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Wykaz postanowień umownych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

RODZAJ INFORMACJI
NUMER JEDNOSTKI 

REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub
wartości wykupu ubezpieczenia

§ 1 ust. 1.1-1.2, ust. 2, ust. 3
§ 2 ust. 1.1-1.4
§ 3 ust. 1-13
§ 4 ust. 1-53
§ 5 ust. 1-3 
§ 6 ust. 1, ust. 2.1-2.2, ust. 4, ust. 9.1
§ 9 ust. 1.1-1.4, ust. 3, ust. 5

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 1 ust. 1.1-1.2, ust. 2, ust. 3
§ 2 ust. 1.1-1.4
§ 3 ust. 1-13
§ 4 ust. 1-53
§ 5 ust. 1, ust. 2
§ 6 ust. 2.1-2.2, ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9.1, ust. 11
§ 7 ust. 7.1-7.45
§ 9 ust. 1.1-1.4, ust. 4

Niniejsza tabela, sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji za- 
mieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń, stanowi integralną część Warunków Ubezpieczenia:
Międzynarodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego MUZ 02/18PL
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Maksymalna wysokość Świadczenia w ramach Planu 500 000 € 750 000 € 1 000 000 € 

Plan SILVER GOLD PLATINUM

Świadczenia szpitalne i chirurgiczne

Maksymalna wysokość świadczenia 500 000 € 750 000 € 1 000 000 € 

Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Zakwaterowanie dla jednego rodzica lub opiekuna, jeżeli Ubezpieczonym jest Osoba małoletnia Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Diagnostyka,  w tym diagnostyka laboratoryjna, radiologiczna,  tomografia komputerowa (CT),
obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI), Pozytonowa Tomografia  Emisyjna (PET)

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Szpitalne konsultacje medyczne, w tym konsultacje internisty (Lekarza chorób wewnętrznych)
lub Lekarza innej specjalności, konsultacje terapeutyczne oraz koszt opieki pielęgniarskiej

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Koszty pobytu w szpitalu, w tym na sali operacyjnej, znieczulenia lub narkozy oraz koszty
laboratoryjne

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Zabiegi chirurgiczne, w tym koszt chirurga i anestezjologa Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne (Chirurgia jednego dnia) Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Intensywna opieka medyczna 5 000 € 10 500 € 50 000 €

Leczenie szpitalne – lekarstwa, leki i środki opatrunkowe przepisane w trakcie leczenia
chirurgicznego

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Par. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia

WDB HealthCare Sp. z o. o. 
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka (Wrocław)
Tel: +48 71 715 94 74
E-mail: biuro@wdbhc.pl

2. Zakres i limit ubezpieczenia - Tabela Świadczeń 

1.1. W zamian za zapłatę należnej Składki, Ubezpieczyciel          
zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w za- 
kresie świadczeń i limitów wskazanych w Tabeli świadczeń dla 
wybranego Planu ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami       
i warunkami niniejszych Warunków ubezpieczenia w Okresie 
ubezpieczenia.
1.2. Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną Schorzeń istnieją-
cych. Celem Ubezpieczenia jest objęcie ochroną wyłącznie 
nowych schorzeń, chyba że na podstawie informacji przekaza- 
nych przez Ubezpieczonego we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przedstawi indywidualną ofertę. 
Zobowiązanie Ubezpieczyciela obejmuje koszty leczenia ponie-
sione w Okresie ubezpieczenia.

1.3. Ubezpieczony powinien zapoznać się uważnie z dokumen-
tami Ubezpieczenia, aby upewnić się, czy zakres i warunki 
Ubezpieczenia są odpowiednie do jego potrzeb.
1.2. Jeżeli po zapoznaniu się z dokumentami mają Państwo 
pytania dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o kon- 
takt z przedstawicielem Ubezpieczyciela:
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Fizjoterapia pooperacyjna (na podstawie skierowania) 1 000 € 1 250 € 1 500 €

Ambulans w celu Leczenia szpitalnego lub hospitalizacji w Nagłym wypadku 100 € 200 € 300 €

Przepisane wyroby medyczne, protezy, sztuczne urządzenia medyczne lub trwały sprzęt
medyczny niezbędny po zabiegu chirurgicznym1 500 € 1 000 € 1 500 €

Hospitalizacja w Nagłym wypadku poza Zakresem terytorialnym 50 000 € 100 000 € 150 000 €

Ewakuacja medyczna w Nagłym wypadku Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Świadczenia z tytułu Poważnego schorzenia

Maksymalna wysokość Świadczenia 500 000 € 750 000 € 1 000 000 €

Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Zakwaterowanie dla jednego rodzica lub opiekuna, jeżeli Ubezpieczonym jest Osoba małoletnia Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Leczenie onkologiczne2 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Dializowanie Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Przeszczep szpiku kostnego 50 000 € 100 000 € 200 000 €

Przeszczep organu Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Przeszczep tkanki Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Diagnostyka szpitalna niezbędna dla potwierdzenia planu leczenia Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Szpitalne konsultacje medyczne, w tym konsultacje internisty (Lekarza chorób wewnętrznych)
lub Lekarza innej specjalności, konsultacje terapeutyczne oraz koszt opieki pielęgniarskiej

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Koszty pobytu w szpitalu, w tym na sali operacyjnej, znieczulenia lub narkozy, oraz koszty
laboratoryjne

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Zabiegi chirurgiczne, w tym koszt chirurga i anestezjologa Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne (Chirurgia jednego dnia) Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Intensywna Opieka Medyczna 10 000 € 15 000 € 50 000 €

1 Na podstawie uprzedniej zgody Ubezpieczyciela lub Healthwatch (TPA). Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia we wskazanej sieci placówek medycznych.
2 Z tytułu tego świadczenia zrefundowane zostanie leczenie Nowotworu lub pozostałych Chorób przewlekłych, które nie zostały wymienione w Par. 3 ust. 3.2 niniejszych WU. 
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Leczenie szpitalne – lekarstwa, leki i środki opatrunkowe przepisane w trakcie leczenia
chirurgicznego

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Ambulans w celu Leczenia szpitalnego lub hospitalizacji w Nagłym wypadku 100 € 200 € 300 €

Świadczenia z tytułu leczenia ambulatoryjnego3

Maksymalna wysokość Świadczenia N/D 2 250 € 4 500 €

Konsultacje Lekarza specjalisty na podstawie skierowania Lekarza rodzinnego N/D Pełen zwrot Pełen zwrot

Diagnostyka ambulatoryjna, w tym diagnostyka laboratoryjna, radiologiczna, tomografia
komputerowa (CT), obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI), Pozytonowa Tomografia
Emisyjna (PET)  prowadzona w celu wykrycia choroby

N/D Pełen zwrot Pełen zwrot

Pomoc w Nagłym wypadku poza Zakresem terytorialnym N/D 750 € 1 000 €

Leczenie i konsultacje pooperacyjne Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Świadczenia stomatologiczne w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Maksymalna wysokość Świadczenia 1 000 € 1 500 € 10 000 €

Leczenie stomatologiczne Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Leczenie chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Implanty stomatologiczne Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Leczenie psychiatryczne4

Maksymalna wysokość Świadczenia 1 000 € 2 000 € 3 000 €

Leczenie w warunkach szpitalnych Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

Medycyna alternatywna i komplementarna

Maksymalna wysokość Świadczenia 1 000 € 2 000 € 3 000 €

Akupunktura (techniką igłową), homeopatia, medycyna ajurwedyjska, osteopatia,
chiropraktyka i tradycyjna medycyna chińska

Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

3 Świadczenie z tytułu Leczenia w warunkach ambulatoryjnych podlega udziałowi własnemu Ubezpieczonego w wysokości 50 Euro łącznie na wszystkie roszczenia. Koszty przekraczające
 kwotę Udziału własnego zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela.

4 Z tytułu tego świadczenia Ubezpieczyciel zrefunduje do 12 wizyt/konsultacji w ciągu Roku polisowego w ramach limitu przewidzianego dla danego Planu. 



Transport szczątków doczesnych

Maksymalna wysokość Świadczenia N/D 10 000 € 15 000 €
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Ochrona nowonarodzonego dziecka

Maksymalna wysokość Świadczenia
Do 14 dni po urodzeniu

lub do 5 000 €
Do 14 dni po urodzeniu

lub do 10 000 €
Do 14 dni po urodzeniu

lub do 20 000 €

Transport szczątków doczesnych N/D Pełen zwrot Pełen zwrot

Ochrona nowonarodzonego dziecka Pełen zwrot Pełen zwrot Pełen zwrot

3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

3.1. Zakres terytorialny dla Leczenia szpitalnego jest taki sam 
dla wszystkich Planów ubezpieczenia i obejmuje terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
3.2. Zakres terytorialny dla Leczenia w warunkach ambulatoryj- 
nych zależy od wybranego Planu ubezpieczenia i wskazany jest 
w Certyfikacie członkostwa.

Par.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Deklaracja ryzyka

1.1. Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczy-
ciel wymaga od Ubezpieczonego udzielenia informacji o stanie 
zdrowia oraz dokona oceny wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia. W konsekwencji, dodatkowe wyłączenia lub 
ograniczenia mogą mieć zastosowanie do zakresu udzielonej 
ochrony.
1.2. Istotnym jest, aby wszystkie znane Ubezpieczonemu 
informacje, o które Ubezpieczyciel zapyta w formularzu wnios- 
ku lub w innych pismach przed zawarciem Ubezpieczenia, były 
dokładne i kompletne. W oparciu o przekazane informacje 
Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka oraz przedstawia szcze-
gólne warunki ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały 
podane do jego wiadomości z naruszeniem obowiązków 
zawartych w niniejszym paragrafie. Jeżeli świadomie zatajono 
przed Ubezpieczycielem fakty lub podano nieprawdziwe 
okoliczności, domniemywa się, że wypadek ubezpieczeniowy     
i jego konsekwencje są skutkiem tych faktów.

