ASSISTANCE MEDYCZNY w UNIQA TU na Życie S.A.
Asisstance medyczny to bardzo korzystne dla Ubezpieczonego na wskroś nowoczesne rozszerzenie tradycyjnego
ubezpieczenia grupowego o pomoc w postaci usług niezbędnych w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego:
nagłe zachorowanie lub wypadek.
Z gwarantowanych usług możemy skorzystać praktycznie już w momencie nagłego zachorowania lub wypadku,
wtedy gdy pomoc jest nam najbardziej potrzebna.
Wystarczy telefoniczne zgłoszenie zdarzenia i koniecznych usług do Operatora.
Operatorem Assistance z oferty UNIQA jest jeden z największych operatorów w Europie MONDIAL ASSISTANCE.

Gwarantowane, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dodatkowego, usługi/zwrot kosztów to:
1. skorzystanie z transportu medycznego (po odmowie pogotowia ratunkowego): do szpitala, pomiędzy szpitalami i ze
szpitala do domu
oraz
opieka nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi w czasie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, także dojazd opiekuna
lub do opiekuna,
2. w przypadku ograniczenia możliwości ruchu na skutek nagłego zachorowania lub wypadku, czy też po powrocie ze
szpitala:
a) dowóz leków
b) wizyta pielęgniarki
c ) wizyta lekarza – tylko po wypadku
3. w razie potrzeby dalszej rehabilitacji:
a) transport i wizyta w poradni rehabilitacyjnej
b) wizyta fizykoterapeuty w domu,
c) zakup i dowóz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
4. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem.
5. Możliwość skorzystania z doradztwa poprzez Infolinię medyczną oraz „Baby Assistance”

W ubezpieczeniu mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance
zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 5/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.
Pełny zapis OWUD w zakładce - pliki do pobrania
zakres ochrony- na stronie w zakładce http://www.sau-gwarant.pl/korporacyjni/policja/grupoweubezpieczenia-rodzinne
W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony lub inna osoba występująca w Jego
imieniu jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Alarmowym,
czynnym przez całą dobę, pod numerami telefonów:
0 801 597 597 +48
(42) 66 66 500
Fax: +48 (22) 522 25 20
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i
uzyskania zezwolenia Centrum Alarmowego, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności.

