
Niniejsze zestawienie to skrócona wersja zawierająca najważniejsze zmiany. Z tego zestawienia zmian nie można 
wywodzić żadnych praw. Może to nastąpić wyłącznie na podstawie naszych warunków ubezpieczenia.

Zmiany w ubezpieczeniu podstawowym
Pozostała opieka medyczna (ze strony lekarza pierwszego 
kontaktu)
W 2022 roku mogą Państwo również udać się do zakontraktowanych 
oddziałów GGD w przypadku gdy będą mieli Państwo alergię na 
mleko krowie. Dane zakontraktowanych oddziałów GGD znajdują 
się na stronie internetowej hollandzorg.com/carefinder. 

Opieka medyczna dla specyficznych grup pacjentów
Jest to ogólna opieka medyczna dla grup wymagających szczególnej 
pomocy lekarskiej. Dwie rzeczy uległy zmianie: 
• Przepisy przejściowe zostają zniesione.
• W celu skorzystania z tej opieki zdrowotnej niezbędne jest 

skierowanie. Lekarz specjalista będzie mógł je wydawać 
również w 2022 roku.

Specjalistyczna opieka medyczna (ogólnie)
• Warunki ubezpieczenia określają również sytuacje, w których 

nie otrzymają Państwo zwrotu poniesionych kosztów za 
specjalistyczną opiekę medyczną. Opis jednej z tych sytuacji 
został zmieniony.

• W celu skorzystania z tej specjalistycznej opieki zdrowotnej 
niezbędne jest skierowanie. Lekarz będący w trakcie 
specjalizacji będzie mógł je wydawać również w 2022 roku.

Opieka audiologiczna
W celu skorzystania z tej opieki audiologicznej niezbędne jest 
skierowanie. Protetyk słuchu będzie mógł je wydawać również w 
2022 roku. 

Opieka związaną z upośledzeniem sensorycznym
Czy wymagana jest hospitalizacja osoby z upośledzeniem 
sensorycznym? W takim przypadku, jeśli hospitalizacja odbywa się 
w placówce nieobjętej umową, wymagana jest nasza uprzednia 
pisemna zgoda. W 2022 roku nie potrzebują Państwo już zgody, 
jeżeli udają się Państwo do zakontraktowanego podmiotu 
świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Listę zakontraktowanych 
podmiotów świadczących usługi umieściliśmy na stronie 
internetowej hollandzorg.com/carefinder. 

Transport medyczny pacjentów
W 2022 roku maksymalna ustawowa dopłata własna z tytułu 
transportu pacjentów została zwiększona do 111 euro za rok 
kalendarzowy. 

Opieka położnicza
W celu skorzystania z opieki położniczej w szpitalu niezbędne jest 
skierowanie. W 2022 roku będą je mogły wystawiać również 
pielęgniarki specjalistki i asystenci lekarza. 

Opieka położnicza
Zmieniła się wysokość kwoty ustawowego wkładu własnego w 
opiekę poporodową. Są to kwoty wkładu własnego na rok 2022: 
• Dla opieki położniczej w domu: 4,70 euro za godzinę
• Opieka położnicza w placówce medycznej dla matki i dziecka 

to koszt 19 euro za dzień, jeżeli stawka dzienna danej placówki 
jest wyższa niż 134 euro za dzień.

Fizjoterapia i terapia rewalidacyjna, logopedia i dietetyka
W celu skorzystania z tej opieki zdrowotnej w niektórych 
przypadkach niezbędne jest skierowanie. Stomatolog będzie mógł 
je wydawać również w 2022 roku. Na naszej stronie internetowej 
oraz w warunkach ubezpieczenia można przeczytać, w jakich 
przypadkach potrzebne jest skierowanie. 

Pobyt poza placówką medyczną
W 2022 roku mają Państwo prawo do zwrotu kosztów za pobyt, 
który jest niezbędny z medycznego punktu widzenia w związku z 
medyczną opieką specjalistyczną. Jest to pobyt poza placówką 
medyczną i bez opieki pielęgniarskiej, opiekuńczej i/lub 
paramedycznej. Otrzymają Państwo zwrot kosztów za pobyt jeżeli 
zostaną spełnione poniższe trzy warunki: 
• podczas pobytu będą Państwo korzystali z pomocy opiekuna;
• czas podróży między szpitalem, w którym odbywa się leczenie, 

a miejscem zamieszkania wynosi więcej niż 60 minut; 
• czas podróży między szpitalem, w którym odbywa się leczenie, 

a miejscem pobytu/noclegu wynosi więcej niż 60 minut. 
Zwrot kosztów za nocleg wynosi maksymalnie 77,50 euro za noc. 
Mogą Państwo sami zdecydować, gdzie się zatrzymają, i 
zorganizować nocleg we własnym zakresie. 

Opieka w zakresie zdrowia psychicznego (skrót z nid. GGZ)
Od 1 stycznia 2022 roku nastąpią zmiany w zakresie opieki zdrowia 
psychicznego. Zostanie wprowadzony model wydajności opieki 
zdrowotnej. Może to mieć również konsekwencje dla Państwa, w 
tym dla wysokości własnego ryzyka. Więcej informacji na temat 
zmian w zakresie opieki zdrowia psychicznego można przeczytać 
na stronie internetowej hollandzorg.com/changes-mentalhealth. 

Rzucanie palenia
W ramach ubezpieczenia podstawowego mają Państwo również w 
2022 roku prawo do refundacji kosztów programu rzucania palenia. 
Zmieniły się warunki, które musi spełnić dostawca usług 
zdrowotnych. Te nowe warunki znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej oraz w warunkach ubezpieczenia. 
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Doradztwo i opieka w dążeniu do zdrowego stylu życia
• W celu skorzystania z tej opieki zdrowotnej niezbędne jest 

posiadanie skierowania. W 2022 roku może je wystawić 
również lekarz specjalista. 

• W 2022 roku maksymalny zwrot kosztów będzie obowiązywał, 
jeżeli skorzystają Państwo z usług dostawcy opieki zdrowotnej 
nieobjętego umową. Zwrot kosztów nastąpi zgodnie z 
wykazem stawek za niekontraktowaną opiekę zdrowotną. 
Wykaz stawek został umieszczony na naszej stronie 
internetowej hollandzorg.com/rates.

• Zmieniły się warunki, które musi spełnić dostawca usług 
zdrowotnych.

Zmiany w ubezpieczeniach dodatkowych
Dodatkowe ubezpieczenie będące ofertą No Risk I i No Risk II nie ulega zmianie. 