1.3. Jeżeli przekazane Ubezpieczycielowi informacje nie są do- 
kładne lub zupełne:
• Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty Świadczenia w całości,  
   lub
• Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty Świadczenia w części, 
   lub
• Ubezpieczyciel może dokonać ponownego obliczenia Składki, 
   lub
• może mieć to wpływ na zakres Ubezpieczenia.
1.4. Jeżeli Ubezpieczony stwierdzi, że przekazane Ubezpieczy-
cielowi informacje nie są dokładne lub zupełne, ma on obo- 
wiązek zawiadomić o tym niezwłocznie Ubezpieczyciela. Uchy-
bienie temu obowiązkowi może, jak wskazano wyżej, mieć 
negatywny wpływ na ochronę ubezpieczeniową oraz zgłoszone 
roszczenia.

2. Wydanie Certyfikatu członkostwa

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wydania Certyfikatu człon-
kostwa w terminie 14 dni od Daty rozpoczęcia ochrony.

3. Zmiana zakresu Ubezpieczenia

Jeżeli Ubezpieczony będzie zainteresowany zmianą Planu 
ubezpieczenia, powinien poinformować Ubezpieczyciela o tym 
fakcie przy odnowieniu umowy ubezpieczenia. Wniosek Ubez-
pieczającego o odnowienie umowy ubezpieczenia może nie 
zostać uwzględniony.

Par. 3. Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

1. Koszty pobytu w Szpitalu i operacji chirurgicznej

Ubezpieczenie obejmuje  zwrot wskazanych poniżej kosztów 
Leczenia szpitalnego oraz Opieki dziennej w  Szpitalu oraz 
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poniesionych w ich następstwie usług i wydatków medycznych, 
jeżeli zostały one zalecone oraz zatwierdzone przez uprawnio-
nego Lekarza Ubezpieczonego:
1) Konsultacje szpitalne oraz diagnostyka laboratoryjna;
2) Koszty pobytu w szpitalu w sali jednoosobowej, posiłki        
oraz wszelkie udogodnienia dostępne w Szpitalu;
3) Zakwaterowanie rodzica – jeżeli Ubezpieczonym jest Osoba 
małoletnia, wymagająca hospitalizacji, Świadczenie obejmuje 
niezbędny nocleg dla jednego rodzica lub opiekuna w tym 
samym Szpitalu;
4) Diagnostyka, w tym tomografia komputerowa (CT), 
obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI),  Pozytonowa 
Tomografia Emisyjna (PET), leczenie i usługi medyczne zalecone 
przez Lekarza, w tym koszty konsultacji lekarskiej, przyrządów 
chirurgicznych i protez, niezbędnych w trakcie poszczególnych 
zabiegów operacyjnych;
5) Koszty operacji chirurgicznej, w tym koszty chirurga, Lekarza 
i anestezjologa;
6) Koszty pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej 
(OIOM), jeżeli są one Medycznie uzasadnione i zgodne z wybra-
nym Planem ubezpieczenia;
7) Przepisane lekarstwa, leki i środki opatrunkowe, jeżeli są 
Medycznie uzasadnione w okresie Leczenia szpitalnego lub         
w okresie ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych (Chirurgia 
jednego dnia);
8) Koszty fizjoterapii, jeżeli jest ona wymagana po operacji    
oraz gdy Ubezpieczony pozostaje pod opieką Lekarza prowa- 
dzącego lub Konsultanta;
9) Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne (Chirurgia jednego dnia);
10) Transport ambulansem, jeżeli jest on niezbędny dla za- 
pewnienia pomocy objętej Ubezpieczeniem w Nagłym wypad-
ku;
11) Hospitalizację w Nagłym wypadku poza Zakresem teryto- 
rialnym.

2. Przepisane wyroby medyczne

W ramach wybranego Planu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel 
zwróci koszty protez lub sztucznych urządzeń medycznych    
bądź trwałego sprzętu medycznego, spełniającego poniższe 
warunki, jeżeli są one Medycznie uzasadnione oraz gdy ich 
zastosowanie jest konieczne po przebytej operacji.
Koszty trwałego sprzętu medycznego lub urządzeń podlegają 
refundacji, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:
1) zostały one przepisane przez Konsultanta, Specjalistę                  
z zakresu medycyny, Lekarza lub Specjalistę z zakresu ochrony 
zdrowia;
2) są one wymagane podczas operacji chirurgicznej;
3) urządzenie jest przeznaczone do trwałego zespolenia w ciele 
oraz zostało ono zaimplementowane podczas operacji chirur-
gicznej;
4) użycie urządzenia jest Medycznie uzasadnione.

3. Ochrona w zakresie poważnego schorzenia

3.1. Ubezpieczenie obejmuje, w granicach limitów określonych 
w Tabeli świadczeń, zwrot kosztów leczenia poważnych 
schorzeń wymienionych w pkt. 3.2, o ile spełniają one poniższe 
warunki:
1) jedno lub więcej niż jedno spośród niżej opisanych schorzeń 
zostało zdiagnozowane u Ubezpieczonego oraz wymagało 
podjęcia leczenia w Okresie ubezpieczenia;
2) objawy i symptomy schorzeń opisanych poniżej wystąpiły        
u Ubezpieczonego po raz pierwszy po upływie co najmniej          
90 dni od Daty rozpoczęcia;
3) nie występuje żadne z ogólnych lub szczególnych ograniczeń 
bądź Wyłączeń określonych w niniejszych Warunkach Ubez-
pieczenia.
3.2. Za poważne schorzenie uznaje się:
1) łagodny nowotwór mózgu,
2) zawał serca,
3) niewydolność nerek,
4) nowotwór,
5) pomostowanie tętnic wieńcowych,
6) udar.

4. Prywatny ambulans medyczny

W związku z objętym Ubezpieczeniem Leczeniem szpitalnym 
lub Opieką dzienną, jeżeli jest ono Medycznie uzasadnione          
w ocenie prowadzącego leczenie Konsultanta, Specjalistę              
z zakresu medycyny, Lekarza lub Specjalistę z zakresu ochrony 
zdrowia, w Nagłym wypadku, Ubezpieczenie obejmuje uzasad-
nione i niezbędne koszty prywatnego ambulansu medycznego     
z aktualnego miejsca pobytu Ubezpieczonego do najbliższego 
Szpitala, który dysponuje środkami i wyposażeniem niezbęd-
nymi do leczenia Choroby lub Urazu.

5. Ewakuacja lub Repatriacja

Ubezpieczenie obejmuje koszty przeniesienia Ubezpieczonego 
do innego Szpitala, dysponującego środkami i wyposażeniem 
niezbędnymi do leczenia Choroby lub Urazu,  znajdującego się 
na terenie kraju, gdzie doszło do zachorowania lub na terenie 
innego pobliskiego kraju bądź zorganizowanie i pokrycie kosztu 
transportu do kraju zamieszkania. Świadczenia obejmują koszty 
leczenia koniecznego podczas transportu.

6. Leczenie poszpitalne

W przypadku pobytu w Szpitalu przez okres co najmniej                  
6 kolejnych dni, wywołanego Nieszczęśliwym wypadkiem           
lub Chorobą, Ubezpieczenie obejmuje Medycznie uzasadnione 
koszty wizyt kontrolnych w ramach Leczenia ambulatoryjnego 
oraz leczenie (w tym przepisane lekarstwa) w okresie 3 miesię-
cy następujących po dniu wypisania ze Szpitala, jeżeli Ubezpie- 
czony pozostaje pod kontrolą i nadzorem Lekarza prowadzące-
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go lub dalsze leczenie zostało zalecone przez Lekarza i jest 
bezpośrednim następstwem Nieszczęśliwego wypadku lub 
Choroby, z powodu których Ubezpieczony trafił do Szpitala.

7. Konsultacje Specjalisty

7.1. Jeżeli Ubezpieczony cierpi na Chorobę lub Uraz, w związku 
z którym Lekarz ogólny skierował Ubezpieczonego do Specja- 
listy z zakresu medycyny, Konsultanta lub Specjalisty z zakresu 
ochrony zdrowia, z zaleceniem dalszego leczenia, z określeniem  
stwierdzonych objawów, części ciała, w obrębie których objawy 
te występują oraz ze wskazaniem Specjalisty, do którego 
kierowany jest Ubezpieczony, Ubezpieczenie obejmuje koszty 
takiej konsultacji do wysokości limitu przewidzianego w wybra-
nym Planie ubezpieczenia.
7.2. Ubezpieczenie obejmuje także koszty skorzystania            
przez Ubezpieczonego z konsultacji Specjalisty z zakresu medy-
cyny, którą samodzielnie zorganizuje w przypadku gdy w Na-       
głym wypadku, skierowanie wydane przez Lekarza ogólnego nie 
jest możliwe do uzyskania.

8. Świadczenia z tytułu Leczenia w warunkach ambulato- 
ryjnych

8.1. Ubezpieczenie obejmuje, w granicach limitów określonych 
w Tabeli świadczeń dla wybranego Planu ubezpieczenia, zwrot 
kosztów następującego leczenia:
1) Konsultacje Specjalistów, na podstawie skierowania wysta- 
wionego przez Lekarza ogólnego.
2) Diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych, w tym badania 
laboratoryjne, radiologiczne, tomografia komputerowa (CT), 
obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) oraz Pozytono- 
wa Tomografia Emisyjna (PET) w celu zdiagnozowania Choroby.
3) Przedoperacyjne testy diagnostyczne oraz związane z nimi 
koszty, poniesione wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych.
4) Konsultacje i leczenie pooperacyjne (w tym przepisane le- 
karstwa).
5) Zalecona terapia logopedyczna, okulomotoryczna i fizjotera-
pia.
8.2. Świadczenie z tytułu Leczenia w warunkach ambulato- 
ryjnych podlega 3-miesięcznemu okresowi karencji od Daty 
rozpoczęcia. W tym okresie Ubezpieczyciel nie ponosi odpowie- 
dzialności.

