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Ubezpieczenie na życie z leczeniem  

za granicą Medycyna bez Granic  

to opieka medyczna do 2 000 000 euro  

na całym świecie.
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Opieka medyczna za granicą
Następnie przygotujemy dla Ciebie miejsce w placówce medycznej za granicą 
i zorganizujemy proces leczenia: 

  podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby 
towarzyszącej lub dawcy organu), 

 pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej, 

 podróż do domu, 

 zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju. 

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu 
w szpitalu. 

Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą, dobranej  
na podstawie analizy Twojego przypadku.

Druga opinia medyczna
W przypadku zdiagnozowania poważnego 
stanu chorobowego możemy, jeśli taka będzie 
Twoja decyzja, zorganizować i pokryć koszty 
przygotowania raportu na temat Twojego stanu 
zdrowia. Druga opinia medyczna, dotycząca 
postawionej Ci diagnozy, będzie opracowana przez 
zagranicznego eksperta medycznego i będzie 
zawierała również propozycję dalszego leczenia. 
Opinia zostanie przygotowana w języku polskim. 

Będziesz miał większą pewność, że Twoja diagnoza 
jest prawidłowa, a plan leczenia optymalny.

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą 
Od swojego lekarza, prowadzącego leczenie za granicą, otrzymasz wytyczne, jak kontrolować 
stan swojego zdrowia, np. jakie badania i kiedy przeprowadzać, jakie leki przyjmować.  
Sam zdecydujesz, czy kontrolę chcesz realizować za granicą, czy w Polsce. Jeśli wybierzesz 
Polskę, to zwrócimy Ci koszty realizacji zaleceń pokontrolnych. Jeśli kontrola będzie 
realizowana za granicą, to w ramach ubezpieczenia zorganizujemy ją i pokryjemy jej koszty.

2 mln euro 
tyle przysługuje Ci 
w ramach opieki 

medycznej za granicą 
w ciągu całego okresu 

ubezpieczenia

opieka kontrolna  
po leczeniu za granicą

zwrot kosztów leków  
zakupionych w Polsce

świadczenie pieniężne 
za każdy dzień pobytu  
w szpitalu za granicą

organizacja i pokrycie  
kosztów leczenia za granicą

Szybka diagnoza
W przypadku podejrzenia poważnego stanu chorobowego możesz otrzymać 
pomoc w uzyskaniu diagnozy w kraju. Zyskujesz dostęp do konsultacji lekarzy 
specjalistów i badań diagnostycznych.

diagnoza

organizacja i pokrycie  
kosztów podróży

raport drugiej 
opinii

organizacja i pokrycie  
kosztów zakwaterowania

Ubezpieczenie na życie z leczeniem  
za granicą Medycyna bez Granic

Ubezpieczenie Medycyna bez Granic może zapewnić Ci opiekę medyczną do wartości  
2 000 000 euro na całym świecie w razie nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, 
przeszczepu narządów, wszczepiania by-passów, operacji naprawczej zastawki serca 
lub zabiegów neurochirurgicznych. W przypadku zachorowania masz dostęp do 
najlepszych fachowców, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.
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Zależy nam na tym, aby warunki ubezpieczenia 
były jak najbardziej czytelne i zrozumiałe, a decyzja 
o przystąpieniu do ubezpieczenia w pełni świadoma, 
dlatego poniżej opisujemy najważniejsze ograniczenia, 
na które należy zwrócić szczególną uwagę przed 
przystąpieniem do ubezpieczenia. Pozostałe wyłączenia 
ujęte są w warunkach umowy.

  Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do 
ostatniego dnia roku polisy, w którym ubezpieczony 
ukończył 85. rok życia.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje poważne stany 
chorobowe spowodowane: 

–  chorobą zdiagnozowaną po raz pierwszy w okresie 
świadczenia ochrony ubezpieczeniowej  
lub 

–  nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się 
w okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.

