
Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne  MUZ 02/18PL
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Niniejsze ubezpieczenie dystrybuowane jest za pośrednictwem WDB HealthCare Sp. z o.o.  z siedzibą w Wysokiej
52-200, ul. Fiołkowa 3, zarejestrowanej w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI, pod numerem 0000583344, z kapitałem zakładowym 100 000 zł. Gwarantem niniejszego
ubezpieczenia jest Lloyd’s (patrz Par. 4 pkt. 46 Warunków Ubezpieczenia MUZ 02/18PL).

Produkt: Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne  MUZ 02/18PL

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne na temat umowy dotyczące niniejszego produktu znajdują
się w innych dokumentach, w tym w Warunkach Ubezpieczenia Międzynarodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego MUZ 02/18PL (dalej
także Warunki Ubezpieczenia lub WU). 

UWAGA! Pojęcia zapisane w niniejszym dokumencie wielką literą zostały zdefiniowane w Warunkach Ubezpieczenia i mają znaczenie
zgodne z tymi definicjami.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne MUZ 02/18PL to dobrowolne prywatne ubezpieczenie  zdrowotne sklasyfikowane w grupie
1-2 działu II zapewniające pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego we wskazanej sieci placówek medycznych
na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia (WU), w ramach limitów przewidzianych w Tabeli Świadczeń dla wybranego
Planu ubezpieczenia. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Refundacja Medycznie uzasadnionych,

odpowiadających Wydatkom zwyczajowo przyjętym
i udokumentowanych kosztów leczenia, w zakresie
objętym wybranym Planem oraz na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia. 
Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione
w Okresie ubezpieczenia.

Świadczenia szpitalne i chirurgiczne w tym
badania diagnostyczne, konsultacje specjalistów,
zabiegi chirurgiczne, przepisane leki i wyroby
medyczne, fizjoterapię pooperacyjną.

Świadczenia z tytułu Poważnego schorzenia
w tym Leczenie onkologiczne, dializowanie,
przeszczep szpiku, organu lub tkanki, Leczenie
szpitalne i chirurgiczne.

Świadczenia z tytułu Leczenia w warunkach
ambulatoryjnych (Plany Gold i Platinum) w tym
m.in. konsultacje specjalistów za skierowaniem,
badania diagnostyczne.

Świadczenia stomatologiczne wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku obejmujące leczenie
stomatologiczne, chirurgiczne i implanty
stomatologiczne.

Refundacja kosztów Leczenia psychiatrycznego 
w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Leczenie szpitalne oraz Leczenie w warunkach
ambulatoryjnych we wskazanej sieci placówek
medycznych.

Zakres i wysokość świadczeń objętych
ubezpieczeniem uzależniona jest od wybranego
Planu ubezpieczenia i została określona w Tabeli
Świadczeń. Maksymalne sumy ubezpieczenia dla
poszczególnych planów wynoszą 500 000 EUR,
750 000 EUR, 1 000 000 EUR.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Wszelkich wydatków i kosztów leczenia Schorzeń

istniejących, tj. Chorób lub Urazów, których
ubezpieczony doznał w okresie dwóch lat
poprzedzających datę rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej  

Kosztów Leczenia w warunkach ambulatoryjnych
prowadzonego poza granicami Polski, chyba że
spełnione zostaną wymagania  w opisane
w Warunkach Ubezpieczenia.

Kosztów leczenia stomatologicznego, jeżeli nie są
następstwem nagłego, zewnętrznego uszkodzenia
naturalnego, zdrowego zęba.

Skutków uprawiania Sportów niebezpiecznych.

Leczenia AIDS lub HIV.

Kosztów zabiegów medycyny i chirurgii estetycznej.

Wydatków lub kosztów, które nie są Medycznie
uzasadnione.
Kosztów leczenia nieprzekraczających udziału
własnego.
Kosztów leczenia i wydatków poniesionych przed
rozpoczęciem Okresu ubezpieczenia lub po jego
zakończeniu.

Wszelkich wydatków lub kosztów, o których mowa
w Paragrafie 7 (Wyłączenia) Warunków
Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:



Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 Celem umowy jest ubezpieczenie wyłącznie nowych schorzeń, powstałych w Okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie
chroni zatem przed skutkami Schorzeń istniejących. 