9. Świadczenie stomatologiczne w następstwie Nieszczęśliwe-
go wypadku

9.1. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia, w grani-
cach limitów określonych w Tabeli świadczeń dla wybranego 
Planu ubezpieczenia, dla świadczenia stomatologicznego              
w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z Tabelą 
świadczeń.
9.2. Świadczenie stomatologiczne w następstwie Nieszczęśli-
wego wypadku oznacza koszt leczenia nagłego, zewnętrznego 

uszkodzenia zdrowego i naturalnego zęba. Uszkodzenia po-      
wstałe podczas jedzenia lub żucia nie są uznawane za uraz 
zewnętrzny, a ich leczenie nie jest objęte Ubezpieczeniem. 
Zdrowy i naturalny ząb jest to ząb w stanie niezmienionym,       
np. ząb bez uzupełnień lub korony.
9.3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu  świadczenia 
stomatologicznego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 
nie obejmuje kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego 
związanych lub odnoszących się do:
1) Wydatków  lub usług medycznych, których potrzeba ponie- 
sienia lub zorganizowania powstała jako skutek Schorzenia 
istniejącego.
2) Leczenia ortodontycznego, leczenia chorób zwyrodnienio-
wych lub onkologicznych.
3) Zabiegów kosmetycznych i/lub z zakresu medycyny este- 
tycznej i/lub Chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej – w jakikol-
wiek sposób lub w jakiejkolwiek formie.
4) Wypełnienia lub utrwalenia zęba lub mostu protetycznego.
5) Urazu zęba cząstkami jedzenia lub podczas normalnego pro- 
cesu żucia.
6) Czyszczenia lub wybielania zębów za pomocą środków zaku- 
pionych do domowego użytku.
7) Rutynowego, planowego leczenia.

10. Medycyna alternatywna i uzupełniająca

Ubezpieczenie obejmuje, w granicach limitów określonych         
w Tabeli świadczeń dla wybranego Planu ubezpieczenia, zwrot 
wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego z tytułu wymie-
nionych poniżej alternatywnych metod leczenia, pod warun- 
kiem że takie leczenie odbywa się pod bezpośrednią kontrolą 
uprawnionego Lekarza, Specjalisty z zakresu medycyny, Specja- 
listy z zakresu ochrony zdrowia lub Konsultanta, posiadającego 
kwalifikacje w następujących dziedzinach:
1) homeopatia,
2) ajuwerda,
3) chiropraktyka,
4) akupresura lub akupunktura,
5) medycyna chińska,
6) naturopatia.

11. Leczenie psychiatryczne

11.1. Ubezpieczenie obejmuje, w granicach limitów określo- 
nych w Tabeli świadczeń dla wybranego Planu ubezpieczenia, 
zwrot kosztów Leczenia szpitalnego oraz Leczenia w warunkach 
ambulatoryjnych, prowadzonego przez uprawnionego Lekarza 
psychiatrę, zgodnie z Tabelą świadczeń.
11.2. Ochronie nie podlegają roszczenia z tytułu leczenia psy- 
chiatrycznego, zgłoszone przed upływem 10 miesięcy od Daty 
rozpoczęcia.
11.3. W przypadku każdego leczenia psychiatrycznego Ubez-
pieczony ma obowiązek uprzedniego zawiadomienia Ubezpie- 
czyciela zgodnie z Par. 9 niniejszych WU.
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12. Ochrona nowonarodzonego dziecka

Ubezpieczenie obejmuje Medycznie uzasadnione zabiegi chi- 
rurgiczne i/lub intensywną opiekę medyczną nowonarodzone-
go dziecka w okresie 14 dni następujących po dacie porodu     
lub do wysokości limitu przewidzianego w Tabeli świadczeń,              
w zależności od tego, które ze Świadczeń jest wyższe. Schorze-
nia istniejące nie są objęte ochroną w ramach tego Świadcze-
nia. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodze-
nia się dziecka poczętego wskutek leczenia niepłodności. 
Świadczenie przysługuje w przypadku gdy ubezpieczona jest 
matka.

13. Transport szczątków doczesnych

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów repa- 
triacji szczątków doczesnych z kraju leczenia do miejsca po- 
chówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do sumy ubezpie- 
czenia oraz w granicach określonych w Tabeli Świadczeń, w tym 
koszt zakupu trumny. Świadczenie zostanie zrealizowane,    
jeżeli Ubezpieczony zmarł w trakcie leczenia. Koszty kremacji 
zostaną pokryte tylko wtedy, gdy jest to wymagane                         
ze względów prawnych i nie przekroczy sumy ubezpieczenia.

Par. 4. Definicje

1. Certyfikat członkostwa

To dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, 
wydawany Ubezpieczającemu, stanowiący integralną część 
umowy ubezpieczenia zawartej między Ubezpieczycielem           
a Ubezpieczającym. Treść Certyfikatu członkostwa powinna być 
rozumiana w kontekście innych dokumentów określających 
warunki ubezpieczenia, doręczonych przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia.

2. Choroba

Schorzenie lub stan chorobowy, mające wpływ na ciało i umysł, 
zdiagnozowane przez Lekarza, posiadającego wymagane 
prawem kwalifikacje niezbędne do wykonywania praktyki           
w zakresie medycyny lub chirurgii.

3. Chirurgia plastyczna rekonstrukcyjna

Oznacza procedurę chirurgiczną, wymaganą dla odtworzenia 
wyglądu i/lub funkcji ciała w związku z Nieszczęśliwym wypad-
kiem mającym miejsce, lub Chorobą powstałą, po Dacie 
rozpoczęcia, która to procedura przeprowadzona jest w okresie 
2 lat od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku lub powstania 
Choroby, pod warunkiem obowiązywania umowy ubezpiecze-
nia w dacie jej przeprowadzenia.

4. Data rozpoczęcia

Data, w której po raz pierwszy rozpoczyna się ochrona ubez- 
pieczeniowa oraz data każdej kolejnej rocznicy, jeżeli umowa 
ubezpieczenia zostanie odnowiona.

5. Ewakuacja

Koszt transportu Ubezpieczonego do najbliższej placówki 
medycznej na obszarze objętym Zakresem terytorialnym            
na Leczenie szpitalne lub Leczenie w warunkach ambulatoryj- 
nych skutków Nieszczęśliwego wypadku lub schorzenia, które               
w ocenie Lekarza nie mogą być odpowiednio leczone lokalnie 
lub w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia.

6. Fizjoterapia

Oznacza leczenie prowadzone przez fizjoterapeutę, 
zarejestrowanego we właściwym rejestrze i uprawnionego       
do prowadzenia leczenia, na podstawie skierowania od Leka- 
rza, u którego leczy się Ubezpieczony. W ramach Ubezpieczenia 
możliwe jest pokrycie kosztu maksymalnie takiej liczby sesji, 
jaka została określona w Tabeli świadczeń i Certyfikacie człon-
kostwa.

7. HealthWatch S.A. (HealthWatch)

Podmiot upoważniony do rozpatrywania roszczeń w imieniu 
Ubezpieczyciela, zgodnie z niniejszymi WU.

8. HIV/AIDS

Koszty lub leczenie związane bezpośrednio lub pośrednio               
z Ludzkim Wirusem Niedoboru Odporności (HIV) i/lub 
towarzyszącymi mu chorobami, w tym Zespołem Nabytego 
Upośledzenia Odporności (AIDS) lub zespołem wyczerpania 
(ARC).

9. Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ)

Oznacza koszty lub leczenie stosowane do uśmierzenia 
objawów zaburzeń gospodarki hormonalnej lub leczenia skut- 
ków menopauzy.

10. Karencja

Okres poczynając od Daty rozpoczęcia, przez który Ubezpieczy-
ciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie zawartej umo- 
wy ubezpieczenia.

11. Konsultant

Licencjonowany praktyk medyczny, który posiada wymagane 
prawem kwalifikacje w zakresie praktykowania medycyny         
lub chirurgii na terenie kraju, gdzie prowadzone jest leczenie.
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12. Leczenie nowotworu

Oznacza koszty konsultacji u Specjalistów, koszty testów 
diagnostycznych, radioterapii, chemioterapii oraz leczenia 
chirurgicznego zarówno w trybie szpitalnym, jak i ambulatoryj- 
nym poniesione w związku z planowaniem i prowadzeniem 
Leczenia nowotworu, jednak nie wcześniej niż od daty posta- 
wienia diagnozy. Świadczenia z tytułu Leczenia nowotworu 
obejmują Medycznie uzasadnione koszty poniesione w Okresie 
ubezpieczenia.

13. Leczenie szpitalne

Ma miejsce, gdy Ubezpieczony zostaje przyjęty do Szpitala        
na leczenie trwające co najmniej 24h. Wypłata świadczenia          
z tego tytułu wymaga uprzedniego zgłoszenia do HealthWatch.

14. Leczenie w warunkach ambulatoryjnych

Oznacza objęte Ubezpieczeniem usługi lub leczenie  Ubezpie- 
czonego, gdy nie został on przyjęty na Leczenie szpitalne           
lub leczenie w ramach Opieki dziennej. Leczenie w warunkach 
ambulatoryjnych obejmuje także leczenie psychiatryczne w wa- 
runkach ambulatoryjnych.

15. Lekarz, Lekarz ogólny, Lekarz prowadzący,
Lekarz psychiatra, Lekarz rodzinny

Licencjonowani praktycy medyczni, którzy posiadają wyma-
gane prawem kwalifikacje w zakresie praktykowania medycyny 
lub chirurgii na terenie kraju, gdzie prowadzone jest leczenie.

16. Medycyna alternatywna/uzupełniająca

Uzupełniające metody leczenia, stosowane łącznie z konwen- 
cjonalnymi metodami leczenia, w niepotwierdzonym naukowo 
przekonaniu, że metody te „uzupełniają” (poprawiają efektyw- 
ność) leczenia konwencjonalnego. Ubezpieczony jest upraw- 
niony do Świadczeń  określonych w Tabeli świadczeń.

17. Medycyna chińska

Konsultacje u osoby zajmującej się zawodowo udzielaniem 
porad zdrowotnych z zakresu medycyny chińskiej i/lub lekar- 
stwa zalecone przez taką osobę.

