Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia Na Czas
Podróży dla Klientów Medicover – Opieka w Podróży
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu
działająca przez Oddział w Polsce

Produkt: Opieka w Podróży

Niniejszy dokument stanowi jedynie materiał poglądowy, pełne i wiążące informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Szczególnych
Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia Na Czas Podróży dla Klientów MEDICOVER – Opieka w
Podróży wchodzących w życie z dniem 01.06.2018 r. (SWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Grupowe ubezpieczenie, przewidzianych umową ubezpieczenia, zdarzeń losowych mogących zaistnieć podczas podróży zagranicznej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 koszty leczenia przewidziane w SWU, poniesione przez ubezpieczonego
(np.: badania, lekarstwa), który w okresie podróży zagranicznej musiał
niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem
(stan powstały w sposób nagły i niepowiązany z wcześniejszymi
wypadkami, schorzeniami lub chorobami, na które cierpiał chory przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej) lub nieszczęśliwym wypadkiem
(zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli
ubezpieczonego), w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia
ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót lub transport do miejsca
zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego kraju stałego zamieszkania.
Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego na każde zdarzenie
wynosi: 125 000 zł / 100 000 zł / 75 000 zł / 50 000 zł w zależności od
wybranego wariantu ubezpieczenia.
 pomoc w podróży – koszty usług związanych z pomocą w podróży:
1) Całodobowy
dyżur
telefoniczny
w
związku
z
ochroną
ubezpieczeniową.
2) Transport do najbliższej placówki medycznej za granicą organizowany
za względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego na każde
zdarzenie wynosi: 150 000 zł / 125 000 zł / 100 000 zł / 75 000 zł w
zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
3) Transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego
zamieszkania organizowany ze względu na stan zdrowia
ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego na każde
zdarzenie wynosi: 150 000 zł / 125 000 zł / 100 000 zł / 75 000 zł w
zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
4) Transport zwłok ubezpieczonego, który zmarł w wyniku nagłego
zachorowania lub na skutek nieszczęśliwego wypadku podczas
podróży.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł w dla każdego wariantu
ubezpieczenia.
5) Zakup trumny dla ubezpieczonego, który zmarł w wyniku nagłego
zachorowania lub na skutek nieszczęśliwego wypadku podczas
podróży.
Suma ubezpieczenia: 5 000 zł dla każdego wariantu ubezpieczenia
6) Pomoc prawna i pokrycie kosztów pranych po wypadku
samochodowym, w którym brał udział ubezpieczony.
Suma ubezpieczenia: 5 000 zł dla każdego wariantu ubezpieczenia.
7) Zaliczka na poczet kaucji w sytuacji, gdy w wyniku uczestnictwa w
wypadku samochodowym ubezpieczony został uwięziony lub będzie
mu groziło uwięzienie.
Suma ubezpieczenia: 5 000 zł dla każdego wariantu ubezpieczenia.
8) Pokrycie kosztów podróży członka rodziny ubezpieczonego
(współmałżonka, jednego z rodziców lub dziecka powyżej 25 roku
życia) w celu umożliwienia opieki nad ubezpieczonym, gdy ten jest
hospitalizowany dłużej niż 10 dni.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł dla każdego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. ryzyk:





rezygnacji z podróży
ubezpieczenia bagażu
opóźnienia lotu
podróży dłuższych niż 60 dni

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy w podróży
 przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia
ubezpieczonego umożliwiający jego powrót lub transport do miejsca
zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju stałego zamieszkania
 kosztów leczenia poniesionych w okresie powyżej 3 miesięcy od daty
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 zdarzeń niebędących przedmiotem ubezpieczenia lub mających miejsce
przed okresem ubezpieczenia
 chorób rozpoznanych, a nie wyleczonych przed okresem ubezpieczenia
 leczenia w zakładach opieki długotrwałej
 podróży, których celem jest poddanie się leczeniu
 podróży wbrew zaleceniom lekarza
 kosztów leczenia poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
kraju stałego zamieszkania
W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
prowadzących do śmierci, trwałego inwalidztwa częściowego lub
trwałego inwalidztwa całkowitego
 powstałych w wyniku poddania się przez ubezpieczonego leczeniu,
chyba, że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw
nieszczęśliwego wypadku
 związanych z jakąkolwiek chorobą
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 celowego i bezprawnego działania ubezpieczonego
 odpowiedzialności nie związanej z życiem prywatnym (np. niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, wykonywanie czynności
zawodowych)
 szkód spowodowanych użytkowaniem pojazdów mechanicznych,
statków powietrznych lub wodnych.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zależności od zakresu ubezpieczenia wyłączone są m.in:

