PZU WOJAŻER
w zakresie kosztów leczenia dla cudzoziemców
w czasie ich pobytu w Polsce

Infolinia 801 102 102

 wsparcie w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 organizacja pomocy i pokrycie kosztów bezpośrednio do placówki medycznej
 zakres dostosowany do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla
cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową lub wizę Schengen

Zakres świadczeń
Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w
okresie ubezpieczenia. Zakresem ubezpieczenia objęta jest organizacja pomocy medycznej oraz pokrycie kosztów tej pomocy,
obejmujących:
1) hospitalizację i leczenie ambulatoryjne:
a) pobyt i leczenie w szpitalu, w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
b) wizyty lekarskie,
c) badania pomocnicze zlecone przez lekarza niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby
d) zabiegi ambulatoryjne

2) transport:
a) medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
b) między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
c) do innego szpitala, jeżeli dana medyczna, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d) do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza leczącego
ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;

3) leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych oraz w
przypadku, gdy konieczność podjęcia tego leczenia wynika z nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością PZU SA;
4) leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu medycznego do placówki medycznej), nie później
jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży.
Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęty jest ponadto:
1) zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez
2) zwrot kosztów naprawy lub zakupu protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych
PZU SA pokrywa koszty pomocy medycznej bezpośrednio w placówce medycznej albo zwraca ubezpieczonemu, w zależności
od sposobu akceptacji rozliczeń przez daną placówkę medyczną.
Ubezpieczenie obejmuje ponadto usługi assistance Pakiet Podstawowy:
1)
2)
3)
4)

Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania
Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku
Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa
Organizacja kontynuacji leczenia na terytorium RP, o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie zgłoszona do Centrum
Alarmowego PZU w okresie 14 dni od dnia powrotu do domu
a. wizyta lekarza w domu ubezpieczonego
b. wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
c. domowa opieka pielęgniarki

5) Organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP, o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie
zgłoszona do Centrum Alarmowego PZU w okresie 14 dni od dnia powrotu do domu
a. organizacja procesu rehabilitacji
b. dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego, dostawa leków

6) Powypadkowa pomoc psychologa na terytorium RP po powrocie ubezpieczonego do domu, o ile konieczność skorzystania
z usługi zostanie zgłoszona do Centrum Alarmowego PZU w okresie 30 dni od dnia powrotu do domu
7) Usługi informacyjne:
a. Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Alarmowego PZU
b. Udzielanie informacji przed podróżą i w trakcie podróży
c. Przekazywanie wiadomości

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 „PZU Wojażer” obowiązujących od dnia 01.01.2016r.

