
Ubezpieczenie Medycyna bez Granic

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych cech ubezpieczenia w ramach aktualnej i nowej wersji produktu Medycyna bez Granic. 
Zapoznaj się z nimi, by dowiedzieć się między innymi, jak zmienia się zakres ubezpieczenia.

Aktualne ubezpieczenie Nowe ubezpieczenie

Partner realizujący 
leczenie za granicą

Best Doctors Underwriting Iberia SLU/Further 
Underwriting International SLU (od września 2019 r.)

Further Underwriting International SLU

Przystąpienie  
do ubezpieczenia 
i zakończenie ochrony

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

w przypadku ubezpieczenia grupowego Ochrona z Plusem ochrona ubezpieczeniowa wygasa po ukończeniu 
przez ubezpieczonego 70. roku życia i może być kontynuowana do ukończenia przez niego 85. roku życia 
w ramach ubezpieczenia indywidualnego

Suma ubezpieczenia
opieka medyczna do wartości 2 mln euro na cały 
okres trwania umowy, do wykorzystania w ciągu 
roku polisowego maksymalnie 1 mln euro

opieka medyczna do wartości 2 mln euro na cały 
okres trwania umowy

Choroby 
ochrona ubezpieczeniowa w razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku 
kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów 
neurochirurgicznych

Świadczenia

organizacja i pokrycie kosztów:

 drugiej opinii medycznej

 opieki medycznej za granicą

 opieki ambulatoryjnej na terenie Polski

organizacja i pokrycie kosztów:

 szybkiej diagnozy

 drugiej opinii medycznej

 opieki medycznej za granicą

 opieki kontrolnej po leczeniu za granicą

Szybka diagnoza –

możesz skorzystać z szybkiej diagnozy na terenie 
Polski w przypadku podejrzenia poważnego stanu 
chorobowego; zapewniamy konsultacje lekarzy 
specjalistów i badania diagnostyczne

Druga opinia medyczna druga opinia medyczna od zagranicznego eksperta 
jest obowiązkowa zanim rozpocznie się leczenie 

zdecydujesz, czy chcesz otrzymać drugą opinię 
medyczną, czy od razu rozpocząć leczenie za granicą

Opieka medyczna  
za granicą

w ramach opieki medycznej za granicą możesz otrzymać:

 leczenie, podróż lub transport medyczny, zakwaterowanie 

 repatriację zwłok

 świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu do 60 dni na każdy poważny stan chorobowy

 zwrot kosztów zakupu leków po powrocie do Polski

Świadczenia  
po powrocie z leczenia 
za granicą

po powrocie z leczenia za granicą masz możliwość 
skorzystania z opieki ambulatoryjnej na terenie 
Polski do limitu 50 000 zł; możesz m.in. wykonywać 
badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG 
czy tomografu, konsultować się z lekarzami różnych 
specjalizacji i korzystać z rehabilitacji 

po powrocie z leczenia za granicą zapewnimy opiekę 
kontrolną na terenie Polski lub za granicą, z której 
możesz korzystać w ramach obowiązującej sumy 
ubezpieczenia 2 mln euro

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 opiekę 
kontrolną w Polsce, to zwrócimy Ci koszty realizacji 
zaleceń pokontrolnych, a jeśli kontrola będzie 
realizowana za granicą, to w ramach ubezpieczenia 
zorganizujemy ją i pokryjemy jej koszty
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Aktualne ubezpieczenie Nowe ubezpieczenie

Okres realizowania  
świadczenia –

okres 36 miesięcy, liczony oddzielnie dla każdej 
grupy zachorowań; liczymy go:

–  od dnia pierwszej podróży w ramach opieki 
medycznej za granicą dotyczącej poważnego stanu 
chorobowego z tej samej grupy, której dotyczy 
obecnie zgłaszane roszczenie, lub

–  od następnego dnia po zakończeniu okresu 
ochrony ubezpieczeniowej, jeśli podróż w ramach 
opieki medycznej za granicą rozpoczęła się po 
zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej

Grupy zachorowań: 

(1) nowotwór 

(2)  pomostowanie naczyń wieńcowych, 
rewaskularyzacja mięśnia sercowego, operacja 
naprawcza zastawki serca 

(3) zabieg neurochirurgiczny

(4)  przeszczep od żywego dawcy narządów, 
przeszczep szpiku kostnego

Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 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 Ochrona z Plusem Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors (indeksy: GNFBDU/16/05/01, 
GNFBDU/19/09/01), Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic, Ogólnych warunkach ubezpie-
czenia Medycyna bez granic – Best Doctors, Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór zmienionych Umową 
generalną nr 4 dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors, Ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medycyna bez 
granic – Best Doctors dla Ubezpieczonego (indeksy: GNBDU/16/01/01, GNBDU/17/06/01, GNBDU/19/09/01) oraz Ogólnych warunkach dodat-
kowego grupowego ubezpieczenia Medycyna bez Granic, dostępnych na uniqa.pl. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie marketingowy. 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS , Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859  
Kapitał zakładowy: 496 772 608 zł – wpłacony w całości


