UBEZPIECZENIE RYZYK W PODRÓŻY
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Balcia Insurance SE
Produkt: Ubezpieczenie ryzyk w podróży
Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840,
działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie
136, 02-305 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333 (zwana dalej: BALCIA).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Ryzyk w Podróży Nr 16C-PL zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE Nr LV1_0002/02-03-03-2016-60 z dnia 05.12.2016 r. oraz
Wniosku-Polisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie obejmujące ubezpieczonych podczas podróży na terenie Federacji Rosyjskiej albo Republiki Białorusi, które można zawrzeć przed oraz
w trakcie podróży na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dział II, grupy 1, 2).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Koszty leczenia podczas podróży na terenie Federacji Rosyjskiej albo Republiki Białorusi


Zwrot kosztów za usługi medyczne i transportowe w czasie podróży, jeśli dane usługi są świadczone Ubezpieczonemu
w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
Koszty repatriacji Ubezpieczonego
Zwrot kosztów repatriacji Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego ciężkiego
zachorowania.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje zwrotu kosztów leczenia
















jeśli celem podróży Ubezpieczonego było uzyskanie pomocy medycznej lub konsultacji,
jeśli Ubezpieczony przed swoją podróżą wiedział, że w czasie podróży będzie potrzebował pomocy medycznej,
jeśli u Ubezpieczonego w organizmie podczas pierwszej wizyty u lekarza, dotyczącej wystąpienia ubezpieczonego ryzyka
stwierdzono obecność alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych bądź stwierdzono użycie nieprzepisanych przez
lekarza medykamentów, a miało to wpływ na konieczność leczenia,
jeśli podczas wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w organizmie Klienta stwierdzono obecność alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych bądź stwierdzono użycie nieprzepisanych przez lekarza medykamentów, a miało to wpływ na
konieczność leczenia,
jeśli jest ono związane z ciążą, porodem i wynikającymi z ciąży lub porodu komplikacjami,
w dziedzinie psychiatrii, w tym podczas przypadków epilepsji, histeriach, nagłych reakcjach stresowych,
jeśli jest ono związane z chorobami, dla zapobieżenia którym obowiązkowe lub rekomendowane są szczepienia,
związane z alergiami, chorobami wrodzonymi, genetycznymi, onkologicznymi,
w prywatnych klinikach, praktykach i centrach, w tym w ośrodkach medycznych mających w nazwie słowa wskazujące na inne
kraje,
powstałych wskutek próby samóbójczej lub samobójstwa,
powstałych w związku z jazdą na motocyklu, skuterze, quadzie lub skuterze wodnym,
powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w dowolnej strukturze sił,
powstałych w związku z uprawianiem na poziomie amatorskim lub profesjonalnym wspinaczki górskiej (alpinizm), sportów
samochodowych lub motocyklowych, skoków narciarskich lub z trampoliny, sportów lotniczych,
związanych z nieszczęśliwym wypadkiem w miejscu pracy i wydatków związanych z chorobami zawodowymi Ubezpieczonych,
którzy pracują jako górnicy, członkowie ekip samolotów lub statków, z reaktorem jądrowym, toksycznymi chemikaliami,
w komorach dekompresyjnych, z materiałami wybuchowymi, wykonują prace przeładunkowe, pełnią służbę w wojskach lub
pracują poza lądem np. na platformie wydobywającej ropę naftową na morzu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?





Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności BALCIA.
Odpowiedzialność BALCIA z tytułu wydatków medycznych na bezzwłoczną pomoc stomatologiczną ograniczona jest
maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro. Pozostałe limity są określone w Załączniku nr 1
i nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ryzyk w Podróży.
Wydatki medyczne BALCIA opłaca do chwili, w której zaistnieje możliwość przewiezienia Klienta do miejsca zamieszkania, lecz
nie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od chwili rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obwiązuje na terytorium Federacji Rosyjskiej albo Republiki Białorusi, w zależności od tego, który kraj jest wymieniony
w polisie ubezpieczeniowej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Zawierając umowę ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć BALCIA całość informacji, o którą jest pytany.
W czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia niezwłocznie informować BALCIA o wszystkich zmianach w przedłożonych dokumentach
a także o innych okolicznościach, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub rozmiaru ewentualnej
szkody, w przypadku wystąpienia ryzyka Ubezpieczeniowego.
Niezwłocznie, możliwie jak najszybciej, powiadamiać BALCIA o wystąpieniu ryzyka ubezpieczeniowego, składać pisemne oświadczenie
o wystąpieniu ryzyka ubezpieczeniowego i wszelkie dokumenty, które odnoszą się do zdarzenia ubezpieczeniowego.
W przypadku wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego niezwłocznie, możliwie jak najszybciej, powiadomić o nim BALCIA lub firmę będącą
partnerem BALCIA, o którym Klient został poinformowany w czasie zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu otrzymania wskazówek
dotyczących dalszego postępowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca Ubezpieczający. Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach. Wysokość oraz termin płatności składki określone
są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres obejmujący jedną podróż i w tym przypadku rozpoczęcie i zakończenie ochrony
ubezpieczeniowej wskazane są w umowie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia obejmującego wielokrotne podróże okres
ubezpieczenia określa się na 1 rok, 6 miesięcy lub 3 miesiące, przy czym liczba podróży nie jest ograniczona, zaś ochroną ubezpieczeniową
objęta jest każda oddzielna podróż tylko przez pierwsze 28 kolejnych dni.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający i BALCIA są uprawnieni do przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach przewidzianych aktami
normatywnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim BALCIA udzielała
ochrony ubezpieczeniowej.
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