKOŃCZENIE LECZENIA 

Zakończenie terapii z wykorzystaniem
dostępu do danej technologii medycznej.

05 TERAPIA 

Terapia pod stałym nadzorem 
wykwalifikowanego personelu 
ośrodka medycznego.
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Pytania
Czym różni się Laven 
od ubezpieczeń zdrowotnych?
Przy standardowym ubezpieczeniu zdrowot-
nym wypłacona kwota odszkodowania może 
nie pokryć kosztów terapii. Komplementarne 
Ubezpieczenia Zdrowotne gwarantują pełne 
wsparcie oraz finansowanie leczenia. 

Laven organizuje dostęp do technologii 
medycznych - operacji i zabiegów oraz kupuje 
leki i dostarcza je do wskazanej placówki.

Czym różni się Laven
od abonamentów prywatnej 
opieki medycznej? 
Ubezpieczenia medyczne i abonamenty
zdrowotne to ubezpieczenia suplementarne,
czyli świadczeniodawca dostarcza świadcze-
nia takie same jak w ramach NFZ, ale szyb-
ciej i w lepszych warunkach. Polisy Laven są 
uzupełnieniem ubezpieczeń suplementar-
nych i NFZ. Zapewniają dostęp do terapii 
z użyciem nowoczesnych technologii 
medycznych, których nie refunduje NFZ.

05
Ile wynosi okres karencji? 
90 dni i nie obejmuje ubezpieczeń dodatko-
wych: e-konsultacji, Drugiej Opinii Medycznej 
i nowoczesnej protezy po amputacji kończyny. 

Ile kosztuje polisa? 
Cena uzależniona jest od przedziału 
wiekowego całej grupy objętej ubezpieczeniem. 
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Co oznacza 
„komplementarne wobec NFZ”? 
Komplementarne Ubezpieczenia Zdrowotne 
Laven to uzupełnienie świadczeń gwaranto-
wanych. Zapewnia dostęp do innowacyjnych 
metod leczenia technologiami medycznymi, 
które nie są finansowane ze środków 
publicznych, co oznacza 100-procentową 
odpłatność za ich zakup. 

Z jaką częstotliwością 
aktualizowana jest lista 
technologii medycznych 
dostępnych w pakietach? 
Aktualizacja listy technologii medycznych 
i wprowadzenie modyfikacji w wybranych 
wariantach przeprowadzana jest przynaj-
mniej raz w roku kalendarzowym. 

Co to jest technologia medyczna? 
Są to leki onkologiczne i nieonkologiczne, 
urządzenia, procedury diagnostyczne 
i terapeutyczne stosowane w określonych 
wskazaniach. Wybrano je w oparciu 
o produkty zarejestrowane w UE. 

W jakim przypadku 
można przystąpić do 
indywidualnej kontynuacji? 
Istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia, jeśli pracodawca przestał płacić 
składki lub umowa ubezpieczeniowa wygasa,
a Ubezpieczony jest w trakcie terapii lub otrzy-
mał diagnozę choroby, która może być leczona 
przy użyciu technologii medycznej z polisy.
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Jak dołączyć?06
Miło nam, że zapoznałeś/aś się z naszą ofertą grupowych 
Komplementarnych Ubezpieczeń Zdrowotnych. 
Wierzymy, że uważasz ją za wartościową i innowacyjną.

Skontaktuj się z nami lub ze swoim 
pośrednikiem ubezpieczeniowym.

Więcej szczegółów?

Przeprowadzimy Twoją firmę 
przez cały proces online lub face to face. 

Kontakt

T: 506 796 163 M: kon takt@ laven. pl W: laven.pl/ubezpieczenia/