18. Medycznie uzasadnione

Oznacza leczenie lub usługi, jakie otrzymał Ubezpieczony,      
które spełniają następujące warunki:
1) Są odpowiednie i niezbędne z punktu widzenia objawów, 
diagnozy i leczenia schorzenia, jakie wystąpiło u Ubezpieczone-
go.
2) Są zgodne z wytycznymi i dobrą praktyką medyczną w za- 

kresie leczenia schorzenia, jakie wystąpiło u Ubezpieczonego.
3) Nie zostały wykonane w celach edukacyjnych lub ze względu 
na komfort Ubezpieczonego.
4) Nie mają charakteru eksperymentu lub badania.
5) Nie są nadmierne co do zakresu, długości trwania                   
oraz częstotliwości w celu zapewnienia bezpiecznego i odpo- 
wiedniego procesu leczenia.

19. My/Nas/Nasz

Odnosi się do WDB HealthCare Sp. z. o. o. działającego w imie- 
niu i na rzecz Ubezpieczyciela.

20. Nagły wypadek

Stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia stan, charakteryzu-
jący się silnymi pierwszymi objawami, które, racjonalnie oce- 
niając, mogłyby prowadzić do zagrożenia życia Ubezpieczone-
go, gdyby pomoc medyczna nie została udzielona mu w ciągu 
24 godzin.

21. Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, niewywołane Chorobą          
lub samouszkodzeniem, którego bezpośrednim skutkiem jest 
uszkodzenie ciała u Ubezpieczonego, do którego doszło z przy- 
czyny zewnętrznej, niezależnej od Ubezpieczonego i poza jego 
kontrolą.

22. Nowotwór

Zdiagnozowana złośliwa narośl, potwierdzona wynikiem bada-
nia histopatologicznego i charakteryzująca się niekontro- 
lowanym wzrostem złośliwych komórek i naciekaniem tkanki. 
Określenie „złośliwy” obejmuje również białaczkę, chłoniaka         
i mięsaka.

23. Obrazowanie MRI, CT, PET

Oznacza obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego 
(MRI), tomografii komputerowej (CT) lub Pozytonowej 
Tomografii  Emisyjnej (PET), na podstawie skierowania wydane-
go przez Lekarza prowadzącego.

24. Okres ubezpieczenia

Oznacza okres ochrony ubezpieczeniowej, za który Ubezpiecza-
jący opłacił składkę, liczony od Daty rozpoczęcia. Ubezpieczony 
korzysta z ochrony w zakresie leczenia i wydatków poniesio- 
nych w Okresie ubezpieczenia.

25. Opieka dzienna

Leczenie prowadzone w Szpitalu, do którego Ubezpieczony 
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został formalnie przyjęty, lecz względy medyczne nie wymaga-
ją, by pozostał tam na noc, jednak w czasie pobytu w Szpitalu 
Ubezpieczony zajmuje łóżko.

26. Osoba małoletnia

Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.

27. Osoba na utrzymaniu

Współmałżonek lub partner i/lub niepozostające w związku 
małżeńskim dziecko, pasierb/pasierbica, dziecko przyjęte do 
rodziny zastępczej lub dziecko przysposobione zgodnie z pra- 
wem, które nie ukończyły 18 roku życia lub 24 roku życia,                    
jeżeli pobierają naukę w pełnym wymiarze.

28. Plan ubezpieczenia

Oznacza wybrany przez Ubezpieczonego wariant Ubezpiecze-
nia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie Świad-
czeń określonych w Tabeli świadczeń zgodnie z Planem,        
którego wybór potwierdza treść Certyfikatu członkostwa.

29. Poza zakresem terytorialnym

Lokalizacje poza zgodnym z wybranym Planem ubezpieczenia 
Zakresem terytorialnym. Leczenie i usługi medyczne objęte 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej będą realizowane 
wyłącznie we wskazanym  w Certyfikacie członkostwa Zakresie 
terytorialnym w sieci placówek partnerskich.

30. Protezy, pomoce medyczne i sprzęt

Oznaczają objęte Ubezpieczeniem pomoce i sprzęt medyczny, 
których użycie jest niezbędne w trakcie lub niezwłocznie             
po operacji chirurgicznej, objętej Ubezpieczeniem.

31. Przedsiębiorca

Osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność 
gospodarczą na swój rachunek zarejestrowana w ewidencji 
działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców KRS.

32. Przepisane lekarstwa, leki i środki opatrunkowe

Oznaczają lekarstwa, leki i środki opatrunkowe przepisane 
przez Specjalistę z zakresu medycyny prowadzącego leczenie 
Ubezpieczonego. Leczenie takie musi być Medycznie uzasad- 
nione, zaś zwrotowi podlegają jedynie Uzasadnione i zwycza-
jowo przyjęte koszty.

33. Repatriacja

Koszt transportu Ubezpieczonego do Kraju zamieszkania w celu 

Leczenia szpitalnego lub Leczenia w warunkach ambulatoryj- 
nych na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby              
bądź Urazu, które nie mogą być odpowiednio leczone w miejscu 
pobytu Ubezpieczonego lub w miejscu wypadku.

34. Rok polisowy

Oznacza rok obowiązywania umowy ubezpieczenia, liczony       
od Daty rozpoczęcia.

35. Schorzenie istniejące

Oznacza chorobę, stan medyczny lub psychiczny, który został 
zdiagnozowany u Ubezpieczonego przed datą, kiedy Ubezpie- 
czony został po raz pierwszy objęty ochroną ubezpieczeniową 
w ramach umowy ubezpieczenia i/lub w związku z którym wo- 
bec Ubezpieczonego stosowano Leczenie szpitalne i/lub Lecze-
nie w warunkach ambulatoryjnych (w tym leki na receptę).

36. Schorzenie przewlekłe

Schorzenie lub Choroba, które nie mogą być wyleczone           
przy pomocy znanych medycynie metod i/lub które wykazują 
duże prawdopodobieństwo trwania w czasie i/lub okresowego 
nawracania, a które wymagają stałej kontroli, monitorowania 
i/lub leczenia. Przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów            
w związku z leczeniem Schorzenia przewlekłego, Ubezpieczony, 
w celu uniknięcia wątpliwości, powinien skontaktować się           
z HealthWatch, celem uzgodnienia kwalifikacji danego Scho- 
rzenia jako przewlekłego, zgodnie z powyższą definicją.

37. Składka

Oznacza kwotę pieniędzy skalkulowaną w zamian za ochronę 
ubezpieczeniową w ramach Planu ubezpieczenia wybranego 
przez Ubezpieczającego.

38. Specjalista z zakresu ochrony zdrowia, Specjalista                     
z zakresu medycyny

Licencjonowani praktycy medyczni, którzy posiadają wyma-
gane prawem kwalifikacje w zakresie praktykowania medycyny 
lub chirurgii na terenie kraju, gdzie prowadzone jest leczenie.

39. Sport niebezpieczny

Zajęcia sportowe, których uprawianie postrzegane jest             
jako ryzykowne. Aktywności te często związane są ze znaczną 
prędkością, wysokością, wysiłkiem fizycznym oraz stosowaniem 
wyspecjalizowanego sprzętu. Przykładowe dyscypliny sportów 
niebezpiecznych:
1) Sporty ekstremalne: ekstremalna jazda na rowerze, kolar- 
stwo górskie, downhill, base jumping, wingsuit jumping, dream 
jumping, zorbing, parkour, free run, uczestnictwo w wypra- 
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wach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warun- 
kami klimatycznymi lub przyrodniczymi, takich jak pustynia, 
wysokie góry (ponad 5 500 m.n.p.m.), busz, bieguny, dżungla       
i obszary lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu 
zabezpieczającego lub asekuracyjnego.
2) Sporty górskie, takie jak zjazdy na linie, wspinaczka górska, 
składkowa lub ściankowa, speleologia, bouldering, trekking.
3) Sporty zimowe: narciarstwo/snowboarding alpejski, wspi- 
naczka lodowa, narciarstwo/snowboarding ekstremalny, 
narciarstwo/snowboarding poza trasami, narciarstwo/snow-
boarding prędkościowy, bobsleje, luge, hokej na lodzie, skele-
ton, heliskiing, heliboarding, jazda figurowa na lodzie, short 
track, łyżwiarstwo szybkie, iceboats, biathlon, skibob. Wyłącze-
nie nie dotyczy rekreacyjnej jazdy na łyżwach i sankach             
oraz narciarstwa i snowboardingu uprawianych na przezna- 
czonych do tego celu stokach. 
4) Sporty jeździeckie takie jak polowania konne, skoki konne, 
polo, bieg z przeszkodami lub innego rodzaju wyścigi konne. 
Wyłączenie nie dotyczy rekreacyjnej jazdy konnej.
5) Sporty wodne takie jak potholing lub nurkowanie w jaski- 
niach, nurkowanie z akwalungiem na głębokość większą niż      
10 m, skoki do wody, rafting, canyoning, hydrospeed, kaja- 
karstwo górskie, kitesurfing, windsurfing, żegluga poza wodami 
przybrzeżnymi (12 mil morskich od brzegu).
6) Sporty motorowe, takie jak wyścigi motocyklowe jazda           
na quadach, jazda lub prowadzenie  jedno lub dwuśladowego 
pojazdu silnikowego w trakcie wyścigów lub rajdów.
7) Sporty walki.
8) Sporty powietrzne, takie jak latanie z mikrolotnią, szybownic-
two, lot balonem, lotniarstwo, paralotniarstwo, parascending, 
skoki ze spadochronem i skoki na bungee, pilotowanie samo-
lotów lub helikopterów, buggy kiting.
9) Polowanie.
10) Sporty wykonywane zawodowo/ profesjonalnie (oznacza 
uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę        
lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy 
sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową 
istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku         
gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi 
znaczącą część dochodów dla sportowca).

40. Szpital

Miejsce zarejestrowane zgodnie z prawem, służące zapewnie-
niu opieki medycznej lub chirurgicznej oraz leczeniu osób 
chorych lub  poszkodowanych w kraju, w którym jest położone. 
Pojęcie to nie obejmuje placówki zapewniającej stałą, długo- 
trwałą opiekę, Spa, uzdrowiska, sanatorium,  domu opieki         
dla osób w podeszłym wieku lub innych placówek, które nie 
zostały zarejestrowane jako Szpital.

