
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - koszty leczenia podczas pobytu
za granicą, 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.

W ramach kosztów leczenia podczas pobytu za granicą UNIQA TU S.A.
pokrywa:
a) koszty leczenia niezbędne do eliminacji bezpośredniego zagrożenia życia

lub utraty zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego:
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- nagłym zachorowaniem,
- nagłym zaostrzeniem choroby przewlekłej,
- nagłymi, niespodziewanymi powikłaniami ciąży,
- porodem, który nastąpił co najmniej dwa miesiące przed planowa-

nym terminem,
b) koszty niezbędnej, doraźnej pomocy dentystycznej, której celem jest

usunięcie ródła bólu.

1. Koszty leczenia pokrywane są do wysokości następujących limitów:
a) koszty stacjonarnego leczenia szpitalnego włącznie z transportem

z miejsca zachorowania lub wypadku do szpitala - 150.000 zł,
b) koszty leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami i transportem

z miejsca zachorowania lub wypadku do miejsca leczenia - 10.000 zł,
c) koszty leczenia dentystycznego mającego na celu zlikwidowanie

ródła bólu - 500 zł,
d) koszty podróży w obie strony bliskiej osoby Ubezpieczonego (w przy-

padku lotu koszty przelotu klasą turystyczną), jeśli pobyt Ubezpieczo-
nego w szpitalu trwa dłużej niż 5 dni lub, gdy Ubezpieczony zgodnie
z opinią lekarską nie jest zdolny do samodzielnego odbycia podróży
do miejsca zamieszkania - 5.000 zł,

e) koszty uzasadnionego z medycznego punktu widzenia transportu
Ubezpieczonego do szpitala w Polsce lub do miejsca stałego zamie-
szkania w Polsce, o ile lekarz prowadzący wydał opinię, iż pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu za granicą może przekroczyć 5 dni lub,
że Ubezpieczony nie jest zdolny do samodzielnego odbycia podróży
- zorganizowanego przez UNIQA TU S.A. - 150.000 zł, - w pozosta-
łych przypadkach - 10.000 zł,

f) koszty przewiezienia zwłok do Polski, łącznie z kosztami zakupu
trumny metalowej, bąd pochówku za granicą - zorganizowanego
przez UNIQA TU S.A. - 150.000 zł, - w pozostałych przypadkach
- 10.000 zł,

g) koszty akcji ratowniczej, tj. koszty poszukiwania Ubezpieczonego
w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane w tym celu jedno-
stki ratownicze oraz udzielenie mu doraźnej pomocy medycznej,
włącznie z kosztami przewiezienia Ubezpieczonego do najbliższego
szpitala - 20.000 zł.

2. Górną granicą odpowiedzialności UNIQA TU S.A. w rocznym okresie
ubezpieczeniowym z tytułu wszystkich podanych wyżej kosztów jest
kwota 150.000 zł.

3. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na całym świecie poza
granicami Polski. Ochrona rozpoczyna się każdorazowo w momencie
wyjazdu Ubezpieczonego poza granice Polski, a kończy w momencie
powrotu do Polski, jednak nie później niż z upływem 45 dnia pobytu
za granicą, chyba, że wcześniej upłynie okres ubezpieczenia oznaczony
w polisie.

4. W stosunku do Ubezpieczonych nie posiadających miejsca stałego
zamieszkania na terenie Polski lub posiadających obywatelstwo inne niż
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Co jest objęte ubezpieczeniem?

Do jakiej wysokości pokrywane są koszty leczenia?

polskie, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń określonych
w pkt. 1, które miały miejsce w Polsce oraz w kraju ich stałego zamieszka-
nia lub w kraju, którego Ubezpieczony jest obywatelem.

5. Jeżeli w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej lub w 45 dniu pobytu
za granicą trwa stacjonarne leczenie Ubezpieczonego i z przyczyn medy-
cznych nie może on zostać przewieziony do Polski, odpowiedzialność
UNIQA TU S.A. przedłuża się aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia,
o której mowa w pkt. 2.

1. UNIQA TU S.A. zwraca objęte ubezpieczeniem koszty leczenia za granicą
osobie, która je poniosła lub bezpośrednio placówce udzielającej Ubez-
pieczonemu pomocy.

2. Ubezpieczony zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie do kraju,
przedłożyć UNIQA TU S.A.:
a) oryginały rachunków za leczenie, jeżeli Ubezpieczony opłacił koszty

leczenia we własnym zakresie, zawierające: imię i nazwisko Ubezpie-
czonego, datę urodzenia, adres, diagnozę, opis udzielonych świad-
czeń zdrowotnych, czas leczenia, nazwy przepisanych leków oraz
potwierdzenie zapłaty należności za leczenie.W przypadku leczenia
dentystycznego dowody te winny dodatkowo zawierać oznaczenie
leczonych zębów,

b) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
c) inne wymagane przez UNIQA TU S.A. dokumenty.

3. Koszty leczenia określone w walutach obcych wypłaca się w złotych,
wg średniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokości świadczenia, za wyjąt-
kiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę placówce udzielającej
pomocy Ubezpieczonemu.

Poza wyłączeniami wymienionymi w OWU, UNIQA TU S.A. nie pokrywa
kosztów leczenia w przypadku:
a) leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdro-

wia Ubezpieczonemu, umożliwiającego mu powrót do kraju,
b) leczenia chorób przewlekłych, poza kosztami leczenia nagłych zaostrzeń

tych chorób,
c) gdy leczenie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, co do których,

w momencie wyjazdu za granicę, Ubezpieczony wiedział lub przy zacho-
waniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że istnieją przeciw-
wskazania lekarskie do odbycia podróży,

d) leczenia chorób, których leczenie za granicą było jedynym lub jednym
z powodów wyjazdu,

e) szczepień profilaktycznych,
f) przerywania ciąży, badań w okresie ciąży oraz porodów za wyjątkiem

tych porodów, które nastąpiły co najmniej na dwa miesiące przed plano-
wanym terminem,

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia - koszty leczenia podczas
pobytu za granicą, 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

Art. 3
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Art. 5

2012 r.

Co należy zrobić w celu otrzymania świadczenia?

Jakie zdarzenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej?

Postanowienia końcowe
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