Документ, який містить інформацію про страховий продукт

СТРАХУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Підприємство „Balcia Insurance SE”, Латвія, внесено у Реєстр підприємців Латвійської Республіки за номером
40003159840. „Balcia Insurance SE Європейське товариство Відділення в Польщі”, внесено у реєстр підприємців
Державного судового реєстру за номером KRS 0000493693

Підприємство: „Balcia Insurance SE”, місцезнаходження м.Рига, вул. К. Вальдемара, 63, м.Рига, LV-1142, Латвія, внесене у Реєстр підприємців Латвійської Республіки за номером
40003159840, яке діє в Польщі в рамках закордонного відділення підприємця, найменування фірми: „Balcia Insurance SE Європейське товариство Відділення в Польщі”,
місцезнаходження м.Варшава, вул. Алеє Єрозолімське, буд. 136, 02-305 м.Варшава, яке внесено у реєстр підприємців Державного судового реєстру, який ведеться Районним судом
для столичного міста Варшави в м.Варшава, XII Господарське відділення Державного судового реєстру, за номером KRS 0000493693, ідентифікаційний податковий номер NIP: 108-0016-534, статистичний номер REGON: 147065333 (іменоване надалі BALCIA).

Повна інформація надається до моменту укладення договору та договірна інформація наводиться в інших документах, зокрема в Загальних умовах
страхування іноземців № PL-2UC, які затверджено ухвалою Правління „Balcia Insurance SE” № LV1_0002/02-03-03-2020-68 від 02.09.2020 р. та в Заяві-Полісі.

Якого це виду страхування?
Це страхування, яке охоплює іноземців під час подорожі на території Республіки Польща, яке можна укласти до і під час подорожі на період не довше
12 місяців (розділ ІІ, групи 1, 2, 13). Договір страхування можна укласти як особисте страхування або групове страхування.

Що становить предмет страхування?
✓

Чого не охоплює страхування?

Витрати на лікування під час подорожі на території
Республіки Польща
Покриття або повернення витрат на лікування
Застрахованої особи, яка, перебуваючи на території
Республіки Польща мусила невідкладно піддатися
лікуванню у зв’язку з раптовим захворюванням або
нещасним випадком, який стався в період страхування, в
обсязі необхідному для повернення стану здоров’я, який
уможливлюватиме її перевезення до медичного закладу
або до місця проживання на території країни постійного
проживання.

Шкоди, яка сталася:
внаслідок навмисної провини,
внаслідок скоєння або намагання скоєння Застрахованою особою
злочину, самогубства, самоскалічення, або цільового спричинення
розладу здоров’я,
внаслідок займання Застрахованою особою небезпечними або
екстремальними видами спорту,
у зв’язку з виконуванням функції: солдата, поліцейського, члена
іншої служби в уніформах або служби безпеки,
внаслідок воєнних дій, воєнного стану, виняткового стану, саботажу,
локауту, будь-яких інших збройних дій, страйків, бунтів, тероризму.

Наслідки нещасних випадків під час подорожі на
території Республіки Польща
Наслідки нещасних випадків, які спричинюють тривалу
шкоду на здоров’ї або смерть. Тривала шкода на здоров’ї
– це тілесне ушкодження або розлад здоров’я, що сталися
внаслідок нещасного випадку, які спричинюють
порушення діяльності організму, коли не передбачається
виправлення.

В обсязі страхування витрат на лікування під час подорожі на
території Республіки Польща :
лікування хронічних захворювань і їх загострення,
лікування захворювань, які з’явилися до дати початку страхового
захисту або в попередньому періоді страхування,
лікування, яке перебільшує обсяг необхідний для повернення
стану здоров’я Застрахованої особи до стану, який уможливлює її
повернення до країни постійного проживання,
лікування захворювань, відносно яких існували медичні
протипоказання для здійснення подорожі,
витрат, пов’язаних із вагітністю та всіма її наслідками,
витрат, яких вартість складає не більше 100 злотих .

Цивільна відповідальність у приватному житті під час
подорожі на території Республіки Польща
Цивільна відповідальність Застрахованої особи в
приватному житті під час подорожі на території
Республіки Польща за особові і речові шкоди, завдані
третім особам внаслідок недозволеної дії, в межах
законної відповідальності.

