Ubezpieczenie Podróży Zagranicznej
Radość Odkrywania
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: Radość Odkrywania

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) podróży zagranicznej Radość Odkrywania zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego,
odpowiedzialności cywilnej, dodatkowych kosztów dojazdu, kosztów odstąpienia od podróży, kosztów odwołania biletu/noclegu kontynuacji
leczenia powypadkowego na terytorium RP oraz zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie (dział II załącznika do Ustawy z dnia
11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy: 1, 2, 13, 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia, w zakresie podstawowym, są:

Ochroną ubezpieczeniowa nie są objęte m.in. szkody
powstałe:

koszty leczenia (KL),
pomoc assistance zgodnie z wybranym przez ubezpieczającego wariantem (ASS),
powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nagłego
zachorowania oraz nagłego wybuchu wojny oraz aktów
terroru.
Zakres podstawowy, za opłatą dodatkowej składki, może
zostać rozszerzony o:
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW),
ubezpieczenie bagażu podróżnego,
ubezpieczenie sprzętu sportowego,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu,
ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży,
ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu,

na terytorium kraju lub obszaru w stosunku do których
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) lub Światowa
Organizacja Zdrowia wydała do powszechnej wiadomości rekomendacje odradzające podróże ludności,
na terytorium państw, w których zgodnie z informacjami MSZ, wydanymi przed wyjazdem ubezpieczonego, toczą się jakiekolwiek działania wojenne lub
panuje epidemia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa:
powstałe z winy umyślnej osób bliskich,
będące konsekwencją działania pod wpływem środków odurzających, o ile miało to wpływ na powstanie
szkody lub jej rozmiar,

ubezpieczenie kosztów odwołania biletów,

dotyczące leczenia chorób przewlekłych, nie wynikającego z ich nagłego zaostrzenia (KL, ASS),

ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia powypadkowego na terytorium RP,

gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia
podróży zagranicznej (KL, ASS, NNW),

ubezpieczenie zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie.

powstałe na skutek chorób przenoszonych drogą
płciową, AIDS, wirusa HIV (KL, ASS),

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować, dodatkowo:

nie związanych z ciążą wysokiego ryzyka (KL, ASS),

wykonywanie pracy umysłowej lub fizycznej,

wynikających z niepoddania się wymaganym szczepieniom (KL, ASS, NNW),

wyczynowe uprawianie sportu,

wynikające z procesu leczenia (KL, ASS, NNW),

uprawianie sportów ekstremalnych.

powstałe na skutek chorób i wypadków wynikających
z epidemii, skażeń oraz chorób zakaźnych (NNW),
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powstałe na skutek czynności związanych z wykonywaniem pracy, wolontariatu (OC),
wyrządzone osobom bliskim (OC),
powstałe w skutek uprawiania sportów ekstremalnych
i wyczynowych (OC).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
w Europie, przez którą rozumie się terytorium leżące w granicach geograficznych Europy, pozaeuropejską część Turcji, wszystkie pozaeuropejskie kraje basenu morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie i Maderę,
na obszarze całego świata (o ile umowa nie stanowi inaczej – dotyczy ubezpieczenia OC), z wyłączeniem terytorium RP oraz kraju
zamieszkania ubezpieczonego.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest:
użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
niezwłocznie powiadomić UNIQA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego oraz podać okoliczności zdarzenia,
podjąć współpracę z UNIQA w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów,
umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić
ubezpieczycielowi niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie,
zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, m.in. poprzez złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody, w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, niezwłocznie powiadomić o tym policję,
niezwłocznie po zgłoszeniu szkody lub powrocie na terytorium RP lub kraju zamieszkania ubezpieczonego złożyć u ubezpieczyciela spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i rokiem nabycia,
w razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych niezwłocznie powiadomić policję
i UNIQA.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, w wysokości ustalonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem szczegółowych zapisów OWU określających początek ochrony i koniec
ochrony w każdym z ryzyk objętych ochroną.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku, m.in.: odstąpienia przez od umowy ubezpieczenia, upływu okresu ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia umowy Ubezpieczenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy Ubezpieczenia lub gwarancyjnej, zgonu Ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU,
po zaistnieniu szkody niezależnie od tego, czy UNIQA wypłaciła odszkodowanie czy też odmówiła jego wypłaty.
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