Zobowiązanie WDB HealthCare Sp. z o.o. z tytułu umowy ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia powstałe w Okresie
ubezpieczenia. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko osoby, które zostały wskazane w Certyfikacie członkostwa.

Świadczenia z tytułu Leczenia w warunkach ambulatoryjnych, Medycyny alternatywnej oraz Świadczenia stomatologiczne
w następstwie nieszczęśliwego wypadku podlegają udziałowi własnemu. Udział własny wynosi 50 EUR łącznie w odniesieniu
do wszystkich roszczeń. Oznacza to, że koszty Leczenia w warunkach ambulatoryjnych do kwoty 50 EUR ubezpieczony musi
pokryć we własnym zakresie. Pozostała część kosztów �z tego tytułu, w wysokości przekraczającej udział własny, zostanie
pokryta przez Ubezpieczyciela.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Leczenia w warunkach ambulatoryjnych podlega 3-miesięcznemu okresowi karencji,
liczonemu od Daty rozpoczęcia, wskazanej na Certyfikacie członkostwa.

Ochrona z tytułu Poważnego schorzenia (rozumianego zgodnie z definicją zawartą w WU) obejmuje schorzenia, których
objawy i symptomy wystąpiły po upływie co najmniej 90 dni od Daty rozpoczęcia i których potrzeba leczenia powstała
w Okresie Ubezpieczenia.

Ochrona z tytułu Leczenia psychiatrycznego podlega 10-miesięcznemu okresowi karencji, liczonemu od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej, wskazanej w Certyfikacie członkostwa.

 

 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Zakres terytorialny dla Leczenia szpitalnego  obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcarię i Wielką Brytanię

oraz pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych może być realizowane na terytorium Polski. Leczenie w warunkach ambulatoryjnych
poza granicami Polski może być refundowane jedynie pod warunkiem, że:
 - Ubezpieczony uzyska indywidualną zgodę HealthWatch S.A. na leczenie w innym kraju lub 
 - inaczej wskazano w Certyfikacie członkostwa bądź 
 - jest ono następstwem Leczenia szpitalnego w innym kraju, na które uzyskano uprzednio zgodę HealthWatch S.A. lub 
 - konieczność podjęcia tego leczenia nastąpiła w wyniku Nagłego wypadku. 

Ubezpieczeniem objęte jest Leczenie w warunkach ambulatoryjnych prowadzone we wskazanych placówkach medycznych.
Aktualny wykaz placówek  medycznych dostępny jest na stronie internetowej wdbhc.pl.

 Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
 • Udzielenie dokładnych, rzetelnych i kompletnych informacji w odpowiedzi na pytania zawarte w dokumentach przekazanych
   przez WDB Healthcare Sp. z o.o. przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym w Ankiecie potrzeb i wymagań klienta oraz
   we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 
 • Poddanie się, na koszt Ubezpieczyciela, badaniom lekarskim lub diagnostycznym, jeżeli jest to niezbędne dla oceny ryzyka
   ubezpieczeniowego. Odmowa poddania się badaniom może skutkować odmową zawarcia umowy ubezpieczenia. 

W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
 • Opłacenie Składki w wysokości i w terminie (lub terminach) wskazanym w Certyfikacie członkostwa. Ochrona ubezpieczeniowa
   nie rozpocznie się, jeżeli Składka lub jej pierwsza rata nie zostaną zaksięgowane na koncie WDB HealthCare Sp. z o.o. przed
   datą wskazaną w Certyfikacie członkostwa jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.    
 • W celu uzyskania refundacji kosztów leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych (tzw. chirurgia jednego
   dnia) należy skontaktować się z całodobową infolinią HealthWatch S.A. niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności
   prowadzenia takiego leczenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni przed planowanym przyjęciem na leczenie.
 • W przypadku Leczenia w warunkach ambulatoryjnych wniosek o refundację należy zgłosić na piśmie, korzystając
   z Formularza zgłaszania roszczeń. Formularz dostępny jest u pośrednika ubezpieczeniowego oraz na stronie internetowej
   

Refundacja kosztów Medycyny alternatywnej
i komplementarnej w tym akupunktury, homeopatii, 
ajurwedy, osteopatii, chiropraktyki i tradycyjnej
medycyny chińskiej.

