
Warszawa, 1 lipca 2011 r. 
 
 

Informacja o możliwości zawierania ubezpieczeń KL + NNW + Bagaż + Assistance 
podczas wyjazdów zagranicznych 

na wyjątkowo preferencyjnych warunkach 
 
 
Uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2011 roku, pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość 
zawierania ubezpieczeń Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie 
zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na wyjątkowo preferencyjnych warunkach 
składkowych (kilkukrotnie niższych niż standardowo stosowane) w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 
Jednocześnie informujemy, że celem ułatwienia i przyspieszenia procedury wystawiania i przekazywania polis 
ubezpieczeniowych ustalono uproszczone zasady zawierania ubezpieczeń. 
 
Formalności te można zrealizować przy okazji składania wniosku lub pobierania zaliczki na wyjazd (także przez osobę 
trzecią). Celem ubezpieczenia osoby w czasie podróży zagranicznej należy zgłosić się do Sekcji Obrotu Zagranicznego 
Kwestury (pani Małgorzata Połotnicka, pok. 412, tel. 22-55-20-873 lub pani Patrycja Sikorska, pok. 406,  
tel. 22-55-23-293) celem pobrania polisy ubezpieczeniowej, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres i numer 
Pesel danej osoby, dzień wyjazdu i dzień powrotu do kraju. 
 
Składka ubezpieczeniowa opłacana jest również na miejscu (gotówką) w czasie załatwiania ww. formalności. 
 
1. Osoby ubezpieczone. W ramach ww. preferencyjnych warunków z ubezpieczenia KL + NNW + Bagaż + 

Assistance w czasie wyjazdów zagranicznych mogą skorzystać: 
a) pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego wyjeżdżający lub przebywający służbowo lub w ramach 

wymiany międzynarodowej (delegacji) poza granicami RP, 
b) pracownicy zagranicznych placówek należących do Uniwersytetu Warszawskiego, 
c) pracownicy i studenci wyjeżdżający na międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja itp., 
d) pracownicy i studenci wyjeżdżający na zagraniczne stypendia i wymiany naukowe itp., 
e) pracownicy i studenci uczestniczący w zagranicznych badaniach naukowych itp., 
f) pracownicy i studenci uczestniczący w międzynarodowych spotkaniach i projektach np. zagraniczne wyjazdy 

Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego, kół teatralnych itp. i inni, 
g) osoby towarzyszące ww. 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje ryzyka: 

a) ubezpieczenie kosztów leczenia i usługi assistance (KL + assistance) pracowników i studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego wynikłe w związku z: nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem powstałym 
poza granicami RP w czasie wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów, 

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pracowników i studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego powstałych w okresie podróży zagranicznej powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu albo 
śmierć ubezpieczonego, 

c) ubezpieczenie bagażu podróżnego (bagaż) pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w czasie 
wyjazdów zagranicznych. 

 
3. Zakres ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie KL + assistance: 
a) ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia, 
b) ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (koszty leczenia i usługi assistance) objęte ochroną ubezpieczeniową 

powstałe w okresie ubezpieczenia poza granicami RP, 
c) ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania prac w ramach 

obowiązków służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej, 
d)  ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych  

z charakterem działalności grupy wyjeżdżających studentów lub pracowników np. Zespół Tańca, grupa 
teatralna itp. (ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu), 

e) ubezpieczenie obejmuje dodatkowo Koszty Leczenia i usługi assistance wynikłe wskutek zaostrzenia 
lub powikłania choroby przewlekłej (Pakiet II i III), 

f) przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego. 
2) Ubezpieczenie NNW: 

a) ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia, 
b) ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju, jak i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są  

w kraju i wyłącznie w złotych, 
c) ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu, 



d) przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę charakter wykonywanej 
pracy i innych czynności przez ubezpieczonego (z wyjątkiem wyczynowego uprawiania sportu) oraz jego 
wiek. 

3) Ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie obejmuje ochroną bagaż podróżny od utraty, zniszczenia  
lub uszkodzenia wskutek: 
a) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, 

zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego, 
b) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami 

losowymi wymienionymi w lit. a), 
c) wypadku lub katastrofy środka komunikacji, 
d) kradzieży z włamaniem, 
e) rozboju, 
f) zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został 

powierzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego. 
 
4. Rodzaje świadczeń: 

1) W ramach Kosztów Leczenia Ubezpieczyciel pokrywa następujące rodzaje świadczeń  w ramach sumy 
ubezpieczenia (Pakiet I, II i III): 
a) konsultacje medyczne, 
b) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, 
c) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG,EKG,USG lub podstawowe badania laboratoryjne) 

niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby, 
d) pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe 

albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju, 
e) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku, 
f) transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest 

hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia - decyzja należy  
do kompetencji Ubezpieczyciela, 

g) transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia 
ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego  
lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego, 

h)  leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych w wysokości  
nie przekraczającej kwoty 2000,-PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia na osobę zaistniałe  
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