41. Świadczenia objęte ubezpieczeniem

Wydatki objęte ubezpieczeniem, Medycznie uzasadnione               

i powstałe w Okresie ubezpieczenia. Zwrotowi podlegają 
wydatki Uzasadnione i zwyczajowo przyjęte.

42. Świadczenie (limit świadczenia)

Kwota  refundacji kosztów leczenia z zastrzeżeniem limitów 
zawartych  w Tabeli świadczeń oraz w Certyfikacie członkostwa, 
zgodnie z wybranym Planem ubezpieczenia.

43. Tabela świadczeń

Tabela świadczeń określająca Świadczenia objęte Planem ubez- 
pieczenia wybranym przez Ubezpieczającego, zawarta w Par. 1 
niniejszych WU.

44. Ubezpieczenie

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Nas, która może 
zostać odnowiona w każdą rocznicę polisy, zgodnie z postano- 
wieniami i warunkami przedstawionymi Ubezpieczającemu.

45. Ubezpieczony

Ubezpieczający albo Ubezpieczony, objęty ochroną ubezpiecze-
niową na podstawie umowy ubezpieczenia, wskazany  w Certy-
fikacie członkostwa.

46. Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia jest zawierana z zakładem ubezpieczeń 
Lloyd’s z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, 
Londyn, EC3M 7HA, 1 Lime Street. Lloyd’s jest spółką  zrzesza-
jącą underwriterów, założoną zgodnie z obowiązującym pra- 
wem. Ubezpieczycielem jest Lloyd’s Syndykat 4444, zarządzany 
przez Canopius Managing Agent Ltd, którego siedziba spółki 
znajduje się pod adresem Gallery 9, One Lime Street, London, 
EC3M, 7HA w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii                 
i została zarejestrowana w Anglii pod nr 01514453. Canopius 
Managing Agent Ltd posiada zezwolenie Organu Regulacji 
Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority) i podlega 
nadzorowi Organu Kontroli Finansowej (Financial Conduct 
Authority) i Organu Regulacji Ostrożnościowej (Prudential 
Regulation Authority).

47. Udział własny

Udział własny ma zastosowanie w stosunku do każdej osoby 
ubezpieczonej wskazanej na Certyfikacie członkostwa w Okre- 
sie ubezpieczenia, co oznacza, iż Ubezpieczony odpowiada        
za pokrycie kosztów leczenia do sumy wskazanej jako udział 
własny. Udział własny jest finansowany przez Ubezpieczonego     
i nie jest odliczany od żadnego z limitów świadczeń oraz ma 
zastosowanie do roszczeń składanych przez uprawnionych       
do tego Ubezpieczonych w każdym Roku polisowym, bez 



MUZ 02/18PL WDB HealthCare Sp. z o.o.  13

względu na to, czy usługi medyczne lub leczenie były świad- 
czone z tej samej lub pokrewnej przyczyny, czy ze względu         
na zupełnie nowe schorzenie.

48. Uraz

Obejmuje ranę, stłuczenie, rozcięcie, ranę ciętą, ranę kłutą, 
otarcie, zadrapanie, zadraśnięcie, ranę szarpaną lub inne 
obrażenia ciała.

49. Usługi szpitalne

Oznaczają leczenie objęte Ubezpieczeniem, zapewnione Ubez-
pieczonemu, gdy został przyjęty do Szpitala na Leczenie 
szpitalne lub jako pacjent Opieki dziennej. Refundacji podlegają 
Uzasadnione i zwyczajowo przyjęte oraz Medycznie uzasad- 
nione koszty Usług szpitalnych. Każdy pobyt w ramach Leczenia 
szpitalnego należy uprzednio zgłosić do HealthWatch.

50. Wady wrodzone

Symptomy wrodzonego lub dziedzicznego schorzenia lub scho- 
rzeń istniejących przy porodzie, które zostały zdiagnozowane    
w okresie 3 lat od daty narodzin.

51. WU/ Warunki Ubezpieczenia

Niniejsze Warunki Międzynarodowego Ubezpieczenia Zdrowot-
nego.

52. Uzasadnione i zwyczajowo przyjęte wydatki

Oznaczają maksymalną kwotę uzasadnioną i zwyczajowo 
przyjętą dla Świadczeń objętych ubezpieczeniem, nie 
przekraczające kwot wynikających z rachunków lub faktur. 
Kwoty te są określane na podstawie standardowych kosztów 
leczenia Ubezpieczonego w miejscu prowadzenia leczenia           
w ramach sieci placówek medycznych wskazanych przez Ubez-
pieczyciela.

53. Zakres terytorialny

Obszar geograficzny, w którym może być prowadzone leczenie 
objęte Ubezpieczeniem.

Par. 5. Okres ochrony ubezpieczeniowej

1. Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok, z możliwością 
odnowienia jej po upływie każdego Roku polisowego.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia 
objętego zakresem Ubezpieczenia, poniesionych w Okresie 
ubezpieczenia. Wypłata świadczeń z tego tytułu następuje  

zgodnie z Uzasadnionymi i Zwyczajowo przyjętymi stawkami 
obowiązującymi w kraju, w którym realizowane było Medycznie 
uzasadnione leczenie. W przypadku braku odnowienia umowy 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności      
za koszty wynikłe z tytułu leczenia, które miało miejsce                 
po upływie bieżącego Okresu ubezpieczenia.

2. Karencja

2.1. Do ochrony ubezpieczeniowej może mieć zastosowanie 
okres karencji, przez który to okres Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności.
2.2. Okres karencji w przypadku Świadczeń z tytułu Leczenia       
w warunkach ambulatoryjnych wynosi, zgodnie z Par. 3 ust. 8.2 
niniejszych WU, 3 miesiące od Daty rozpoczęcia.
2.3. Okres karencji w przypadku Świadczeń z tytułu leczenia 
psychiatrycznego wynosi, zgodnie z Par. 3 ust. 11.2 niniejszych 
WU, 10 miesięcy od Daty rozpoczęcia.
2.4. Ponadto, ochroną ubezpieczeniową w zakresie poważnego 
schorzenia, zgodnie z Par. 3 ust. 3 niniejszych WU objęte są te 
Schorzenia, których objawy i symptomy wystąpiły u Ubezpie- 
czonego po raz pierwszy po upływie co najmniej 90 dni od Daty 
rozpoczęcia.

3. Początek ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w Dacie rozpoczęcia, 
jednak nie wejdzie w życie, jeżeli nie opłacono Składki lub jej 
pierwszej raty. Za dzień opłacenia Składki lub jej raty uznaje się 
dzień zaksięgowania środków na koncie WDB HealthCare.

4. Prawo do odstąpienia

4.1. Jeżeli po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia Ubez-
pieczający dojdzie  do przekonania, że nie spełnia ono Państwa 
oczekiwań, prosimy o skontaktowanie się z Ubezpieczycielem 
lub wskazanym przez niego przedstawicielem. Ubezpieczający 
może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od Daty 
rozpoczęcia, a gdy jest Przedsiębiorcą – w ciągu 7 dni od Daty 
rozpoczęcia.
4.2. Za datę odstąpienia uznaje się datę, w której oświadczenie 
Ubezpieczającego wpłynęło na adres:
WDB HealthCare Sp. z o. o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka (Wrocław)
Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone na piśmie.

5. Wypowiedzenie

5.1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia, Ubezpieczyciel 
dokona zwrotu składki proporcjonalnie do niewykorzystanego 
Okresu ubezpieczenia.
5.2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ze skutkiem           
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na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie uważa się 
za dokonane z datą otrzymania przez WDB HealthCare  oświad-
czenia o wypowiedzeniu lub z inną, późniejszą datą, wskazaną        
w oświadczeniu. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie 
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty Składki, za okres 
w którym udzielono ochrony ubezpieczeniowej.
Wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie na adres:
WDB HealthCare Sp z o.o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka (Wrocław)

6. Wypowiedzenie w przypadku braku zapłaty składki

Umowę ubezpieczenia uznaje się za wypowiedzianą przez 
Ubezpieczającego, gdy kolejna rata Składki nie została zapłaco-
na w umówionym terminie pomimo uprzedniego wezwania       
do zapłaty w dodatkowym terminie 14 dni, a w wezwaniu 
określono skutki nieopłacenia raty Składki w dodatkowym 
terminie.  W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje 
się wraz z upływem dodatkowego terminu płatności.

7. Wygaśnięcie

Umowa ubezpieczenia wygasa, gdy:
1) Ubezpieczający przestał spełniać warunki objęcia ochroną 
ubezpieczeniową. Jeżeli Ubezpieczający osiągnął wiek 65 lat      
w okresie trwania umowy ubezpieczenia, ochrona na podsta- 
wie umowy będzie kontynuowana do końca Okresu ubezpie- 
czenia, jednakże nie zostanie odnowiona.
2) Ubezpieczający wypowie umowę ubezpieczenia w dowol-
nym czasie na piśmie. Szczegółowe warunki wypowiedzenia 
umowy ubezpieczenia określono w Par. 5  ust. 5.
3) Ubezpieczający nie opłacił kolejnej raty Składki, pomimo 
uprzedniego wezwania przez WDB HealthCare  do zapłaty w do- 
datkowym terminie 14 dni, a w wezwaniu określono skutki 
nieopłacenia raty Składki w dodatkowym terminie.
4) Upłynie Okres ubezpieczenia, a umowa ubezpieczenia nie 
zostanie odnowiona.

Umowa ubezpieczenia wygaśnie również w przypadku śmierci 
Ubezpieczającego. W takim przypadku Ubezpieczyciel dokona 
zwrotu Składki proporcjonalnie do Okresu ubezpieczenia,      
który jeszcze nie upłynął (przed dokonaniem zwrotu Składki za 
niewykorzystany okres Ubezpieczyciel może zażądać przed- 
stawienia aktu zgonu Ubezpieczającego). Alternatywnie, wska-
zane w Certyfikacie członkostwa Osoby na utrzymaniu mogą 
złożyć wniosek o przeniesienie na ich rzecz praw Ubezpiecza-
jącego z umowy ubezpieczenia, jeżeli spełniają minimalne 
kryterium wieku przewidziane dla zawarcia ubezpieczenia,         
a także wnioskować o objęcie ochroną i wskazanie w Certyfika-
cie członkostwa innych Osób na utrzymaniu.