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy w podróży
 koszty wynikające z wojny lub wojny domowej, zamachu stanu, aktu
zbrojnego przeciwko władzy państwowej, ataku terrorystycznego
 koszty wynikające ze zdarzeń świadomie spowodowanych przez
Ubezpieczonego
 koszty wynikające z samobójstwa ubezpieczonego
 koszty wynikające z wyczynowego uprawiania sportu
 koszty wynikające z udziału ubezpieczonego w zawodach z użyciem
pojazdu silnikowego
 koszy wynikające z jazdy pojazdem jednośladowym o pojemności
powyżej 125 cm3
Łączna wartość świadczeń wskazanych w punktach 2-8 powyżej
wynikających z jednego zdarzenia jednego ubezpieczonego nie może  koszty wynikające z podróżowania ubezpieczonego statkiem
powietrznym w charakterze innym niż jako pasażer rejsowego samolotu
przekroczyć kwoty 150 000 zł / 125 000 zł / 100 000 zł / 75 000 zł w
licencjonowanych linii lotniczych
zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
 koszty wynikające z pełnienia czynnej służby w siłach zbrojnych
 koszty wynikające z przestępstwa
 następstwa nieszczęśliwego wypadku prowadzące do:
 koszty porodu lub wynikające z ciąży w ciągu 3 ostatnich miesięcy ciąży
1) śmierci
Suma ubezpieczenia wynosi: 100 000 zł / 50 000 zł / 25 000 zł / 15 000  koszty wynikające z działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu,
narkotyków
zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
2) trwałego inwalidztwa częściowego. Świadczenie z tytułu trwałego  koszty wynikające z leczenia choroby spowodowanej wirusem HIV
inwalidztwa częściowego stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia  koszty wynikające z zaburzeń nerwowych lub psychicznych

3)

i procentowego wskaźnika inwalidztwa określonego w tabeli
świadczeń zawartej w SWU.
Suma ubezpieczenia wynosi: 100 000 zł / 50 000 zł / 25 000 zł / 15 000
zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
trwałego inwalidztwa całkowitego. Świadczenie z tego tytułu
wypłacane jest w sytuacji, gdy w stosunku do ubezpieczonego
orzeczono niesprawność, która według aktualnej wiedzy medycznej
będzie trwała nieprzerwanie przez okres dwunastu kolejnych miesięcy
od dnia nieszczęśliwego wypadku i pod koniec tego okresu pozostanie
całkowita, ciągła i trwała i uniemożliwiająca ubezpieczonemu podjęcie
jakiejkolwiek działalności lub pracy zarobkowej, do której
wykonywania ubezpieczony posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne
z jego wykształceniem, przeszkoleniem lub doświadczeniem
zawodowym.
Suma ubezpieczenia wynosi: 100 000 zł / 50 000 zł / 25 000 zł / 15 000
zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

 odpowiedzialność cywilną za spowodowanie podczas podróży poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania
uszkodzenia ciała, choroby, utraty bądź uszkodzenia mienia osoby
trzeciej.
Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego na każde zdarzenie
wynosi: 150 000 zł / 125 000 zł / 100 000 zł / 75 000 zł w zależności od
wybranego wariantu ubezpieczenia.

 koszty wynikające ze złamań patologicznych, chorób przenoszonych
drogą płciową, operacji plastycznych, epilepsji, delirium tremens,
śpiączki cukrzycowej
W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
prowadzących do śmierci, trwałego inwalidztwa częściowego lub
trwałego inwalidztwa całkowitego
 wojna lub wojna domowa, zamach stanu, akt zbrojny przeciwko władzy
państwowej, atak terrorystyczny
 zdarzenia świadomie spowodowane przez Ubezpieczonego
 samobójstwo ubezpieczonego
 wyczynowe uprawianie sportu
 udział ubezpieczonego w zawodach z użyciem pojazdu silnikowego
 jazda pojazdem jednośladowym o pojemności powyżej 125 cm3
 podróżowanie ubezpieczonego statkiem powietrznym w charakterze
innym niż jako pasażer rejsowego samolotu licencjonowanych linii
lotniczych
 pełnienie czynnej służby w siłach zbrojnych
 działanie ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 szkody niematerialne
 szkody wyrządzone przez zwierzęta
 szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony jest
odpowiedzialny
 szkody wyrządzone w wyniku zaburzeń i chorób psychicznych
 szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie
 podczas podróży zagranicznej we wszystkich krajach świata z wyłączeniem państw i terytoriów objętych wojną
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy w podróży oraz w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
prowadzących do śmierci, trwałego inwalidztwa częściowego lub trwałego inwalidztwa całkowitego:
- podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania skutków zaistniałych zdarzeń,
- niezwłoczne telefoniczne zawiadomienie o zdarzeniu Centrum Assistance oraz stosowanie się do dalszych poleceń Centrum,
- jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza,
- udostępnienie dokumentacji medycznej.
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
- podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania skutków zaistniałych zdarzeń,
- niezwłoczne telefoniczne zawiadomienie o zdarzeniu Centrum Assistance oraz stosowanie się do dalszych poleceń Centrum.
Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz osób trzecich zobowiązany jest przekazać im SWU.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest miesięcznie na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju
zamieszkania ubezpieczonego przy wyjeździe, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej
Polskiej lub granicy kraju zamieszkania ubezpieczonego przy powrocie.
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Składające pisemną rezygnację z ubezpieczenia na adres ubezpieczającego. Ochrona będzie trwała do ostatniego dnia miesiąca, w którym
została złożona pisemna rezygnacja.

