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Pro Vaše zdraví

ta nejlepší
prevence

Merkur soukromé zdravotní pojištění
Novum zdraví

Merkur
Novum zdraví

Ambulantní
zdravotní péče*

• Stacionární i ambulantní zdravotní péče
v jednom balíčku (od tarifu MCU3)
• Lůžková péče v nadstandardním pokoji
ve zdravotnickém zařízení v ČR
(od tarifu MCU2)
• Náklady na pobyt doprovázející osoby
pojištěného dítěte ve věku do 18 let
ve zdravotnickém zařízení v ČR
• Pojištění pro případ operace
• Denní dávka při pobytu ve zdravotnickém
zařízení
• Zdravotní týden time4me
• Rodinný bonus od dvou pojištěných osob
(vyjma skupinového pojištění)
• Volitelně: zdravotně preventivní program fit4life
• Celostní medicína
• Ambulantní ošetření a léky během pobytu
v zahraničí
• Náklady na záchranu vrtulníkem během pobytu
v zahraničí

Prevence

Čerpejte stacionární nebo ambulantní léčbu a my Vám
oproti předloženým dokladům poskytneme pojistné
plnění dle příslušných podmínek sjednaného pojištění.
Přistupujte ke svému zdraví zodpovědně.

Výhody tarifu
Novum zdraví

Denní
péče

Chcete si naplno užívat života a ceníte si svého zdraví?
Právě pro Vás jsme připravili komplexní preventivní
balíček, který Vám umožní udržet si pevné zdraví a
předcházet nemocem. Soukromé zdravotní pojištění
Merkur Novum zdraví Vám nyní přináší optimální řešení
zaměřené na zdravotní péči a prevenci. Vsaďte na
jistotu a věnujte se bez starostí proaktivnímu způsobu
života.

Pobyt
v zahraničí

Celostní péče v jednom balíčku

Novum zdraví
Přehled plnění
Stacionární
péče

Inovativní cesta k rozsáhlému
soukromému zdravotnímu pojištění:
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+

Pojištění pro případ operace (vč. porodu)
Pobyt doprovázející osoby ve zdravotnickém
zařízení
Nadstandardní pokoj
Ambulantní ošetření a léky v zahraničí
Záchrana vrtulníkem v zahraničí
Zdravotnické prostředky, operace očních
refrakčních vad
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Náklady na léky, očkovací látky
Fyzioterapeutické výkony
Ambulantní léčba v rámci celostní medicíny
time4me
(zdravotní týden ve smluvním wellness hotelu)

Denní dávka při pobytu ve zdravotnickém
zařízení
Příspěvek na lázně a rehabilitační péči
fit4life
(zdravotně preventivní program)

volitelné

volitelné

* Limit pojistného plnění za kalendářní rok se řídí sjednanou variantou pojistného tarifu.

volitelné

volitelné
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Zázrak jménem člověk vnímáme komplexně:

Zdravotní péči chápeme
v širším kontextu než jen
jako návštěvy u lékaře.

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat v případě, pokud
jste souběžně účastníky veřejného zdavotního pojištění. Novum zdraví přináší nový úhel pohledu na
člověka. Odráží individuální potřeby, životní styl, pocity a přání každého jedince. Tento unikátní produkt
Vás zajistí nejen při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale poskytne Vám rovněž širokou paletu
inovativních služeb k udržení pevného zdraví.
V rámci podmínek sjednaného tarifu Novum zdraví za Vás převezmeme náklady na ambulantní zdravotní péči, nákup léků nebo čerpání lůžkové péče v nadstandardním pokoji. Poskytneme Vám příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků či optických pomůcek (např. brýle nebo kontaktní čočky).
Finančně Vás podpoříme také při výdajích za fyzioterapeutické výkony a v rámci celostní medicíny.
Máme pro Vás řešení během pobytu v zahraničí pro případ záchrany vrtulníkem nebo v podobě kompenzace nákladů na ambulantní ošetření.

Prevence před léčbou

Celostní medicína

Čerpejte výhody našich jedinečných zdravotně preventivních programů. V rámci time4me zažijte dokonalou
relaxaci těla i duše. Program fit4life Vás podpoří v proaktivním životním stylu. Přistupujte ke svému zdraví zodpovědně. Rádi Vás budeme na této cestě doprovázet.

Novum zdraví Vám přináší komplexní řešení v případě
nemoci. Vedle klasické medicíny hradíme rovněž náklady
spojené s alternativními metodami. Novum zdraví Vám
umožní celostní přístup k lékařské péči a vzájemné doplnění obou forem léčby.
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Zdravotně preventivní program fit4life je nejlepší volbou
pro ty, kteří přistupují ke svému zdraví zodpovědně.

Zdravé tělo a mysl:

Aktivní prevence
s fit4life a time4me.

Celostní prevence pro
aktivní jedince

Prevence před léčbou. Naše programy fit4life a time4me
doplňují komplexní soukromé zdravotní pojištění Merkur.

fit4life – individuální
prevence a průvodce na
cestě životem

time4me – uklidněte mysl
a tělo

Komplexní zdravotně preventivní program fit4life
je přesně ušitý na míru Vašim potřebám. Cílem je
proaktivní změna životního stylu směrem k uvědomělému, aktivnímu způsobu života, který vede k udržení
Vašeho pevného zdraví a předcházení nemocem.

Každý rok můžete načerpat svou energii a nechat se
hýčkat během jednoho nebo dvou zdravotních týdnů
dle svého výběru v některém z našich partnerských
hotelů. V rámci produktu Merkur Novum zdraví za
Vás převezmeme náklady sjednaných procedur, jako
jsou např. masáže, peeling, sportovní aktivity a jiné.
Zdravotní týden time4me v exkluzivních hotelech Vám
umožní odreagovat se a odprostit se od každodenních
starostí. Golf, lyžování, turistika, běh nebo jízda na horském kole, téměř vše je možné. Věnujte svůj čas sami
sobě. Náklady na pobyt si za speciálních cenových
podmínek hradí klienti Merkur sami.

Z nabídky time4time
si vybere každý
• time4me Spa

• time4me Beach

• time4me Golf

• time4me Family

• time4me Comfort

• time4me Nature

Dopřejte si wellness procedury a zahrňte zdravý pohyb
do svého života. Naší snahou je inspirovat Vás k proaktivnímu životnímu stylu se zdravotně preventivním
programem Merkur fit4life.

Přehled fit4life
Vyberte si jednou za dva roky z naší
rozsáhlé nabídky svůj zdravotně
preventivní program fit4life:
• Několikadenní pobyt ve 4* nebo 5* hotelu
• Několikaměsíční trénink ve fitness studiu
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Myslete na svou budoucnost již dnes
Merkur Versicherung AG 			
8010 Graz, Joanneumring 22 			
Rakousko

E-mail: office@merkur.cz
www.merkur.cz

Kontakt:
Merkur Lifestyle s.r.o.
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 - Krč

Tento prospekt obsahuje krátké, přehledné informace o našich produktech; nejedná se však o návrh na uzavření smlouvy. K uzavření pojistné smlouvy dochází přijetím nabídky navrhovatele pojistitelem. Zde obsažené informace nemohou nahradit podrobné poradenství. Pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, příslušnými všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami. Chyby tisku
vyhrazeny. Stav k březnu 2019.