Par. 6. Warunki świadczenia ochrony ubezpieczeniowej. 
Prawa i obowiązki stron

1. Warunki objęcia ochroną

1.1. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby w wieku od       
14 dni do 65 lat, których miejsce zamieszkania znajduje się          
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie pozostałych 
warunków objęcia Ubezpieczeniem należy zapoznać się uważ- 
nie z pozostałymi dokumentami ubezpieczeniowymi doręczo- 
nymi przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Osoby pozostające 
na utrzymaniu Ubezpieczającego mogą zostać objęte ochroną 
wyłącznie w ramach tego samego Planu, jaki wybrał dla siebie 
Ubezpieczający.
1.2. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte niepozostające              
w związku małżeńskim dzieci poniżej 18 roku życia (lub 24 roku 
życia, jeżeli pobierają naukę w trybie stacjonarnym).

2. Udział własny (o ile ma zastosowanie)

2.1. Świadczenia mogą być przedmiotem zastosowania Udziału 
własnego. Udział własny to stała kwota, którą Ubezpieczony 
musi pokryć we własnym zakresie. Udział własny może mieć 
zastosowanie w odniesieniu do  Świadczenia lub w odniesieniu 
do Okresu ubezpieczenia.
2.2. Udział własny wynosi 50 EUR łącznie w odniesieniu                
do wszystkich roszczeń z tytułu Leczenia w warunkach ambula-
toryjnych w danym Roku polisowym (w tym Świadczeń z zakre- 
su Medycyny alternatywnej, Świadczeń stomatologicznych         
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Świadczeń z tytułu 
leczenia psychiatrycznego). Pozostała część kosztów leczenia,     
w wysokości przekraczającej udział własny, zostanie pokryta 
przez Ubezpieczyciela.

3. Sposób obliczenia i płatności Składki

3.1. Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka. Przy kalkulacji Składki uwzględnia 
się zakres ochrony ubezpieczeniowej, wiek Ubezpieczonego, 
sposób płatności Składki, stan zdrowia Ubezpieczonego w Dacie 
rozpoczęcia oraz w okresie poprzedzającym tę datę.
3.2. Do zapłaty Składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest 
Ubezpieczający.
3.3. Wszystkie informacje dotyczące płatności Składki ubez- 
pieczeniowej zawarte będą w Certyfikacie członkostwa.
3.4. Składka może być płatna w stosunku rocznym, półrocznym, 
kwartalnym lub miesięcznym, przy czym płatność ratalna pod- 
lega następującym opłatom administracyjnym:
1) Sładka roczna – 0% opłaty dodatkowej.
2) Składka półroczna-opłata dodatkowa w wysokości 3% Składki.
3) Składka kwartalna-opłata dodatkowa w wysokości 5% Składki.
4) Składka miesięczna-opłata dodatkowa w wysokości                    
    7% Składki.
3.5. Jeżeli uzgodniono płatność Składki w ratach, Ubezpieczają-
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cy pozostaje zobowiązany do zapłaty Składki w całości.           
Jeżeli Składka jest opłacana za pomocą karty kredytowej, Ubez-
pieczający zobowiązany jest do zapewnienia, by karta ta była 
ważna przez cały Rok polisowy.
3.6. W przypadku, gdy:
1) nie opłacono należnej Składki w uzgodnionym terminie           
w pełnej wysokości,  a płatność Składki jest jednorazowa,  lub
2) nie opłacono kolejnej raty Składki, pomimo iż rata Składki 
stała się wymagalna i bezskutecznie upłynął dodatkowy 
14-dniowy termin wyznaczony Ubezpieczającemu w wezwaniu 
do zapłaty, określającym skutki braku płatności w wyznaczo- 
nym terminie, uznaje się, że umowa ubezpieczenia została 
rozwiązana przez Ubezpieczającego.

4. Miejsce podjęcia leczenia

Ubezpieczony może leczyć się na obszarze objętym Zakresem 
terytorialnym w sieci współpracujących z Ubezpieczycielem 
placówek medycznych. W celu zapoznania się ze wszystkimi 
ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszą-
cymi się do Zakresu terytorialnego leczenia, prosimy o uważne 
zapoznanie się z treścią Certyfikatu członkostwa oraz posta-
nowieniami Par. 1 i 7 niniejszych WU.

5. Co stanie się, gdy Ubezpieczyciel straci możliwość spełnia- 
nia swoich zobowiązań?

Wypłaty z zakładów ubezpieczeń Lloyd’s objęte są gwarancją 
Financial Services Compensation Scheme (Funduszu Gwaran-  
cyjnego Usług Finansowych). Ubezpieczony może zwrócić się     
o wypłatę świadczeń do tego Funduszu, jeżeli Ubezpieczyciel 
działający w ramach Lloyd’s utraci możliwość spełniania swoich 
zobowiązań wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. 
Jeżeli Ubezpieczony będzie uprawniony do uzyskania wypłaty     
z Funduszu, zakres i wysokość Świadczeń zostaną ustalone          
w oparciu o umowę ubezpieczenia. Szczegółowe informacje      
o Financial Services Compensation Scheme znajdują się w jego 
siedzibie:
Financial Service Compensation Scheme
10 floor
Budynek Beaufort
ul. St Botolph 15
EC3A 7QU London 
oraz na stronie internetowej www.fscs.org.uk.

6. Prawo właściwe, jurysdykcja

6.1. Umowa ubezpieczenia jest poddana prawu polskiemu.
6.2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpiecze-
nia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej 
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczo-
nego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

7. Odnowienie umowy ubezpieczenia

Na 30 dni przed upływem bieżącego Okresu ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel może zaproponować  Ubezpieczającemu odno- 
wienie umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczy-
ciel poinformuje Ubezpieczającego o warunkach odnowienia,    
w tym zmianach w stosunku do treści aktualnej umowy ubez- 
pieczenia oraz o wysokości Składki.
Jeżeli Ubezpieczający zainteresowany będzie zmianą Planu 
ubezpieczenia, może złożyć odpowiednie oświadczenie             
przy dokonywaniu odnowienia umowy ubezpieczenia. Jeśli 
żadne Schorzenia istniejące nie zostały wskazane na pierwszym 
Certyfikacie członkostwa jako wyłączone z zakresu ochrony, 
żadne Schorzenia nie zostaną zakwalifikowane jako  wyłączenia 
przy wznowieniu polisy, niezależnie od roszczeń zgłaszanych      
w trakcie trwania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jeśli jed- 
nak wyłączenia z tytułu  Schorzeń istniejących miały  zastoso-
wanie do pierwszej umowy ubezpieczenia, te Schorzenia pozo- 
staną wyłączone z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
przy kolejnych wznowieniach.

8. Klauzula sankcji (wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzial-
ności)

Ubezpieczyciel nie obejmie ochroną, nie zaspokoi żadnego 
roszczenia ani nie wypłaci żadnego świadczenia na podstawie 
umowy ubezpieczenia, w zakresie, w jakim objęcie ochroną 
ubezpieczeniową, zaspokojenie roszczenia lub wypłata świad-
czenia mogłyby narazić Ubezpieczyciela na sankcje, zakazy        
lub ograniczenia w świetle rezolucji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych bądź na sankcje handlowe i ekonomiczne wyni- 
kające z prawa i regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, 
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii lub Stanach 
Zjednoczonych.

9. Prawa osób trzecich

9.1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy 
rachunek. W takim przypadku wszystkie osoby objęte Ubez-
pieczeniem muszą być wskazane w Certyfikacie członkostwa.
9.2. Każdy Ubezpieczony może zgłosić wniosek o refundację 
Świadczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela.
9.3. Ponadto, Ubezpieczony może żądać aby Ubezpieczyciel 
udzielił mu informacji o postanowieniach umowy ubezpiecze-
nia zawartej w jego imieniu i/lub na jego rzecz oraz Warunków 
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
Ubezpieczonego.
9.4. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, roszczenie      
o zapłatę Składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie prze- 
ciwko Ubezpieczającemu. Jednakże, zarzut mający wpływ           
na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść także 
przeciwko Ubezpieczonemu.
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10. Ochrona danych osobowych

10.1. Wszystkie dane osobowe przekazane lub dotyczące Ubez-
pieczonego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi prze- 
pisami o ochronie danych osobowych.
10.2. Pełne informacje o tym, jakie dane osobowe Ubezpieczy-
ciel gromadzi, w jakim celu, komu je udostępnia oraz jak długo 
je przechowuje, zawarte są w polityce prywatności doręczonej 
Ubezpieczającemu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
10.3. Polityka prywatności zawiera także szczegółowe infor- 
macje o prawach Ubezpieczonego, wynikających z obowiązują-
cych przepisów o ochronie danych osobowych.
10.4. Dodatkowo, w przypadku pytań dotyczących gromadze-
nia i wykorzystywania danych osobowych, Ubezpieczający             
i Ubezpieczony mogą skontaktować się z Inspektorem Danych 
Osobowych pod poniższym adresem:
The Data Protection Officer
Canopius Managing Agents Limited
Gallery 9
1 Lime Street
London
EC3M 7HA
E-mail: privacy@canopius.com
10.5. Po dalsze informacje na temat odpowiednich przepisów 
prawa Ubezpieczający i Ubezpieczony mogą także zwrócić się 
do Urzędu Komisarza do spraw Informacji, znajdującego się      
pod adresem:
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Nr tel.: + 44 0303 123 1113 lub +44 01625 54 57 45
E-mail: casework@ico.org.uk

11. Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta w drodze koaseku-
racji, odpowiedzialność ubezpieczycieli nie jest solidarna. Każdy 
z ubezpieczycieli ponosi odpowiedzialność ograniczoną wy- 
łącznie do wysokości przyjętych na siebie zobowiązań i nie jest 
odpowiedzialny za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych 
ubezpieczycieli, który z jakiegokolwiek powodu nie spełnia 
wszystkich lub części swoich zobowiązań  (08/94 LSW1001 
Insurance).