В обсязі страхування наслідків нещасних випадків під час подорожі
на території Республіки Польща, які відбулися внаслідок:
захворювань, в тому числі інфекцій, вірусів, професійних
захворювань, хвороб, які викликані залежністю від психоактивних
засобів та інших захворювань, навіть таких, які настають раптом,
або виявляються після відбуття нещасного випадку,
х короткочасні втрати свідомості, атаки конвульсії, атаки епілепсії,
ушкодження міжгребцевих дисків, інсультів, інфарктів,
отруєння сталими або плинними речовинами, які потрапили в
організм дихальними шляхами, травною системою, або через шкіру
В обсязі страхування цивільної відповідальності у приватному житті
під час подорожі на території Республіки Польща:
шкода, яка охоплена системою обов’язкового страхування,
шкода, яка сталася внаслідок дій, що виникають із виконування професії.

Які існують обмеження страхового захисту?



Страхова сума, гарантійна сума, ліміт відповідальності становлять
верхню межу відповідальності BALCIA.
В обсязі витрат на лікування в подорожі на території Республіки
Польща відповідальність BALCIA обмежується для витрат
стоматологічного лікування максимально до розміру суми, яка
відповідає еквівалентові 100 євро.

Де діє страхування?
✓

Страхування діє на території Республіки Польща.

Що зараховується до обов’язків Застрахованої особи?
До укладення договору страхування слід повідомити BALCIA про всі відомі обставини, про які BALCIA запитувала в заяві, а Страхувальник і Застрахована
особа протягом дії договору страхування зобов’язуються інформувати BALCIA про зміни цих обставин.
У разі відбуття страхового випадку Застрахована особа зобов’язана використати доступні для неї засоби з метою запобігти шкоді або зменшити її розміри.
У разі відбуття страхового випадку Застрахована особа зобов’язана:
- намагатися отримати невідкладно медичну допомогу і піддатися рекомендованому лікуванні,
- за власний рахунок сплатити витрати на лікування, якщо загалом вони не більші 200 злотих – відшкодування витрат відбувається після заяви про претензію,
- отримати медичну документацію, яка підтверджує діагноз та обґрунтовує невідкладну медичну допомогу або госпіталізацію.
У випадку заяви про претензію слід надіслати до BALCIA документацію, яка підтверджує обґрунтованість претензії.

Яким чином і коли слід сплатити страхову премію ?
Страхову премію сплачує Страхувальник. Сплачення страхової премії або її першої частини відбувається при укладенні договору страхування, хіба що
в документі страхування було визначено інший спосіб сплати страхової премії або її першої частини. Розмір та строк для сплати страхової премії
визначаються в полісі.

Коли починається і закінчується страховий захист?
Період страхування вказується в полісі.
Відповідальність BALCIA починається від дня, який вказується в полісі як початок періоду страхування, однак не раніше ніж від найпізнішої з дат:
a)
наступний день після дати укладення договору страхування,
b)
наступний день після сплачення страхової премії або її першої частини,
c)
день перетину кордону Республіки Польща, з застереженням, що у випадку, коли договір страхування укладається в прикордонному пункті
пропуску Республіки Польща, тоді відповідальність BALCIA починається від дня і години укладення договору страхування і сплачення страхової
премії, однак не раніше ніж від моменту перетину кордону Республіки Польща.
Договір страхування припиняється:
a)
із закінченням останнього дня періоду страхування,
b)
від дня розірвання товариством BALCIA договору страхування з негайним наслідком або від закінчення періоду, до якого відносилася
несплачена страхова премія,
c)
від закінчення 7 днів від дати отримання платіжної вимоги сплатити несплачену, наступну частину страхової премії, у випадку відсутності її
сплати,
d)
від закінчення періоду попередження про розірвання договору Страхувальником, при збереженні тридцятиденного строку попередження, з
наслідком на кінець календарного місяця.

Як розірвати договір?
Якщо договір страхування було укладено на період більше шести місяців Страхувальник має право розірвати договір страхування, у термін 30 днів, а у
випадку, коли Страхувальник являється підприємцем у термін 7 днів, від дня укладення договору.
Страхувальник може відмовитися від договору страхування у кожний час при збереженні тридцятиденного терміну попередження про розірвання
договору, з наслідком на кінець календарного місяця. Попередження про розірвання договору відбувається у письмовій формі під загрозою недійсності.

