Program przeznaczony jest dla wyjazdów zagranicznych o charakterze turystycznym dla osób
ubezpieczonych w Programie „Bezpieczne dziecko” oraz ich bliskich.

WARUNKI SZCZEGÓLNE:
1.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol
PAT/OW071/1601).

2.

„Program KL” jest ofertą ubezpieczenia KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ (KL).

3.

Oferta jest dedykowana uczestnikom Programu „Bezpieczne Dziecko”, ich rodzicom i osobom bliskim.

4.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wyjazdów zagranicznych o charakterze turystycznym.

5.

„Program KL” jest umową ramową, wynegocjowaną za pośrednictwem brokera: GESTUM BROKER Sp. z o.o. oraz
FORTIS BROKER Sp. z o.o., gdzie ubezpieczającym jest spółka: Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.

6.

Dane ubezpieczającego:
Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa
KRS 0000169712

7.

Ubezpieczyciel:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000024812, NIP: 585-000-16-90.

8.

Umowa ma charakter grupowy, forma imienna. Oryginał Umowy ubezpieczenia jest przechowywany przez brokera:
GESTUM BROKER Sp. z o.o. oraz FORTIS BROKER Sp. z o.o.

9.

Osoba przystępująca ubezpieczenie „Koszty Leczenia” otrzymuje na swój adres e-mail Certyfikat potwierdzający
przystąpienie do ubezpieczenia. Certyfikat jest indywidualnym potwierdzeniem, zakresu ochrony, okresu
ubezpieczenia, danych osób ubezpieczonych, wysokości składki. Certyfikat zawiera kontakt do Centrum
Alarmowego.

10. Umowa dodatkowo rozszerza definicję osoby bliskiej – za osobę bliską uważa się rodziców/ opiekunów prawnych,
dziadków oraz rodzeństwo.
11. Oferta ubezpieczenia podzielona jest na sekcje, zależnie od zakresu ochrony.
12. Do ubezpieczenia KL można przystąpić w dowolnym momencie ale przed podróżą.
13. Wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia i stawki za ubezpieczenie każdego z ryzyk, określonej w
taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
14. Wysokość składki jest zależna od klasy ryzyka, zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia oraz długości okresu
ubezpieczenia.
15. Zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać poprzez portal internetowy www.gestumbroker.pl
16. Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z
umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze
pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w świetle
przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.
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UBEZPIECZENIE KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
Za koszty leczenia uważa się koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w
placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
1. Zakres terytorialny: cały świat
2. Zakres ubezpieczenia: podróż zagraniczna, turystyczna
3. Franszyza redukcyjna 100.00 PLN w ubezpieczeniu bagażu
4. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o sporty wysokiego ryzyka (dodatkowa składka)
5. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzulę chorób przewlekłych (dodatkowa składka)
6. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o odpowiedzialność cywilną (wariant nr II – V)
7. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o następstwa nieszczęśliwych wypadków (wariant nr I – V).
Rozszerzenie obejmuje wszystkie osoby ubezpieczone.
8. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek terroryzmu, do której
doszło w Afganistanie, Algierii, Czadzie, Czeczenii, Kolumbii, Kongo, Iraku, Iranie, Izraelu (Zachodni Brzeg
i strefa Gazy), na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Nigerii, Korei Północnej, na Filipinach, Arabii Saudyjskiej,
Somalii lub Sudanie, o ile nie umówiono się inaczej.
ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA:
Klauzula chorób przewlekłych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Biznes&Podróż strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się poprzez usunięcie
wyłączenia zawartego w § 36 ust 2 pkt 8) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zastąpienie go wyłączeniem o
następującej treści:
„8) chorobą przewlekłą z powodu której Ubezpieczony był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24
miesięcy przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust.
3; wyłączenia nie stosuje się, jeżeli w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej choroba
przewlekła miała ustabilizowany przebieg i jej stan nie wskazywał, by podczas podróży była konieczność
skorzystania w związku z nią z porady lub interwencji lekarza.”
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o choroby przewlekłe jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do osób,
które nie ukończyły 65 roku życia.
Amatorskie uprawianie sportów
Włączone z mocy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol
PAT/OW071/1601) – brak wyłączenia.
Sporty wysokiego ryzyka
Za sporty wysokiego ryzyka uważa się rafting i inne sporty wodne uprawiane w rzekach górskich, nurkowanie z
wykorzystaniem aparatów oddechowych, wspinaczkę, sport spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, sztuki
walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, narciarstwo, snowboard, bobsleje, skoki
narciarskie, surfing, windsurfing, jazdę na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy
przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
Wyczynowe uprawianie sportu
Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się:
a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym
uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach
zarobkowych,
b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi.

UBEZPIECZENIE OC
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
1. Zakres terytorialny: cały świat.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na
osobie wyrządzone osobom trzecim (w rozumieniu §2 pkt. 16) w czasie podróży.
3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz
osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność.
4. Ubezpieczenie OC nie obejmuje dzieci poniżej 13 roku życia.