Par. 7. Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje żadnego kosztu lub wydatku,           
w odniesieniu do których zgłoszono roszczenie, a które wynika-
ją lub są związane z poniższymi:
7.1. Leczenie w warunkach ambulatoryjnych prowadzone      
poza terytorium Polski, chyba że inaczej wskazano w Certyfika-
cie członkostwa  lub jest ono następstwem Leczenia szpitalnego     
w innym kraju, na które uzyskano  uprzednią zgodę Health- 

Watch lub leczenia będącego następstwem Nieszczęśliwego 
wypadku.
7.2. Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności (AIDS),              
bez względu na to, czy jest wywołany wirusem HIV, wirusem 
ludzkiej białaczki z komórek T typu III (HTLV-III lub IITLB-III), 
wirusem LAV lub przez syndrom upośledzenia odporności, 
którego źródłem jest mutacja lub zmiana wirusa.
7.3. Leczenie, które nie jest Medycznie uzasadnione.
7.4. Wszelkie choroby przenoszone drogą płciową, w tym bro- 
dawki narządów płciowych, syfilis, rzeżączka, opryszczka narzą- 
dów płciowych, wszy łonowe, rzęsistkowica.
7.5. Leczenie prowadzone po zakończeniu Okresu ubezpiecze-
nia.
7.6. Wszelkie wydatki związane z ciążą przebiegającą pra- 
widłowo lub z  powikłaniami, poronieniem (chyba, że jest ono 
następstwem Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby), urodze-
niem dziecka, okresem poporodowym (w tym cesarskim cię- 
ciem), każdym przerwaniem ciąży na żądanie lub wynikającymi 
z powyższych komplikacjami. Wyłączenie to nie ma zastosowa-
nia do ciąży pozamacicznej, potwierdzonej w badaniach diag- 
nostycznych oraz określonej w zaświadczeniu ginekologa        
jako zagrażająca życiu matki.
7.7. Leczenie płodności, niepłodności, obniżonej płodności, 
proces wspomaganego poczęcia, sterylizacja, metody kontroli 
narodzin, hormonalna terapia zastępcza (HTZ) lub jakiekolwiek 
inne leczenie objawów menopauzy, metod zapobiegania ciąży 
lub pomocy koniecznej w przypadku komplikacji leczenia w po- 
wyższym zakresie.
7.8. Leczenie stomatologiczne lub chirurgia stomatologiczna, 
chyba że  jest konieczne w następstwie Nieszczęśliwego wypad-
ku lub Urazu.
7.9. Schorzenia istniejące w rozumieniu niniejszych WU.
7.10. Leczenie w placówkach zapewniających stałą, długotermi-
nową opiekę, Spa, uzdrowisku,  sanatorium,  domu opieki          
dla osób w podeszłym wieku lub innych placówkach, które nie 
zostały zarejestrowane jako Szpital.
7.11. Opieka pielęgniarska i/lub leczenie w domu, które nie są 
Medycznie uzasadnione.
7.12. Leczenie prowadzone przez osobę, która nie jest Prakty- 
kiem medycznym w rozumieniu WU i/lub leczenie prowadzone 
przez członka rodziny rozumianego jako wstępnych, zstępnych 
lub rodzeństwo.
7.13. Koszty, które wynikają z uzgodnionego i wskazanego          
w Certyfikacie członkostwa Udziału własnego, stanowiące 
integralny element umowy ubezpieczenia.
7.14. Opłaty i koszty zakupu okularów lub soczewek kontak-
towych, aparatów słuchowych, rutynowe badania wzroku         
lub słuchu, laserowa korekcja wad refrakcyjnych, protezy 
dentystyczne, sztuczne zęby lub inne środki lub urządzenia          
o zastosowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym niezbędne        
w celach diagnostycznych lub leczniczych, które nie są objęte 
zakresem Ubezpieczenia.
7.15. Leczenie eksperymentalne, prowadzone w celach badaw-
czych lub o niepotwierdzonych skutkach, nieuznane naukowo 
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w medycynie lub niezatwierdzone przez powołany do tego 
podmiot.
7.16. Wydatki poniesione na protezy, urządzenia korekcyjne, 
trwały sprzęt medyczny do użytku zewnętrznego, np. wózki 
inwalidzkie, kule ortopedyczne, środki używane do leczenia 
bezdechu sennego (C.P.A.P.) oraz stałej dializy otrzewnowej      
w warunkach ambulatoryjnych (C.A.P.D.), koncentrator tlenu    
w przypadku schorzeń astmatycznych, koszt implantów ślima- 
kowych, (chyba że konieczność ich zastosowania nastąpi 
wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub  będzie wymagana            
w trakcie operacji; a wyżej wymienione urządzenia  nie mają 
charakteru jednorazowego i służą celom medycznym)              
oraz koszt wyposażenia i wszelkich przyrządów medycznych 
służących do diagnostyki bądź leczenia po wypisie pacjenta         
ze Szpitala.
7.17. Usługi i leczenie związane z utrzymaniem i kontrolą wagi, 
suplementacja związana z programem dietetycznym, usługi          
i artykuły stosowane m.in. w leczeniu otyłości (w tym  chorobli-
wej otyłości: opaski żołądkowe, zastosowanie rękawowej re- 
sekcji żołądka).
7.18. Koszty diagnostyki (w tym badań snu) lub leczenia jakich-
kolwiek zaburzeń snu, w tym bezdechu sennego i bezsenności.
7.19. Wszystkie wrodzone nieprawidłowości/ Choroby lub wa- 
dy oraz leczenie związane z wszelkimi  Wadami wrodzonymi          
i okołoporodowymi.
7.20. Wszelkie deformacje i anomalie fizyczne z natury dzie- 
dziczne.
7.21. Zabiegi medycyny estetycznej, chirurgia kosmetyczna           
i plastyczna oraz związane z nimi  leczenie dowolnego typu,         
w tym również wszelkie powikłania powstałe w wyniku tegoż 
leczenia i zabiegów, inne niż te konieczne jako następstwo 
objętego ochroną Nieszczęśliwego wypadku, Urazu czy Choro-
by (Chirurgia plastyczna rekonstrukcyjna).
7.22. Wszelkie leczenie/leczenie chirurgiczne w celu zmiany płci 
lub płciowych cech osobniczych lub powikłania wynikające            
z takiego leczenia.
7.23. Koszty nabycia lub używania urządzeń służących do użyt- 
ku w warunkach ambulatoryjnych, w tym urządzenia do lecze-
nia stopy cukrzycowej, glukometry, termometry i podobne 
urządzenia oraz wszelkiego rodzaju wyposażenie medyczne, 
które następnie jest używane w warunkach domowych.
7.24. Obrzezanie, chyba że jest niezbędne dla leczenia Choroby 
będącej następstwem Nieszczęśliwego wypadku objętego za- 
kresem ochrony ubezpieczeniowej.
7.25. Zabiegi medycyny profilaktycznej i szczepienia, w tym 
szczepienia ochronne i immunologiczne.
7.26. Sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, w tym uży- 
cie urządzeń podtrzymujących życie  przekraczające 10 dni.
7.27. Wydatki na podróż lub transport, w tym koszty prywatne-
go ambulansu, jeżeli nie są Medycznie uzasadnione.
7.28. Koszty podróży lub transportu ponoszone w celu podjęcia 
leczenia lub uzyskania porady medycznej.
7.29. Wszelkie wydatki związane z badaniem dawcy i przyję- 
ciem do Szpitala, w tym koszty usunięcia organu dawcy, 

w przypadku chirurgii transplantacyjnej.
7.30. Leczenie komórkami macierzystymi, w tym wszczepienie 
lub ponowne wszczepienie żywych komórek lub żywej tkanki.
7.31. Koszty poniesione w Szpitalu lub w domu opieki społe- 
cznej na diagnostykę, badania RTG lub laboratoryjne niezgodne 
z diagnozą lub pozostające bez znaczenia dla diagnozy i koszty 
leczenia w przypadku gdy istnienie danej dolegliwości, schorze-
nia, Urazu,  jest pewne i  wymaga hospitalizacji.
7.32. Wojna (bez względu na to, czy Ubezpieczony jest jej 
uczestnikiem czy nie), inwazja obcego państwa, strajki, blokady, 
akty agresji zewnętrznej, działania wojenne (bez względu na to 
czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojna domowa, 
bunt, rewolucja, powstanie, władza wojskowa lub uzurpowana, 
konfiskaty, zamieszki lub zamieszki społeczne, nacjonalizacja, 
przejęcie, szkoda wywołana przez lub powstała wskutek rozka-
zu rządu lub samorządowej władzy publicznej.
7.33. Koszty związane z wydatkami poniesionymi w konse-
kwencji użycia broni masowej zagłady (jądrowej, chemicznej 
lub biologicznej), niezależnie od tego, czy wiążą się one             
(lub nie) z eksplozjami, bądź aktami terroryzmu.
7.34. Wszelkie Choroby/Urazy bezpośrednio lub pośrednio spo- 
wodowane lub do powstania których przyczyniły się materiały 
nuklearne lub promieniowanie  jonizujące bądź skażenie radio-
aktywne pochodzące z paliw nuklearnych bądź z odpadów         
po spalaniu paliw nuklearnych i/lub radioaktywnych, toksycz- 
nych, wybuchowych lub innych  niebezpiecznych właściwości 
wszelkich instalacji jądrowych lub komponentów tychże.
7.35. Choroba lub Uraz powstałe wskutek lub podczas popeł- 
niania przestępstwa przez Ubezpieczonego.
7.36. Każdy akt autodestrukcji lub samookaleczenia, próby sa- 
mobójstwa lub samobójstwo (bez względu na to, czy Ubezpie- 
czony jest  w pełni zdrowia i władz umysłowych  czy znajduje się 
w stanie niepoczytalności), lub Choroba związana z użyciem, 
niewłaściwym użyciem lub nadużyciem narkotyków i alkoholu.
7.37. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem lub skompleto- 
waniem dokumentacji. Wyłączenie obejmuje m.in. świadectwa 
hospitalizacji, historię choroby, zwolnienia lekarskie, skierowa-
nia Lekarza rodzinnego lub wypełnienie formularza roszczenia.
7.38. Uraz lub Choroba powstała podczas służby w jakimkol-
wiek oddziale policji, wojska lub sił zbrojnych jakiegokolwiek 
kraju, w czasie pokoju lub w czasie wojny.
7.39. Wyłączeniu podlegają koszty wynikające z zaangażowania 
lub udziału w:
1) Locie samolotem lub urządzeniem lotniczym w charakterze 
innym niż pasażer przewożony za opłatą samolotem posiadają-
cym licencję w zakresie przewozu lotniczego osób.
2) Szkoleniu lub uprawianiu sportów zawodowych/profesjo-
nalnych wszelkiego rodzaju.
3) Uprawianiu Sportów niebezpiecznych.
7.40. Koszty poniesione poza Zakresem terytorialnym Ubezpie- 
czenia (za wyjątkiem roszczeń wynikłych w następstwie Nie- 
szczęśliwych wypadków, za które w zależności od wybranego 
Planu ubezpieczenia  Ubezpieczyciel odpowiada do limitu wska-
zanego w Tabeli świadczeń).
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7.41. Szczepienia, inokulacje, rutynowe badania lub badania 
okresowe, badania profilaktyczne, testy genetyczne, badania 
kontrolne i przesiewowe lub inne badania za wyjątkiem tych 
wymaganych w przebiegu leczenia przypadku objętego ochro- 
ną ubezpieczeniową lub tych wymaganych przez Ubezpieczy-
ciela.
7.42. Terapia zajęciowa, rehabilitacja, terapia logopedyczna, 
fizjoterapia, terapia rekreacyjna  lub muzykoterapia.
7.43. Ratownictwo na lądzie lub na morzu.
7.44. Leczenie trudności w nauce i problemów z rozwojem fi- 
zycznym.
7.45. Koszty Opieki dziennej lub Leczenia szpitalnego, jeśli takie 
leczenie mogło być przeprowadzone w warunkach ambulato- 
ryjnych.