  Nasza odpowiedzialność jest wyłączona w okresie  
3 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia, co oznacza, że w okresie tym nie 
ponosimy odpowiedzialności w związku z poważnym 
stanem chorobowym objętym zakresem w ramach grupy 1, 

w przypadku gdy badanie/badania potwierdzające 
wystąpienie poważnego stanu chorobowego zostało/
zostały przeprowadzone w ciągu pierwszych 3 miesięcy 
oraz w związku z poważnymi stanami chorobowymi 
objętymi zakresem w ramach grup 2, 3 i 4, w przypadku 
kiedy skierowanie do przeprowadzenia takiej procedury 
zostało wydane w ciągu pierwszych 3 miesięcy, 
z wyłączeniem poważnych stanów chorobowych 
powstałych w wyniku wypadku, który wydarzył się 
w okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za organizację i pokrycie 
kosztów opieki medycznej za granicą ani kosztów 
związanych z pozostałymi świadczeniami, jeżeli:

a)  w momencie rozpoznania poważnego stanu 
chorobowego ubezpieczony miał stałe miejsca 
zamieszkania poza Polską i

b)  w ciągu 12 miesięcy przed rozpoznaniem poważnego 
stanu chorobowego ubezpieczony przebywał na 
terytorium Polski przez okres krótszy niż 183 dni, 
chyba że powodem pobytu poza terytorium Polski 
było korzystanie ze świadczeń z tytułu niniejszej 
umowy. 

Kogo ubezpieczamy

Do ubezpieczenia możesz przystąpić przed ukończeniem 65. roku życia i kontynuować je nawet do 85. roku życia. 

Możesz również ubezpieczyć swoje dziecko do 18. roku życia, aby w razie choroby zapewnić mu najlepszą opiekę 
medyczną i nowoczesne leczenie.

Warto wiedzieć

Zakres ubezpieczenia Wysokość  
świadczenia / limit

Wysokość  
sumy ubezpieczenia

Szybka diagnoza
konsultacje lekarzy specjalistów 9 konsultacji zgodnie z OWU

badania diagnostyczne 3 000 zł 3 000 zł

Druga opinia medyczna zgodnie z OWU

2 000 000 
euro  Opieka medyczna  

za granicą

leczenie za granicą RP, podróż lub 
transport, zakwaterowanie,  
repatriacja zwłok

zgodnie z OWU

świadczenie pieniężne za każdy dzień 
pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni 
na poważny stan chorobowy)

100 euro

zakup leków po powrocie do Polski 50 000 euro

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą zgodnie z OWU

Śmierć ubezpieczonego 100 zł 100 zł

Składka miesięczna dla osób, które nie ukończyły 18 lat 56 zł

Składka miesięczna dla osób, które ukończyły 18 lat 116 zł

Składka miesięczna po rocznicy polisy  
następującej po ukończeniu 65 lat 199 zł

Świadczenia i limity
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Świadczenia i limity

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Medycyna bez Granic to ubezpieczenie o  charakterze ochronnym, 
które w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego poważnego 
stanu chorobowego lub zaistnienia wypadku, będących przyczyną 
przeprowadzenia jednego z zabiegów lub operacji z zakresu poważ-
nego stanu chorobowego, umożliwia uzyskanie przez ubezpieczone-
go szybkiej diagnozy, przygotowanie dla niego raportu drugiej opinii 
medycznej, organizację oraz pokrycie kosztów leczenia w  placów-
kach medycznych za granicą, a  także opieki kontrolnej po leczeniu 
za granicą. 

Kto może zawrzeć umowę?
Umowę zawiera z  nami ubezpieczający. Jeżeli ubezpieczający jest 
osobą fizyczną, w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy musi 
mieć co najmniej 18 i nie więcej niż 65 lat oraz mieszkać w Polsce. 
Ubezpieczającym może też być osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na 
terenie Polski.

