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Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia – koszty leczenia pod-
czas pobytu za granic¹, maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do umów ubez-
pieczenia zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpiecze-
nia „Zdrowie & Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne”, zatwierdzo-
nych Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 184/2005 z dnia 14.10.2005r.
U¿ytym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia okreœle-
niom nadaje siê znaczenie przyjête w ogólnych warunkach ubezpie-
czenia.

Art. 1
Co jest objête ubezpieczeniem?

W ramach kosztów leczenia podczas pobytu za granic¹ UNIQA TU
S.A. pokrywa:
a) koszty leczenia niezbêdne do eliminacji bezpoœredniego zagro¿e-

nia ¿ycia lub utraty zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego:
- nieszczêœliwym wypadkiem,
- nag³ym zachorowaniem,
- nag³ym zaostrzeniem choroby przewlek³ej,
- nag³ymi, niespodziewanymi powik³aniami ci¹¿y,
- porodem, który nast¹pi³ co najmniej dwa miesi¹ce przed plano-

wanym terminem,
b) koszty niezbêdnej, doraŸnej pomocy dentystycznej, której celem

jest usuniêcie Ÿród³a bólu.

Art. 2
Do jakiej wysokoœci pokrywane s¹ koszty leczenia?

1. Koszty leczenia pokrywane s¹ do wysokoœci nastêpuj¹cych limitów:
a) koszty stacjonarnego leczenia szpitalnego w³¹cznie z transpor-

tem z miejsca zachorowania lub wypadku do szpitala –  150.000 z³,
b) koszty leczenia ambulatoryjnego ³¹cznie z lekami i transportem

z miejsca zachorowania lub wypadku do miejsca leczenia –
10.000 z³,

c) koszty leczenia dentystycznego maj¹cego na celu zlikwidowa-
nie Ÿród³a bólu –  500 z³,

d) koszty podró¿y w obie strony bliskiej osoby Ubezpieczonego
(w przypadku lotu koszty przelotu klas¹ turystyczn¹), jeœli pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu trwa d³u¿ej ni¿ 5 dni lub, gdy Ubez-
pieczony zgodnie z opini¹ lekarsk¹ nie jest zdolny do samo-
dzielnego odbycia podró¿y do miejsca zamieszkania –  5.000 z³,

e) koszty uzasadnionego z medycznego punktu widzenia trans-
portu Ubezpieczonego do szpitala w Polsce lub do miejsca
sta³ego zamieszkania w Polsce, o ile lekarz prowadz¹cy wyda³
opiniê, i¿ pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za granic¹ mo¿e
przekroczyæ 5 dni lub, ¿e Ubezpieczony nie jest zdolny do samo-
dzielnego odbycia podró¿y
- zorganizowanego przez UNIQA TU S.A. –  150.000 z³,
- w pozosta³ych przypadkach –  10.000 z³,

f) koszty przewiezienia zw³ok do Polski, ³¹cznie z kosztami zakupu
trumny metalowej, b¹dŸ pochówku za granic¹
- zorganizowanego przez UNIQA TU S.A. –  150.000 z³,
- w pozosta³ych przypadkach –  10.000 z³,

g) koszty akcji ratowniczej, tj. koszty poszukiwania Ubezpieczone-
go w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane w tym celu
jednostki ratownicze oraz udzielenie mu doraŸnej pomocy me-
dycznej, w³¹cznie z kosztami przewiezienia Ubezpieczonego do
najbli¿szego szpitala –  20.000 z³.

2. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w rocznym okre-
sie ubezpieczeniowym z tytu³u wszystkich podanych wy¿ej kosztów
jest kwota 150.000 z³.

3. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na ca³ym œwiecie
poza granicami Polski. Ochrona rozpoczyna siê ka¿dorazowo
w momencie wyjazdu Ubezpieczonego poza granice Polski, a koñ-
czy w momencie powrotu do Polski, jednak nie póŸniej ni¿ z up³y-
wem 45 dnia pobytu za granic¹, chyba, ¿e wczeœniej up³ynie  okres
ubezpieczenia oznaczony w polisie.