2) W ramach usługi assistance Ubezpieczyciel pokrywa (w zależności od rodzaju Pakietu) następujące rodzaje 
świadczeń w ramach sumy ubezpieczenia (w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności i w granicach 
kwot określonych w Umowie): 
a) transport ubezpieczonego do RP (Pakiet I, II i III), 
b) transport zwłok ubezpieczonego do RP (Pakiet I, II i III), 
c) pokrycie kosztów poszukiwania (Pakiet II i III), 
d) pokrycie kosztów ratownictwa (Pakiet II i III), 
e) przekazywanie wiadomości (Pakiet I, II i III), 
f) wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju (Pakiet II i III), 
g) transport  osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży (Pakiet II i III), 
h) pokrycie kosztów hotelu dla towarzyszącej osoby bliskiej lub innej ubezpieczonej osoby towarzyszącej 

ubezpieczonemu w podróży (Pakiet II i III), 
i) transport osób bliskich lub innej ubezpieczonej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu do RP w przypadku 

śmierci ubezpieczonego (Pakiet II i III), 
j) wizyta bliskiej osoby (Pakiet II i III), 

3) Ubezpieczenie NNW. 
a) świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej  

w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, 
b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 

objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku  
na zdrowiu Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie 
częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego 
uszczerbku, 

c) niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu 
niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez 
Ubezpieczyciela, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna 
refundowane są po zaakceptowaniu przez Ubezpieczyciela zasadności wyboru środka transportu, 

d) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku Ubezpieczyciel wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły 
w ciągu 12 miesięcy licząc od daty wypadku objętego odpowiedzialnością. 



4) Ubezpieczenie bagażu. Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej rzeczywistej wysokości 
szkody, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 
stanowiącej górną granicę odpowiedzialności. 

 
5. Okres ochrony ubezpieczeniowej. 

1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego,  
nie wcześniej jednak niż od dnia (godziny) wystawienia dokumentu ubezpieczenia. 

2) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą zakończenia podróży przez ubezpieczonego,  
nie później jednak niż z upływem dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia. 

3) Początek podróży rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez ubezpieczonego, kończy 
się z chwilą powrotu ubezpieczonego do mieszkania. 

4) Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia KL+assistance rozpoczyna się z momentem 
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy 
powrocie do Rzeczypospolitej, a w przypadku ubezpieczenia NNW i bagażu (odpowiednio) z chwilą 
opuszczenia mieszkania (powrotu) przez ubezpieczonego. 

5) Przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonego może nastąpić jedynie przed 
upływem ważności polisy ubezpieczeniowej i wymaga wystawienia nowego dokumentu ubezpieczeniowego. 

6) Jeżeli osoba na rzecz, której zawiera się ubezpieczenie przebywa za granicą, ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się po upływie 5 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia - nie dotyczy przedłużenia 
(kontynuacji) ochrony ubezpieczeniowej.    

 
6. Obowiązują następujące pakiety ubezpieczeń: 

1) Pakiet I podstawowy bez rozszerzenia o koszty leczenia i usługi assistance wynikłe z zaostrzeń lub powikłań 
chorób przewlekłych: 
a) ubezpieczenie KL+assistance: suma ubezpieczenia 50.000,-PLN, 
b) ubezpieczenie NNW: suma ubezpieczenia 5.000,-PLN, 
c) ubezpieczenie bagażu: suma ubezpieczenia 1.000,-PLN. 

2) Pakiet II pełny z rozszerzeniem o koszty leczenia i usługi assistance wynikłe z zaostrzeń lub powikłań chorób 
przewlekłych: 
a) ubezpieczenie KL+assistance: suma ubezpieczenia 100.000,-PLN, 
b) ubezpieczenie NNW: suma ubezpieczenia 10.000,-PLN, 
c) ubezpieczenie bagażu: suma ubezpieczenia 2.000,-PLN. 

3) Pakiet III pełny z rozszerzeniem o koszty leczenia i usługi assistance wynikłe z zaostrzeń lub powikłań chorób 
przewlekłych: 
a) ubezpieczenie KL+assistance: suma ubezpieczenia 100.000,-PLN, 
b) ubezpieczenie NNW: suma ubezpieczenia 50.000,-PLN, 
c) ubezpieczenie bagażu: suma ubezpieczenia 2.000,-PLN. 

 
7. Składka ubezpieczeniowa. 

1) Pakiet I: 0,90 PLN od osoby za jeden dzień ubezpieczenia. 
2) Pakiet II: 1,90 PLN od osoby za jeden dzień ubezpieczenia. 
3) Pakiet III: 2,60 PLN od osoby za jeden dzień ubezpieczenia. 
4) Składki za ubezpieczenie pokrywane są gotówką przez osoby zawierające ubezpieczenie w trakcie załatwiania 

formalności ubezpieczeniowych (wystawiania i wydawania polisy ubezpieczeniowej).  
 
W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem należy powiadomić: 
 

• całodobowy numer SOS Uniqa TU S.A.: 00-48-22-568-98-88 (zgłoszenia szkód poza granicami kraju), 
 
lub 
• zgłoszenie szkody po powrocie do kraju: Centrum Pomocy Grupy UNIQA pod numerem telefonu:  

801-597-597 lub 42-66-66-500 
 
lub  
• bezpośrednio (w godz. 9:00 – 15:00) Regionalnym Centrum Likwidacji Szkód w Warszawie  

przy ul. Jutrzenki 139 (Uniqa Forum) telefon: 022-501-30-00 lub 022-501-30-01, fax: 022-501-30-38 
 
 
Jednocześnie informuję, że w NFZ przy ulicy Chałubińskiego 8 można otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ), dającą prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. 
Informacje na temat kart EKUZ można uzyskać u pani Małgorzaty Pietryki w Sekcji Rozliczeń Składek ZUS Kwestury 
(pok. 304, tel. 23-296). 