Kogo możemy objąć ubezpieczeniem?
Ubezpieczeniem możemy objąć osobę fizyczną, która w dniu pod-
pisania wniosku o zawarcie umowy ma co najmniej 18 i nie więcej 
niż 65 lat oraz mieszka w Polsce. Ubezpieczonym może być również 
dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Co obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego.

W ramach umowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpie-
czonego, a  w  przypadku zdiagnozowania u  ubezpieczonego po-
ważnego stanu chorobowego lub zaistnienia wypadku, będących 
przyczyną przeprowadzenia u ubezpieczonego jednego z zabiegów 
lub operacji z zakresu poważnego stanu chorobowego, ubezpiecze-
nie obejmuje następujące świadczenia realizowane w  czasie obo-
wiązującego okresu realizacji świadczeń: 

1)  organizację i pokrycie kosztów szybkiej diagnozy, w tym konsul-
tacje lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne;

2)  przygotowanie drugiej opinii medycznej na temat poważnego 
stanu chorobowego ubezpieczonego; 

3)  organizację i pokrycie kosztów opieki medycznej za granicą, do 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, w związku 
z poważnymi stanami chorobowym ubezpieczonego; 

4)  zwrot kosztów opieki kontrolnej po leczeniu za granicą realizo-
wanej na terenie Polski bądź organizację i pokrycie kosztów opie-
ki kontrolnej poza granicami Polski. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje poważne stany chorobowe spowo-
dowane: 

1)  chorobą zdiagnozowaną po raz pierwszy w okresie świadczenia 
ochrony ubezpieczeniowej lub 

2)  wypadkiem, który wydarzył się w okresie świadczenia ochrony 
ubezpieczeniowej.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na to, że OWU wskazują rów-
nież na inne sytuacje nieobjęte zakresem ubezpieczenia lub w któ-
rych ochrona jest ograniczona.

Jak długo trwa umowa ubezpieczenia?
Umowę zawieramy na okres jednego roku polisy, licząc od daty po-
czątku ochrony określonej w polisie. Po upływie każdego roku poli-
sy, umowa jest przedłużana o kolejny rok polisy.

W jakim czasie udzielamy ochrony?
Ochrona rozpoczyna się po łącznym spełnieniu następujących wa-
runków:

1)  zaakceptowaniu przez nas poprawnie wypełnionego wniosku 
o zawarcie umowy,

2)  dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego względem ubez-
pieczonego,

3)  opłaceniu składki w należnej wysokości.

Umowa trwa do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

Jak i kiedy opłacać składkę?
Składka opłacana jest z częstotliwością miesięczną przez cały okres 
trwania umowy. Składka należna jest za okres, w którym udzielamy 
ochrony. Ubezpieczający wpłaca ją na rachunek bankowy, w wyso-
kości i terminie, które wskazaliśmy w polisie.

Jakie są główne wyłączenia z ubezpieczenia?
Wyłączenia ogólne
Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z:

1)  leczeniem chorób nieobjętych ubezpieczeniem;

2)  chorobami lub urazami powstałymi w wyniku wojen, aktów terro-
ryzmu, ruchów sejsmicznych, zamieszek, rozruchów, powodzi, 
wybuchów wulkanów, a  także konsekwencji reakcji jądrowych 
lub katastroficznych, jak również związanymi z  oficjalnie ogło-
szonymi epidemiami; 

3)  niezaleconym przez lekarza zażyciem przez ubezpieczonego le-
ków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, 
lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o  przeciw-
działaniu narkomanii,

4)  leczeniem konsekwencji wynikających z prób samobójczych lub 
samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę;

5)  popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia czynu spełniającego 
ustawowe znamiona przestępstwa.

