
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - podstawowa opieka ambulato-
ryjna, mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia zawartych
na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia „Zdrowie & Harmonia -
ubezpieczenie zdrowotne”, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. Nr 227/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Użytym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia określeniom
nadaje się znaczenie przyjęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, poniższe
zaś określenia oznaczają:

- leczenie Ubezpieczonego, które nie wymaga
pobytu w Szpitalu, obejmujące w szczególności badania diagnostyczne,
konsultacje lekarskie;

1. W ramach podstawowej opieki ambulatoryjnej UNIQA TU S.A. pokrywa:
a) koszty ambulatoryjnych porad medycznych oraz leczenia ambulato-

ryjnego świadczonego przez lekarzy specjalistów. Ubezpieczeniem
nie są objęte domowe wizyty lekarskie,

b) koszty ambulatoryjnie przeprowadzonych badań laboratoryjnych
i diagnostycznych, pod warunkiem, że badania te zostały zlecone
przez lekarza specjalistę,

c) koszty szczepienia przeciwko grypie sezonowej - jeden raz w roku
kalendarzowym.

2. Rodzaje oraz wysokość Świadczeń zdrowotnych określone są w wykazie
świadczeń zdrowotnych - podstawowa opieka ambulatoryjna, stanowią-
cym załącznik do niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia.

1. Świadczenia zdrowotne udzielane Ubezpieczonemu w placówkach Part-
nera Medycznego UNIQA TU S.A.:
a) Ubezpieczony, który chce skorzystać ze Świadczeń zdrowotnych

objętych ubezpieczeniem w placówce Partnera Medycznego uma-
wia się na wizytę za pośrednictwem Infolinii UNIQA, której numer
znajduje się na Karcie ubezpieczenia. Infolinia UNIQA organizuje
Ubezpieczonemu możliwość skorzystania ze Świadczeń zdrowo-
tnych ustalając rodzaj świadczenia, dzień oraz godzinę wizyty
w wybranej placówce Partnera Medycznego,

b) warunkiem uzyskania świadczenia w placówce Partnera Medycz-
nego jest okazanie Karty ubezpieczenia wraz z dokumentem tożsa-
mości,

c) koszty Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki Partnera
Medycznego rozliczane są bezpośrednio między UNIQA TU S.A.
a tymi placówkami.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane Ubezpieczonemu w innych placów-
kach medycznych:
a) Ubezpieczony ma również możliwość skorzystania ze Świadczeń

zdrowotnych innych placówek medycznych lub lekarzy posiadają-
cych prawo do wykonywania zawodu w Polsce. UNIQA TU S.A.
zapewnia zwrot kosztów udzielonych Świadczeń zdrowotnych
do wysokości określonej w wykazie świadczeń zdrowotnych,

b) w przypadku określonym w pkt 2 lit. a) Ubezpieczony zobowiązany
jest przedłożyć UNIQA TU S.A. oryginały rachunków wraz z wypeł-
nionym formularzem zgłoszenia roszczenia. Rachunek powinien
zawierać: datę, pieczęć placówki oraz podpis osoby upoważnionej
do wystawienia rachunku, imię i nazwisko Ubezpieczonego, adres,
datę oraz nazwę udzielonego świadczenia wraz z cenami jednostko-
wymi.

Art. 1

Leczenie ambulatoryjne

Art. 2

Art. 3

Definicje

Co jest objęte ubezpieczeniem ?

Co należy zrobić w celu otrzymania świadczenia?

Art. 4

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - podstawowa opieka ambulato-
ryjna, zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 227/2012
z dnia 21 listopada 2012 r., wchodzą w życie z dniem 23 listopada 2012 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 23 listo-
pada 2012 r.

Załącznik do szczególnych warunków ubezpieczenia - podstawowa
opieka ambulatoryjna

Wykaz świadczeń zdrowotnych - podstawowa opieka ambulatoryjna

Załącznik do szczególnych warunków ubezpieczenia - podstawowa opieka
ambulatoryjna został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 227/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Postanowienia końcowe
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90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
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Zdrowie Harmonia&

Podstawowa Opieka Ambulatoryjna

1 Kwota refundacji dla każdego świadczenia w przypadku skorzystania przez Ubezpieczonego z placówki z poza wykazu Partnera Medycznego UNIQA TU S.A., zwracana
na podstawie imiennego rachunku.

Rodzaj świadczenia

Wartość świad-
czenia w PLN
(refundacja
rachunku)1

Konsultacje lekarskie - specjalistów z zakresu

Badania laboratoryjne

POZ specjalista medycyny rodzinnej

Internista

Pediatra

Albuminy

Aminotransferaza alaninowa (AlaT lub GOT)

Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT lub GPT) AST

Amylaza/Diastaza we krwi

Antystreptolizyna O (ASO)

Białko c-reaktywne (CRP)

Białko w surowicy krwi

Bilirubina całkowita

Bilirubina bezpośrednia

Cholesterol całkowity

Cholesterol HDL

Cholesterol LDL

Czas krwawienia i krzepnięcia

Czas protrombinowy (PT) z INR (wskaźnik Quicka)

Czas trombinowy (TT)

Elektrolity w surowicy krwi - Na, K, Cl  - każdy

Fosfataza kwaśna (ACP)

Fosfataza zasadowa (AP lub ALP)

Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP

Glukoza - oznaczenie poziomu w surowicy krwi

Kał - badanie na krew utajoną

Kał - badanie na pasożyty

Kał - badanie ogólne

Kaolinowo-kefalinowy czas krzepnięcia (APTT)

Kinaza kreatynowa (CPK)

Kreatynina

Kwas moczowy z krwi

Lipidogram - cholesterol całkowity i frakcje (HDL, LDL) oraz

trójglicerydy

Mocz - badanie ogólne z osadem

Mocz na posiew z antybiogramem (grzyby lub bakterie)

Morfologia krwi - płytki i rozmaz

Morfologia krwi - rozmaz ręczny

Odczyn lateksowy (RF)

Odczyn opadania krwinek czerwonych OB
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...cd Wykaz świadczeń zdrowotnych - podstawowa opieka ambula-
toryjna

1 Kwota refundacji dla każdego świadczenia w przypadku skorzystania przez Ubezpieczonego z placówki z poza wykazu Partnera Medycznego UNIQA TU S.A., zwracana
na podstawie imiennego rachunku.
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Rodzaj świadczenia

Wartość świad-
czenia w PLN
(refundacja
rachunku)1

Posiew kału z antybiogramem

Retikulocyty - liczone z rozmazu krwi

Trójglicerydy (TG)

VDRL

Wymaz z gardła - posiew z antybiogramem

(grzyby lub bakterie)

RTG klatki piersiowej w projekcji PA i L

USG jamy brzusznej

EKG spoczynkowe z opisem

Szczepienie przeciwko grypie sezonowej

(łacznie z kosztami szczepionki)

Badania diagnostyczne

Szczepienia
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