UBEZPIECZENIE MOŻNA ROZSZERZYĆ O NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW).
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UBEZPIECZENIE NNW
1.
2.
3.
4.

Zakres terytorialny: cały świat.
Zakres terytorialny Assistance: RP.
Zakres ubezpieczenia: podróż zagraniczna, turystyczna.
Zakres ubezpieczenia obejmuje amatorskie uprawianie sportu z I, II i III klasy ryzyka

Assistance związany z NNW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 7 ust. 2 OWU.
ZAKRES UBEZPIECZENIA

GÓRNE LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wizyta lekarza

do wysokości 500PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku

Wizyta pielęgniarki

do wysokości 500PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku

do wysokości 100PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku

do wysokości 500PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku w odległości do 50 km

Transport z placówki medycznej
do miejsca pobytu
Ubezpieczonego

do wysokości 500PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku w odległości do 50 km

Pomoc domowa

do wysokości 500PLN łącznych kosztów

przez 7 dni w tygodniu w odniesieniu do
jednego nieszczęśliwego wypadku w
odległości do 50 km

Pomoc psychologiczna

do wysokości 300PLN

Opieka nad dziećmi

do kwoty 100PLN za dzień

maksymalnie przez okres 3 dni w
odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku

Organizuje opiekę nad psami i
kotami

do wysokości 300PLN łącznych kosztów

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku

Na telefoniczne życzenie
Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego dokonuje rezerwacji i udziela informacji
o Służbie Zdrowia dotyczących np. placówek medycznych, numerów telefonów do lekarzy o
różnych specjalizacjach.

W przypadku niespodziewanej
hospitalizacji Ubezpieczonego

Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie starania mające na celu powiadomienie o
zaistniałym zdarzeniu rodziny oraz zakładu pracy Ubezpieczonego, jak również za jego zgodą
może na bieżąco informować rodzinę o jego stanie zdrowia.

Dostarczenie do miejsca pobytu
leków przepisanych przez
lekarza
Transport z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do placówki
medycznej

Wizyta lekarza – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną
ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu lekarza oraz honorarium za
wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub pokryje koszty wizyty lekarskiej w placówce medycznej
– do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną
ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu pielęgniarki oraz honorarium
za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu
do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza – jeżeli Ubezpieczony uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego
wymaga leżenia Ubezpieczyciel pokryje koszt transportu leków – do wysokości 100PLN łącznych
kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej – jeżeli Ubezpieczony uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje
oraz pokryje koszt transportu Ubezpieczonego do placówki medycznej – o ile nie jest konieczna
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interwencja pogotowia ratunkowego raz stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub
prywatnego środka transportu – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego
nieszczęśliwego wypadku w odległości do 50km.
Transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego – jeżeli Ubezpieczony uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje
oraz pokryje koszt transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu
Ubezpieczonego – o ile stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka
transportu – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku w odległości do 50km.
Pomoc domowa – jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7
dni w szpitalu, Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji w
przypadku gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z pomocy osoby bliskiej – do wysokości 500PLN
maksymalnie przez okres 7 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Pomoc psychologiczna – jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, który jest objęty
ochroną ubezpieczeniową, będzie zalecona przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela porada
psychologa, Ubezpieczyciel pokryje koszty wizyt do wysokości 300PLN.
Opieka nad dziećmi – jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał w
szpitalu przez okres co najmniej 5 dni, Ubezpieczyciel pokryje koszty opieki nad dziećmi do lat 16 w
miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 100PLN za dzień, maksymalnie przez okres 3 dni w
odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie jest realizowane na wniosek
Ubezpieczonego tylko w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby
bliskiej mogącej zapewnić opiekę.
Organizuje opiekę nad psami i kotami Ubezpieczonego znajdującymi się w jego domu oraz pokrywa
koszty takiej opieki. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty transportu ww. zwierząt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, mogącej podjąć się opieki nad
nimi, albo do najbliższego schroniska dla zwierząt – do wysokości 300PLN łącznych kosztów w
odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Na telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego
dokonuje rezerwacji i udziela informacji o Służbie Zdrowia dotyczących np. placówek medycznych,
numerów telefonów do lekarzy o różnych specjalizacjach.
W przypadku niespodziewanej hospitalizacji Ubezpieczonego, na jego wniosek Ubezpieczyciel
podejmie starania mające na celu powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu rodziny oraz zakładu pracy
Ubezpieczonego, jak również za jego zgodą może na bieżąco informować rodzinę o jego stanie zdrowia.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, należy skontaktować się z
Centrum Alarmowym:
Koszty Leczenia oraz Assistance: +48 22 522 29 90, +48 22 232 29 90,
NNW i OC: +48 801 107 107, +48 58 555 5 555

In case of an insurance event, please contact the Emergency [Alarm] Centre
under the following phone numbers:
Medical Expenses and Assistance: +48 22 522 29 90, +48 22 232 29 90,
Personal Injury and Liability +48 801 107 107, +48 58 555 5 555
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