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Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - świadczenie szpitalne, 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.
Art. 1
Co jest objęte ubezpieczeniem?
1. W ramach świadczenia szpitalnego UNIQA TU S.A. wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie dzienne za każdy dzień niezbędnego z medycznego
punktu widzenia pobytu w szpitalu związanego z chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem, ciążą oraz porodem.
2. UNIQA TU S.A. wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie szpitalne niezależnie od rzeczywiście powstałych kosztów leczenia.
Art. 2

Zdrowie & Harmonia

SWU

Świadczenie szpitalne
Art. 4
Co należy zrobić w celu otrzymania świadczenia?
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu należy, niezwłocznie
po zakończeniu okresu leczenia szpitalnego, przedłożyć UNIQA TU S.A.:
a) oryginał karty informacyjnej leczenia szpitalnego zawierający:
imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL, adres, datę przyjęcia
i wypisu ze szpitala, diagnozę, nazwy oraz daty udzielonych świadczeń zdrowotnych, imię i nazwisko lekarza prowadzącego i jego
podpis,
b) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
c) inne wymagane przez UNIQA TU S.A. dokumenty.
2. Na wniosek Ubezpieczonego, w trakcie leczenia szpitalnego, może nastąpić częściowa wypłata świadczenia po upływie 14 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem przedłożenia UNIQA TU S.A.
wymaganych dokumentów, w szczególności:
a) dokumentu potwierdzającego przyczynę i rozpoznanie choroby,
sporządzonego przez lekarza prowadzącego, z podaniem przewidywanego okresu pobytu w szpitalu,
b) wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia,
c) innych wymaganych przez UNIQA TU S.A. dokumentów.

Jaki jest zakres terytorialny?
Art. 5
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Świadczeń zdrowotnych udzielanych
na całym świecie.
Art. 3
Jaka jest wysokość świadczenia szpitalnego?

Postanowienia końcowe
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - świadczenie szpitalne, zostały
zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 227/2012 z dnia
21 listopada 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 23 listopada 2012 r.

1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą,
ciążą oraz porodem, UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie szpitalne
w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia.
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2. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie szpitalne w podwójnej wysokości. Ubezpieczonemu wówczas przysługuje świadczenie
szpitalne jeżeli nieszczęśliwy wypadek wystąpił w okresie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. oraz, gdy leczenie skutków tego wypadku trwało
nie dłużej niż 2 lata po jego wystąpieniu. W przeciwnym razie Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie szpitalne zgodnie z pkt 1.
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