Nie ponosimy odpowiedzialności i  w  związku z  tym Further nie 
organizuje i nie pokrywa kosztów opieki medycznej za granicą ani 
kosztów związanych z pozostałymi świadczeniami, jeżeli:

1)  w momencie rozpoznania poważnego stanu chorobowego ubez-
pieczony nie miał stałego miejsca zamieszkania w Polsce oraz

2)  w ciągu 12 miesięcy przed rozpoznaniem poważnego stanu cho-
robowego ubezpieczony przebywał na terytorium Polski przez 
okres krótszy niż 183 dni, chyba że powodem pobytu poza te-
rytorium Polski było korzystanie ze świadczeń z tytułu niniejszej 
umowy.

Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w tym określające szczegółowy przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczenio-
wej, ryzyka, które nie są objęte ochroną, oraz okresy, w których nasza odpowiedzialność jest wyłączona, sumy i limity ubezpieczenia, podane 
są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic 
(OWU), polisie, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym  
Medycyna bez Granic



Wyłączenia medyczne
Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z:

1)  eksperymentalnym leczeniem, jak również tymi procedurami 
diagnostycznymi, terapeutycznymi lub chirurgicznymi, których 
bezpieczeństwo nie zostało udowodnione naukowo;

2)  procedurami medycznymi wymaganymi w  związku z  AIDS, 
HIV lub w związku z chorobami związanymi z tymi chorobami 
(w tym mięsak Kaposiego) lub leczeniem AIDS lub HIV;

3)  usługami, które nie są niezbędne z medycznego punktu widze-
nia do leczenia poważnego stanu chorobowego;

4)  opłatami za organizację i  leczenie poważnych stanów choro-
bowych, objętych ubezpieczeniem, sposobem innym niż reko-
mendowany w raporcie eksperta medycznego, jeżeli w raporcie 
eksperta medycznego rekomendowanym sposobem leczenia 
jest przeszczep narządu;

5)  organizacją i pokryciem kosztów świadczeń lub leczenia związa-
nego z komplikacjami po transplantacji objętej zakresem ubez-
pieczenia, ale nieprzeprowadzonej w ramach opieki medycznej 
za granicą; wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku le-
czenia powikłań lub działań niepożądanych bezpośrednio zwią-
zanych z procedurami medycznymi zastosowanymi w ramach 
opieki medycznej za granicą, które wymagają natychmiastowej 
pomocy medycznej w szpitalu lub w innej placówce medycznej 
i są niezbędne, zanim ubezpieczony zostanie uznany za zdolne-
go do podróży do Polski po zakończeniu leczenia za granicą.

Nie ponosimy odpowiedzialności i w związku z tym Further nie or-
ganizuje i  nie pokrywa kosztów opieki medycznej za granicą ani 
kosztów związanych z pozostałymi świadczeniami, jeżeli ubezpie-
czony przed, w trakcie lub po procesie weryfikacji roszczenia:

1)  nie postępuje zgodnie z zaleceniami lub ustalonym planem le-
czenia lekarza prowadzącego lub

2)  odmawia poddania się leczeniu, dodatkowej analizie diagno-
stycznej lub testom niezbędnym do ustalenia ostatecznej dia-
gnozy lub planu leczenia.

Niezależnie od powyższego istnieją odrębne sytuacje, w  których 
nie ponosimy odpowiedzialności – są one określone w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.

Kiedy rozwiązuje się umowa ubezpieczenia 
i wygasa ochrona?
Umowa rozwiąże się z dniem wystąpienia najwcześniejszego z po-
niższych zdarzeń: 

1)  z dniem złożenia nam przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy, 

2)  z ostatnim dniem miesiąca polisy, w którym złożyłeś wypowie-
dzenie umowy, 

3)  z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli nie wyraziłeś zgo-
dy na zmianę warunków umowy,

4)  z dniem śmierci ubezpieczonego, 

5)  z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym wysokość 
składki uległa obniżeniu poniżej minimalnej wysokości składki 
określonej w Tabeli opłat i limitów, stanowiącej załącznik do OWU;

6)  z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym ubezpieczony 
ukończył 85 lat,

7)  z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli jedna ze stron 
wyrazi wolę nieprzedłużenia umowy na kolejny okres.