Leczenie  Schorzeń przewlekłych.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?
 • Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną lub
   w terminie 7 dni, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, licząc od daty, w której rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa. 
 • Przy odnowieniu umowy ubezpieczenia, okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty kolejnej rocznicy
   polisy. 
 • Za datę odstąpienia uznaje się datę, w której oświadczenie ubezpieczającego wpłynęło na adres WDB HealthCare Sp. z o.o.
 • W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje prawo jej rozwiązania za wypowiedzeniem.
   Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie uznaje się za
   dokonane z chwilą otrzymania przez WDB HealthCare Sp. z o.o. oświadczenia o wypowiedzeniu lub z inną, późniejszą datą
   wskazaną w oświadczeniu ubezpieczającego.
 • Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy należy skierować na piśmie pod adres: WDB HealthCare Sp. z o.o., 
   ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka (Wrocław).

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Daty rozpoczęcia i zakończenia ochrony wskazane są na
   Certyfikacie członkostwa.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zaakceptowaniu Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz po wniesieniu
   na rachunek bankowy WDB HealthCare Sp. z o.o. Składki lub jej pierwszej raty w terminie wynikającym z Certyfikatu
   członkostwa. 
 • Jeżeli Składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona w kwocie i w terminie wynikającym z Certyfikatu uczestnictwa,
   ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się. 
 • Gdy Składka płatna jest w ratach, w przypadku braku płatności kolejnej raty, WDB HealthCare Sp. z o.o. skieruje do
   Ubezpieczającego wezwanie do zapłaty w dodatkowym 14-dniowym terminie, z informacją, że w razie bezskutecznego upływu
   tego terminu umowa rozwiąże się. 
 • Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok, z możliwością odnowienia na kolejny rok. Ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuża
   się automatycznie. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
 • Składka z tytułu ubezpieczenia może być płatna jednorazowo lub w ratach, w stosunku półrocznym, kwartalnym lub
   miesięcznym, w zależności od wyboru ubezpieczającego.
 • Płatność ratalna Składki podlega opłacie administracyjnej, która wynosi 3% dla składki półrocznej, 5% dla składki kwartalnej
   i 7% dla składki miesięcznej.
 • Wysokość Składki oraz termin jej płatności lub terminy płatności poszczególnych rat są określone w Certyfikacie członkostwa.   
 • Składkę należy opłacić na rachunek bankowy WDB HealthCare Sp. z o.o. wskazany w Certyfikacie członkostwa.
 • Składka może zostać opłacona za pomocą karty kredytowej, jeżeli karta jest ważna co najmniej do końca Okresu
   ubezpieczenia. 
 • Ubezpieczyciel może żądać zapłaty Składki wyłącznie od ubezpieczającego.   

 • Warunkiem refundacji kosztów dokonanych procedur medycznych lub konsultacji jest przedstawienie rachunków lub innych
   dokumentów lub informacji, niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, jeżeli zwróci się o to
   WDB HealthCare Sp. z o.o. Nieusprawiedliwione niedostarczenie żądanych informacji lub dokumentów może skutkować
   odrzuceniem roszczenia w całości lub w części.  
 • Ubezpieczyciel ma prawo zażądać, by Ubezpieczony poddał się, na koszt Ubezpieczyciela, badaniom medycznym, jakie mogą
   być wymagane dla rozpatrzenia roszczenia.
 • W przypadku Leczenia szpitalnego lub Opieki dziennej, ubezpieczony zobowiązany jest do skontaktowania się z całodobową
   infolinią HealthWatch S.A. niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności prowadzenia takiego leczenia, nie później
   jednak niż w ciągu 7 dni przed planowanym przyjęciem na leczenie. Brak kontaktu z odpowiednim wyprzedzeniem może
   skutkować 25% obniżeniem kwoty świadczenia w odniesieniu do zgłoszonego roszczenia.
 • Ubezpieczony może umówić wizytę bądź badanie za pośrednictwem HealthWatch Sp. z o.o. W takim przypadku następuje
   rozliczenie bezgotówkowe z tytułu dokonanych procedur medycznych lub konsultacji bezpośrednio między Ubezpieczycielem
   i placówką medyczną. 