4. W stosunku do Ubezpieczonych nie posiadaj¹cych miejsca sta³ego
zamieszkania na terenie Polski lub posiadaj¹cych obywatelstwo
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inne ni¿ polskie, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeñ
okreœlonych w pkt. 1, które mia³y miejsce w Polsce oraz w kraju ich
sta³ego zamieszkania lub w kraju, którego Ubezpieczony jest oby-
watelem.

5. Je¿eli w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej lub w 45 dniu
pobytu za granic¹ trwa stacjonarne leczenie Ubezpieczonego
i z przyczyn medycznych nie mo¿e on zostaæ przewieziony do Polski,
odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. przed³u¿a siê a¿ do wyczerpa-
nia sumy ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 2.

Art. 3
Co nale¿y zrobiæ w celu otrzymania œwiadczenia?

1. UNIQA TU S.A. zwraca objête ubezpieczeniem koszty leczenia za
granic¹ osobie, która je ponios³a lub bezpoœrednio placówce udzie-
laj¹cej Ubezpieczonemu pomocy.

2. Ubezpieczony zobowi¹zany jest, niezw³ocznie po powrocie do kra-
ju, przed³o¿yæ UNIQA TU S.A.:
a) orygina³y rachunków za leczenie, je¿eli Ubezpieczony op³aci³

koszty leczenia we w³asnym zakresie, zawieraj¹ce: imiê i nazwi-
sko Ubezpieczonego, datê urodzenia, adres, diagnozê, opis
udzielonych œwiadczeñ zdrowotnych, czas leczenia, nazwy prze-
pisanych leków oraz potwierdzenie zap³aty nale¿noœci za lecze-
nie. W przypadku leczenia dentystycznego dowody te winny
dodatkowo zawieraæ oznaczenie leczonych zêbów,

b) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
c) inne wymagane przez UNIQA TU S.A. dokumenty.

3. Koszty leczenia okreœlone w walutach obcych wyp³aca siê w z³o-
tych,  wg œredniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokoœci œwiad-
czenia, za wyj¹tkiem kosztów zwracanych bezpoœrednio za gra-
nicê placówce udzielaj¹cej pomocy Ubezpieczonemu.

Art. 4
Jakie zdarzenia s¹ wy³¹czone z ochrony ubezpieczeniowej?

UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów leczenia, oprócz wymienionych
w art. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia w przypadku:
a) leczenia przekraczaj¹cego zakres niezbêdny do przywrócenia sta-

nu zdrowia Ubezpieczonemu, umo¿liwiaj¹cego mu powrót do kra-
ju,

b) leczenia chorób przewlek³ych, poza kosztami leczenia nag³ych za-
ostrzeñ tych chorób,

c) gdy w momencie wyjazdu za granicê Ubezpieczony wiedzia³ lub
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci móg³ siê dowiedzieæ, ¿e
istniej¹ przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró¿y,

d) leczenia chorób, których leczenie za granic¹ by³o jedynym lub jed-
nym z powodów wyjazdu,

e) szczepieñ profilaktycznych,
f) przerywania ci¹¿y, badañ w okresie ci¹¿y oraz porodów za wyj¹t-

kiem tych porodów, które nast¹pi³y co najmniej na dwa miesi¹ce
przed planowanym terminem,

g) zakupu lub naprawy œrodków pomocniczych.

Art. 5
Postanowienia koñcowe

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia – koszty leczenia pod-
czas pobytu za granic¹, zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du
UNIQA TU S.A. nr 184/2005 z dnia 14.10.2005r.

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia – koszty leczenia pod-
czas pobytu za granic¹, wchodz¹ w ¿ycie z dniem 21.11.2005r. i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
21.11.2005r.
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