Ochrona z tytułu ryzyk objętych Medycyną bez granic, tj. z tytułu 
szybkiej diagnozy, drugiej opinii medycznej, opieki medycznej za 
granicą, opieki kontrolnej po leczeniu za granicą, wygasa z dniem 
wykorzystania sum ubezpieczenia. 

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że nasza odpowiedzialność jest 
wyłączona w okresie 3 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia, co oznacza, że w okresie tym nie ponosimy odpo-
wiedzialności w związku z poważnym stanem chorobowym, 

W jaki sposób możesz rozwiązać umowę 
ubezpieczenia?
Od umowy ubezpieczenia ubezpieczający może odstąpić w ciągu: 

1)  30 dni lub 

2)  7 dni, jeżeli jest przedsiębiorcą, 

licząc od dnia zawarcia umowy. 

Po tym czasie ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każ-
dym czasie. 



wypełnij i podpisz wniosek  
o zawarcie umowy

wpłać składkę 
na wskazany rachunek

a po weryfikacji 
dokumentacji przez UNIQA

otrzymasz polisę

Jak zawierasz umowę ubezpieczenia?

 składkę opłacasz miesięcznie

 składka płatna jest z góry w terminie wskazanym w polisie

  składkę wpłacasz na Twój indywidualny numer rachunku: 
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

  dane do przelewu: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Numer rachunku bankowego

W jaki sposób opłacasz składkę?

  

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą UNIQA i złożenie wniosku ubezpieczeniowego. Miło nam, że już 
wkrótce możesz dołączyć do grona naszych klientów. Poznaj kolejne etapy związane z zawarciem umowy 
ubezpieczenia. 

Przewodnik po Twoim ubezpieczeniu

Pamiętaj, aby każdorazowo poinformować  
nas o zmianie:

 nazwiska,

 numeru dowodu osobistego,

 adresu zamieszkania,

 numeru telefonu,

 adresu mailowego.

Dzięki temu będziemy mogli być z Tobą  
w kontakcie. 

Jak zaktualizujesz dane  
osobowe?

Materiał marketingowy

Wejdź na stronę

uniqa.pl/pomoc-i-obsluga

i wypełnij formularz online  
albo pobierz wniosek, wypełnij  

i prześlij do UNIQA.
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Jak korzystać z ubezpieczenia

lub

pobierz wniosek  
o wypłatę świadczenia  
z uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/, 
wypełnij i prześlij do UNIQA

wejdź na stronę 
uniqa.pl/zdarzenie  
i wypełnij formularz online

Jak zgłosić roszczenie z tytułu śmierci?

Zgłoszenie  
zdarzenia przez 

uniqa.pl 
umożliwia sprawdzenie 

statusu zgłoszenia  
online.

zadzwoń na infolinię medyczną: 
22 529 85 10 

Chcesz skorzystać z szybkiej diagnozy:

jeśli potrzebujesz: 

 konsultacji lekarzy specjalistów 

 badań diagnostycznych

Ten materiał nie stanowi oferty w  rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA 
TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez 
Granic (indeks GNFBD/21/01/01) dostępnych na stronie www.uniqa.pl

Imię i nazwisko Telefon

Chcesz dokonać zmiany w polisie lub masz pytania:

porozmawiaj ze swoim agentem lub wejdź na uniqa.pl



Skontaktuj się z nami:

22 599 95 22

* koszt połączenia według taryfy operatora

Centrala
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

www.uniqa.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się  
z agentem.

UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, 
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grupowych. Specjalizuje się w sprzedaży 
ubezpieczeń przez agentów oraz online, a także w omnikanałowej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych.

To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:

 obecna w 18 krajach

 15,5 mln klientów w Europie

 5. ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej

 5. pozycja wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce

 5 mln klientów w Polsce

 lider w ubezpieczeniach dla segmentu mieszkalnictwa




