UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Balcia Insurance SE
Produkt: Ubezpieczenie cudzoziemców
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 Cudzoziemców Nr PL-1UC zatwierdzonych uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE Nr LV1_0002/02-03-03-2018-47 z dnia 08.08.2018 r .oraz
Wniosku-Polisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie indywidualne lub grupowe obejmujące cudzoziemców podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które można zawrzeć przed
oraz w trakcie podróży na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dział II i grupy 1, 2, 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?



Koszty leczenia podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Pokrycie lub zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego, który przebywając na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musiał
bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym
w okresie ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego jego transport do placówki
medycznej albo do miejsca zamieszkania na terenie kraju stałego zamieszkania.



Następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Trwały
uszczerbek na zdrowiu to powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.



Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za szkody
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, do naprawienia których Ubezpieczony jest
zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Szkód powstałych (wyłączenia dotyczące każdego zakresu ubezpieczenia):







wskutek winy umyślnej,
wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub
celowego spowodowania rozstroju zdrowia,
wskutek uprawiania przez Ubezpieczonego sportów niebezpiecznych oraz wyczynowych,
w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji: żołnierza, policjanta, członka innej służby mundurowej lub służby
bezpieczeństwa,
wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, sabotażu, lokautu, jakichkolwiek działań zbrojnych, strajków,
rozruchów, terroryzmu.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:








leczenia chorób przewlekłych i ich zaostrzeń,
leczenia chorób zaistniałych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub w poprzednim okresie ubezpieczenia,
leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu
powrót do kraju stałego zamieszkania,
leczenia chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży,
kosztów związanych z ciążą i wszystkimi jej konsekwencjami,
kosztów, których wysokość nie przekracza 100 zł.

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstałych
wskutek:





chorób, w tym infekcji, wirusów, chorób zawodowych, schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych
oraz innych chorób, nawet występujących nagle albo ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku,
utraty przytomności, napadów drgawkowych, ataków epilepsji, uszkodzeń dysków, udarów mózgu, zawałów serca,
zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?




Suma ubezpieczenia, gwarancyjna, limit odpowiedzialności stanowią górną granicę odpowiedzialności BALCIA.
W zakresie kosztów leczenia w podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialność BALCIA ograniczona jest dla
kosztów leczenia stomatologicznego maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 100 euro.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Ubezpieczenie obwiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy podać do wiadomości BALCIA wszystkie znane okoliczności, o które BALCIA pytała we
wniosku, a Ubezpieczający i Ubezpieczony w czasie trwania umowy ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadamiać BALCIA o zmianach
tych okoliczności.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszeni jej rozmiarów.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest:
–
–
–

starać się uzyskać niezwłocznie pomoc medyczną i poddać się zaleconemu leczeniu
we własnym zakresie pokryć koszty leczenia, jeśli łącznie nie przekraczają one 200 zł – refundacja kosztów następuje po
zgłoszeniu roszczenia,
uzyskać dokumentację lekarską potwierdzającą diagnozę oraz uzasadniającą konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy
lekarskiej lub hospitalizacji.

W przypadku zgłoszenia roszczenia przesłać do BALCIA dokumentację potwierdzającą zasadność roszczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca Ubezpieczający. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że
w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin opłacenia składki lub jej pierwszej raty. Wysokość oraz termin płatności
składki określone są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia wskazany jest w polisie.
Odpowiedzialność BALCIA rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od
najpóźniejszej z dat:
a)
dzień następny po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia,
b)
dzień następny po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty,
c)
dzień przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
zawierana jest na przejściu granicznym Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność BALCIA rozpoczyna się od dnia
i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki, jednak nie wcześniej niż od chwili przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
a)
z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
b)
z dniem wypowiedzenia przez BALCIA umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu,
za który przypadała niezapłacona składka,
c)
z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty,
d)
z końcem okresu wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego z zachowaniem trzydziestodniowego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak rozwiązać umowę?
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.
Umowę ubezpieczenia Ubezpieczający może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem trzydziestodniowego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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