
 
 

 

 
 

Ubezpieczający:  
Politechnika Łódzka 
ul. Żeromskiego 116 
90-924 Łódź 
 

POLISA NR COR097264                        
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu 
 
Okres ubezpieczenia (period of insurance): 01.08.2019 – 31.07.2020 
 

W przypadku zdarzenia zadzwoń na numery alarmowe: 

tel. + 48 22 749 97 77 
 
 
 
 

tel. +48 22 469 69 69 

w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów 
należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej 

pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych 
objętych ubezpieczeniem kosztów 

 
zgłoszenie szkody z NNW 

Konsultanci są dostępni 24/7 
 
Przygotuj dane umożliwiające identyfikację osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
PESEL bądź datę urodzenia) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

DEAR SIRS,  
THANK YOU FOR ATTENDING OUR CLIENT. IN ORDER TO CONFIRM COVERAGE OF EMERGENCY MEDICAL 
EXPENSES INCURRED AS A RESULT OF AN ACCIDENT OR SUDDEN ILLNESS, PLEASE CONTACT OUR CALL 
CENTRE AT +48 22 749 97 77, assistance@pl.april.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i kraju stałego pobytu 
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group  nr 125/16 z dnia 06 września 2016 r. z 
uwzględnieniem poniższych zapisów: 
 
1. Koszty leczenia - 200 000,00 zł w tym: 

 hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne; 
 transporty medyczne; 
 leczenie stomatologiczne; 
 koszty leczenia związanego z ciążą, porodem nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży max. 

do 6 000,00 zł na cały okres ubezpieczenia; 
 zakup lekarstw; 
 leczenie związane nieoczekiwanym ryzykiem wojny lub aktu terroru w tym m.in. hospitalizacja, transport 

ubezpieczonego, transport zwłok; 
 transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania; 
 transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku; 
 wizyta członka rodziny; 
 kontynuacja podróży ubezpieczonego; 
 zakwaterowanie na czas rekonwalescencji; 
 przedłużenie ochrony ubezpieczonego; 
 przekazywanie wiadomości; 
 pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży; 
 pomoc tłumacza; 
 pomoc w przekazaniu kaucji; 
 pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wynik rozboju lub wymuszenia rozbójniczego; 
 pokrycie kosztów poszukiwań ratownictwa; 
 pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania; 
 wizyta lekarza po nieszczęśliwym wypadku; 
 wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku; 
 organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 
 zwrot kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku; 
 zwrot kosztów dodatkowych w związku z hospitalizacją po nieszczęśliwym wypadku; 
 zastępstwo w podróży służbowej; 
 kierowca zastępczy; 
 zwrot kosztów wydania nowych dokumentów. 

2.  Następstwa nieszczęśliwego wypadku – 50 000,00 zł 
 w przypadku urazu ciała Ubezpieczonego - przyjmuje się, iż za każdy jeden stopień urazu ciała przysługuje 

świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia; 
  w przypadku śmierci 100% sumy ubezpieczenia. 

3. Ubezpieczenie bagażu w podróży – 5 000,00 zł 
W zakresie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in. sprzęt elektroniczny, narzędzia pracy, sprzęt 
sportowy, z wyłączeniem sprzętu sportowego z napędem mechanicznym. 
4.  Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 

 zaostrzenia chorób przewlekłych; 
 sporty rekreacyjne; 
 praca umysłowa / fizyczna. 

5.  Franszyza i udział własny 
Franszyza integralna, redukcyjna udział własny – brak. 


