Ubezpieczenie kosztów leczenia
cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą
w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej

Infolinia 22 469 69 69

 wsparcie w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 zakres dostosowany do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla
cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową lub wizę Schengen
 możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres świadczeń
Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje udokumentowane koszty na terenie Polski w związku z nagłym zachorowaniem lub
nieszczęśliwym wypadkiem:
1) w przypadku leczenia Ubezpieczonego (do wysokości 100% sumy ubezpieczenia):
a) koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji,
b) koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania na zasadach opisanych szczegółowo poniżej.
Gothaer TUS.A. pokrywa koszty sprowadzenia chorego z Polski do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu, specjalnym rodzajem
transportu oraz w terminie innym niż planowany - tylko w przypadku pisemnego zalecenia przez lekarza. Koszty te pokrywane są do
wysokości kosztów transportu najtańszym środkiem lokomocji, spełniającym warunki określone przez lekarza wydającego pisemne
zalecenie transportu do kraju stałego pobytu. Do uznania kosztów z tytułu transportu do kraju stałego pobytu wymagana jest uprzednia
zgoda Gothaer TU S.A.
c) koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego
pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP,
d) koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych,
e) koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
f) koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy, jeżeli
konieczność ich nabycia lub ich uszkodzenie związane było z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w
okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

2) w przypadku śmierci Ubezpieczonego (do wysokości 50% sumy ubezpieczenia):
a) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub
b) koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP.
Jeżeli Ubezpieczony, wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Gothaer TU S.A., zmarł
podczas pobytu na terenie RP, Gothaer TU S.A. pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w kraju stałego pobytu. Decyzja
Gothaer TU S.A. w kwestii pokrycia kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego podejmowana jest po przedstawieniu urzędowego aktu
zgonu lub jego odpisu.
W przypadku pogrzebu lub kremacji zwłok Ubezpieczonego na terenie RP – Gothaer TU S.A. pokrywa wyłącznie koszty pogrzebu lub
kremacji.

3) koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej:
a) Gothaer TU S.A. pokrywa zwrot kosztów z tytułu podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej do wysokości poniesionych i
udokumentowanych kosztów, ale w wysokości nie wyższej niż 0,5% sumy ubezpieczenia za jeden dzień i nie dłużej niż za 7 dni;
b) koszty, o których mowa wyżej pokrywane są, jeżeli zostały poniesione w związku z załatwianiem spraw związanych z organizacją
powrotu osoby chorej do kraju stałego pobytu lub w związku z towarzyszeniem jej podczas hospitalizacji na terenie Polski;
c) warunkiem uznania kosztów, o których mowa wyżej jest pisemne zalecenie lekarza i uprzednia zgoda Gothaer TU S.A. wyrażona w
formie pisemnej.

4) koszty leczenia stomatologicznego
do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie trwania ubezpieczenia. Gothaer TU S.A. pokrywa koszty leczenia
stomatologicznego w przypadku wystąpienia nagłych stanów bólowych lub stanów zapalnych wymagających udzielenia
natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Suma ubezpieczenia
Równowartość w złotych polskich na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: 10 000 EUR, 20 000 EUR, 30 000 EUR lub 40 000 EUR

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w
OWU GOTHAER „Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej”
obowiązujących (po zmianach wprowadzonych aneksami 1 i2) od dnia 01.01.2016r.