Par. 8. Prawo do reklamacji

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do WDB HealthCare    
Sp. z o. o. upoważnionej przez Ubezpieczyciela do rozpatrywa- 
nia reklamacji i udzielania odpowiedzi:
WDB HealthCare Sp. z o. o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka (Wrocław)
E-mail: biuro@wdbhc.pl
Tel: +48 71 715 94 74
2. Reklamacja może być złożona na piśmie, osobiście                    
lub przez telefon.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie, wy- 
słanym pocztą na adres Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,  
w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
4. Jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności, nie będzie 
możliwe udzielenie odpowiedzi na reklamację w powyższym 
terminie z uwagi na złożoność sprawy, Ubezpieczyciel skontak-
tuje się z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym  składającym re- 
klamację, wyjaśniając powody wydłużenia terminu niezbęd-
nego do rozpoznania reklamacji oraz wskazując okoliczności, 
których wyjaśnienie jest konieczne do udzielenia odpowiedzi      
na reklamację oraz podając przewidywany termin udzielenia tej 
odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania rekla- 
macji.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie 
pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca 
reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. 
Fakt złożenia reklamacji zostanie potwierdzony pisemnie          
lub  w inny uzgodniony sposób.
6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony składający reklama- 
cję nie będzie usatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią     
lub jeżeli nie otrzyma żadnej odpowiedzi w terminie 30 dni         
od daty wpłynięcia reklamacji, ma prawo do złożenia reklamacji                 
u Rzecznika Finansowego na poniższy adres:
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 333 73 26/27, Fax: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl

7. Reklamacje dotyczące rozpatrywania i wypłaty roszczeń nie 
mają wpływu na prawa osób objętych Ubezpieczeniem.

Par. 9. Zgłaszanie roszczeń i ustalanie Świadczenia

1. Jak zgłosić roszczenie

Aby  zgłosić roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, należy 
skontaktować się HealthWatch, który jest podmiotem upo- 
ważnionym przez Ubezpieczyciela do przyjmowania zawiado- 
mień i oświadczeń zawierających zgłoszenie roszczenia.
1.1. Leczenie szpitalne lub leczenie w ramach Opieki dziennej
W przypadku zaistnienia potrzeby Leczenia szpitalnego lub le- 
czenia w ramach Opieki dziennej, Ubezpieczający lub Ubezpie- 
czony powinien skontaktować się  telefonicznie z  HealthWatch 
pod numerem +48 222 084 540, działającym 24 godziny              
na dobę, 365 dni w roku i zawiadomić HealthWatch, w celu 
uzyskania akceptacji leczenia, nie później niż 7 dni przed 
planowanym przyjęciem na leczenie. Brak kontaktu z  Health-
Watch z odpowiednim wyprzedzeniem może skutkować zasto-
sowaniem 25% udziału własnego w odniesieniu do zgłoszonego 
roszczenia.
W celu dokonania powyższego zawiadomienia, prosimy o przy- 
gotowanie następujących informacji:
1) Pełne imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania 
Ubezpieczonego.
2) Numer Certyfikatu członkostwa.
3) Szczegółowa informacja o stanie zdrowia Ubezpieczonego,     
w tym symptomy, daty i diagnoza, jeżeli są znane.
Powyższe informacje pozwolą zweryfikować warunki udzie- 
lonej ochrony ubezpieczeniowej i doradzić Ubezpieczonemu, 
jakie kroki należy podjąć w celu zgłoszenia roszczenia.
1.2. Leczenie ambulatoryjne
W celu zgłoszenia roszczenia zwrotu kosztów Leczenia w wa- 
runkach ambulatoryjnych należy skontaktować się z Health-
Watch pod numerem +48 222 084 540  od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Roszczenia o leczenie ambulatoryjne muszą dotyczyć leczenia 
w Polsce, chyba że uzyskano indywidualną zgodę HealthWatch 
na leczenie w innym kraju. Wyjątkiem jest leczenie następujące 
po Leczeniu szpitalnym realizowanym za granicą lub leczenie     
w Nagłym wypadku (jeśli miał miejsce za granicą).
Ubezpieczony ma obowiązek udowodnić swoje roszczenie           
o wypłatę świadczenia, poprzez przedstawienie rachunków 
oraz innych ważnych informacji i dokumentów, mających 
związek z roszczeniem. Lista wymaganych dokumentów i in- 
formacji zostanie przedstawiona Ubezpieczonemu niezwłocz- 
nie po zgłoszeniu roszczenia.
Nieuzasadniony brak dostarczenia żądanych informacji lub do- 
kumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela z tytułu zawartego Ubezpieczenia może skutkować 
odmową zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
Jeśli w momencie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony posiada 
inne ubezpieczenie, należy przekazać HealthWatch informację 
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o takim ubezpieczeniu, tj. nr polisy i nazwę Ubezpieczyciela, 
wraz ze zgłoszeniem roszczenia.
1.3. Leczenie Schorzenia przewlekłego
Przed poniesieniem jakichkolwiek Kosztów w związku z lecze-
niem Schorzenia przewlekłego, Ubezpieczony, w celu uniknię-
cia wątpliwości, powinien skontaktować się z HealthWatch, 
celem uzgodnienia kwalifikacji danego Schorzenia jako prze- 
wlekłego, zgodnie z definicją w Par. 4 niniejszych WU.
1.4. Leczenie psychiatryczne
W przypadku każdego leczenia psychiatrycznego, o którym 
mowa w Par. 3 niniejszych WU Ubezpieczony ma obowiązek 
uprzedniego zawiadomienia HealthWatch, przed poniesieniem 
jakichkolwiek kosztów.

2. Rozwiązywanie sporów

Jeśli Ubezpieczony lub Ubezpieczający nie będzie usatysfak- 
cjonowany  sposobem, w jaki roszczenie zostało rozpoznane       
albo wysokością otrzymanego  zwrotu kosztów, reklamacja 
powinna być w pierwszej kolejności przekazana do                  
HealthWatch, którego adres podany jest poniżej:
Amygdaleas 5
Pavlos Melas (Nea Efkarpia) 564 29 Thessaloniki, Greece
E-mail: wdbclaims@healthwatch-sa.com.
W przypadku braku otrzymania zadowalającej odpowiedzi, 
Ubezpieczony lub Ubezpieczający mają prawo skierować 
reklamację do Rzecznika Finansowego, którego adres i szcze-
gółowe dane podane są poniżej:
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 333 73 26/27 
Fax: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl
Rzecznik Finansowy jest również organem właściwym w spra- 
wach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
W razie sporu sądowego, pozew może być złożony do sądu 
właściwości ogólnej, wynikającej z przepisów prawa lub do        
sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego         
lub Ubezpieczającego.

3. Badania medyczne

Ubezpieczyciel ma prawo zażądać by Ubezpieczony poddał się, 
na koszt Ubezpieczyciela, badaniom medycznym, jakie mogą 
być wymagane dla rozpatrzenia roszczenia.

4. Udział własny

W przypadku zgłoszenia roszczenia zostanie zastosowany 
Udział własny, o ile zgłoszenie dotyczy leczenia w warunkach 
ambulatoryjnych lub do każdego zgłoszonego roszczenia o ile 
Ubezpieczony przy zawieraniu umowy ubezpiecenia wybrał 
fakultatywny Udział własny. Informacje o Udziale własnym, 

mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, zawarte są         
w Certyfikacie członkostwa.

5. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia mogą być docho- 
dzone w okresie 3 lat od daty, w której roszczenie powinno zo- 
stać spełnione. Refundacja świadczenia powinna mieć miejsce          
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu 
ubezpieczeniowym, objętym ochroną na podstawie umowy  
ubezpieczenia. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności 
faktycznych, dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
lub wysokości odszkodowania, nie będzie możliwe  w tym ter- 
minie, refundacja Świadczenia nastąpi w terminie 14 dni            
od daty, w której, przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Mimo to, bezspor-
na część Świadczenia powinna zostać zrefundowana w ciągu      
30 dni.

Par.10. Postanowienia Końcowe

1. Zastosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych w umowie ubezpieczenia mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, usta- 
wy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie 
dotyczącym umowy ubezpieczenia i inne właściwe przepisy 
polskiego prawa.

2. Wejście w życie WU.

Niniejsze  warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem           
1 października 2018 roku.
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