
Towarzystwo/Nazwa 
ubezpieczenia 

Karencja Zakres Opłata miesięczna 

Interrisk 

Antidotum Plus 

Wariant Standard 

Brak karencji. 
Świadczenia związane 
z prowadzeniem ciąży 
dostępne od początku 
trwania umowy 
ubezpieczenia. Jeśli 
podpiszesz polisę do 
25-go dnia miesiąca- 
będzie działać od 1 go 
dnia kolejnego 
miesiąca 
kalendarzowego. 

 nielimitowane wizyty u lekarza 
ginekologa, internisty, chirurga, 
dermatologa, kardiologa, laryngologa, 
okulisty i ortopedy 

 w cenie pakietu badania laboratoryjne, 
badanie moczu i kału, posiewy i wymazy 

 USG przez powłoki brzuszne 
(USG przez pochwę dostępne w 
wariancie PEŁNYM) 

 szczepienie przeciwko grypie 

Standard: 65 zł 

Pełny: 137 zł 

(do końca marca 
2018- 10% zniżki na 

oba warianty) 

 

Interpolska 

Vision 

Wariant Basic 

Okres karencji w 
odniesieniu do 
świadczeń związanych 
z ciążą wynosi  8 
miesięcy. 

 prowadzenie ciąży - nielimitowane wizyty 
u ginekologa,  

 różnego rodzaju badania diagnostyczne 
(np. USG płodu), badania laboratoryjne 
itd. 

 szczepienie przeciwko grypie 

Składka uzależniona 
od wieku: 

19-25: 149 zł 

26-30: 165 zł 

31-40: 177 zł 

Compensa Zdrowie 

Wariant Plus 

Brak karencji.  

UWAGA! Okres 
ubezpieczenia 
rozpoczyna się 
dopiero od 1. dnia 
drugiego miesiąca po 
podpisaniu wniosku i 
zapłaceniu składki. 

 nielimitowane konsultacje ginekologiczne 
bez skierowania, 

 cytologia, mammografia, biopsja 
cienkoigłowa sutków, badanie czystości 
pochwy 

 USG ginekologiczne przez powłoki 
brzuszne, USG ginekologiczne (ocena 
ciąży), USG transwaginalne 
(przezpochwowe),  

 USG piersi  
 badania diagnostyczne, m.in. OB, 

morfologia z rozmazem, prolaktyna, hCG, 
elektrolity, glukoza, kreatynina, białko 
całkowite, cholesterol, trójglicerydy,  

 badania diagnostyki laboratoryjnej w tym 
m.in.: badania hematologiczne, 
biochemiczne krwi, hormonalne, 
serologiczne, bakteriologiczne, 
histopatologiczne, markery 
nowotworowe, badania moczu i kału 

21-25 lat: 64 zł 

26-30 lat: 85 zł 

31-35 lat: 81 zł 

36-40 lat: 91 zł 

 

Signal Iduna  

Moja Pełnia Zdrowia 
Pakiet srebrny (placówki 
Polmed) 

Pakiet srebrny+ 
(Polmed oraz placówki 
współpracujące) 

Okres karencji dla 
ambulatoryjnego 
prowadzenia ciąży 
wynosi 10 miesięcy. 

 opieka lekarza ginekologa-położnika  
 badania laboratoryjne (badanie ogólne 

moczu, morfologia krwi, cholesterol 
całkowity, glukoza) 

 cytologia ginekologiczna  
 USG jamy brzusznej, ginekologiczno – 

położnicze (przez powłoki brzuszne, 
transwaginalne) 

Srebrny: 49 zł 

Srebrny +: 68 zł 



 

LUX MED 

Wariant Dąb 

Wariant Wierzba  

 

Brak karencji. 

 konsultacje u ginekologa 
 szczepienie przeciwko grypie i tężcowi 
 badania hormonalne, hematologiczne, 

biochemiczne, bakteriologiczne krwi  
 badanie moczu, kału 
 cytologia 
 USG ciąży (przez powłoki brzuszne i 

transwaginalne) 
 beta hcg, toksoplazmoza, różyczka 

Wariant: 

Dąb: 875 zł 
kwartalnie 

Wierzba: 490zł 
kwartalnie (za każdą 

konsultację u 
ginekologa zapłacisz 

20zł, są również 
dopłaty do badań 

opisane szczegółowo 
na stronie www LUX 

MED-u) 

Medicaver 

Complex + 
Brak karencji. 

 konsultacje ginekologa bez limitu 
 cytologia (1 raz) 
 glukoza na czczo we krwi (2 badania) 
 beta hcg, TSH (1 raz) 
 badania moczu, kału 
 badania krwi: hormonalne, 

hematologiczne, biochemiczne, 
immunologiczne, bakteryjne i inne 

 szczepienie przeciwko grypie 
 USG ciąży (limit 1 badanie) 

USG 11-14 tydz. (1 badanie) 
USG 18-22 tydz. (1 badanie) 
USG 28-32 tydz. (1 badanie) 
USG poniżej 10 tyg. (1 badanie) 
USG powyżej 32 tyg. (1 badanie) 

 czystość pochwy 
 echo serca płodu 

Składka uzależniona 
od stanu zdrowia i 

wieku. Przykładowa 
cena dla osoby 

zdrowej w wieku: 

20-35 lat: 200 zł 

 

Axa 

Vitalite wariant B 

Brak karencji. Polisa 
zawarta między 6-20 
dniem miesiąca- 
możesz korzystać z 
polisy od 1 dnia 
kolejnego miesiąca. 
Polisa zawarta po 
20stym dniu-możesz 
korzystać od 15-go 
dnia kolejnego 
miesiąca. 

 konsultacje ginekologiczne 
 badania krwi: bakteriologiczne, 

biochemiczne, hematologiczne, 
hormonalne i inne 

 badanie kału, moczu 
 USG przez powłoki brzuszne i 

przezpochwowe 
 cytologia 
 szczepienie przeciwko grypie 

127 zł 

Enel-Med 

Medi-Care 

Wariant Silver 

Brak karencji. Opieka 
medyczna może 
rozpocząć się od 
dowolnego dnia 
miesiąca. 

 nielimitowane wizyty u ginekologa 
 badania laboratoryjne krwi: 

hematologiczne, biochemiczne, 
bakteriologiczne i inne 

 5 wizyt domowych lekarza internisty: 
Warszawa-30km od centrum  
Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, 
Gdańsk, Łódź-25 km od centrum 

 USG płodu, USG transwaginalne 
 cytologia 

164 zł 


