
Ubezpieczenie dodatkowe Leczenie za granicą
Jeśli zawierasz lub posiadasz umowę ubezpieczenia Warta Ochrona, możesz ją rozszerzyć o ubezpieczenie dodatkowe Leczenie za granicą 
dla siebie oraz dla swojej rodziny (małżonka lub partnera, dziecka). Gdy Ty lub Twoja rodzina będziecie potrzebować pomocy w przypadku 
zachorowania na nowotwór czy konieczności przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, operacji neurochirurgicznej lub przeszczepu, 
umowa dodatkowa Leczenie za granicą zapewni Wam opiekę medyczną na najwyższym poziomie w klinikach znajdujących się na całym 
świecie (np. USA, Szwajcaria). W tym trudnym dla Ciebie okresie zorganizujemy wyjazd, opłacimy leczenie do kwoty sięgającej  
aż do 2 000 000 euro i będziemy Cię wspierać na każdym etapie leczenia, nawet do 3 lat od jego rozpoczęcia.

Co zyskujesz?
•  dostęp do leczenia na najwyższym poziomie na całym świecie (np. USA, Szwajcaria),
•  nawet 2 000 000 euro do wykorzystania na leczenie w przypadku poważnego stanu chorobowego,
•  100 euro za dzień pobytu w szpitalu za granicą,
•  zakres ubezpieczenia obejmujący nowotwory, przeszczepy, operacje mózgu i chirurgię sercowo-naczyniową,
•  szeroki zakres świadczeń na każdym etapie leczenia,
•  niezależność od krajowego systemu zdrowotnego,
•  drugą opinię medyczną pozwalającą na weryfikację diagnozy wydanej w Polsce,
•  brak kolejek, 
•  osobistego opiekuna klienta - wsparcie i pomoc Warty na każdym etapie Twojego leczenia, 
•  konkurencyjną składkę.

Kompleksowe wsparcie w leczeniu za granicą
Leczenie za granicą to wsparcie obejmujące 3 etapy leczenia: drugą opinię medyczną, opiekę medyczną w trakcie leczenia oraz kontrolę stanu zdrowia 
po jego zakończeniu i powrocie do kraju. Górna granica odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia to aż 2 000 000 euro.

ETAP LECZENIA RODZAJ ŚWIADCZENIA LIMITY W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ

1. druga opinia 
medyczna jedna opinia dla danego rodzaju poważnego stanu chorobowego

2.
opieka 
medyczna 
za granicą

•   organizacja i pokrycie kosztów podróży lub 
transportu medycznego 

•   organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania 
•   organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego

dzienne świadczenie szpitalne
100 EUR za dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie  6 000 EUR na 
każdy poważny stan chorobowy leczony za granicą w ramach umowy 
dodatkowego ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego

zwrot kosztów medycznych opłaconych po 
powrocie z leczenia za granicą – zwrot kosztów 
zakupu leków wydawanych na receptę

maksymalnie 50 000 EUR w ramach umowy dodatkowego 
ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego (bez względu 
na liczbę poważnych stanów chorobowych leczonych za granicą)

organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok  
do miejsca pochówku

w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego

3.
kontrola stanu 
zdrowia po leczeniu 
za granicą 

Spokój i zdrowie
 Teraz nawet 2 mln euro  
na leczenie za granicą
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Okres realizacji świadczeń
Okres realizacji świadczeń trwa w nieprzerwany sposób nie dłuższej niż przez 36 miesięcy i liczony jest nieprzerwanie od dnia pierwszej 
zagranicznej podróży rozpoczynającej leczenie pierwszego z poważnych stanów chorobowych (w ramach danego modułu ochrony).  
Dotyczy on wszystkich poważnych stanów chorobowych z tego modułu, które wystąpiły w tym okresie. Na wszystkie poważne stany 
chorobowe  w danym module przypada wyłącznie 1, okres realizacji świadczeń. W okresie ubezpieczenia możesz skorzystać z maksymalnie  
4 okresów realizacji świadczeń.

Przykład: Jeżeli w pierwszym module ochrony w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego w stadium 
przedinwazyjnym (in situ) pierwsza podróż ubezpieczonego/dziecka rozpoczęła się 1 lutego 2022 r., a następnie po  
zdiagnozowaniu w okresie odpowiedzialności nowotworu (guza) złośliwego (wskazanego w  Katalogu poważnych 
stanów chorobowych w tym samym module ochrony) kolejna podróż ubezpieczonego w celu leczenia tego 
nowotworu (guza) złośliwego rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., to okres realizacji świadczeń dla tych dwóch 
poważnych stanów chorobowych rozpoczyna się od 1 lutego 2022 r. i trwa przez 36 miesięcy,  tj. do 31 stycznia 2025 r. 

 
Nr MODUŁ OCHRONY RODZAJ POWAŻNEGO STANU CHOROBOWEGO

1. nowotwory
•   nowotwór złośliwy
•   nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym (in situ)
•   ciężka dysplazja nowotworowa

2. chirurgia sercowo-naczyniowa •   operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass)
•   operacja zastawki serca

3. neurochirurgia •   operacja mózgu
•   operacja łagodnego guza rdzenia kręgowego

4. przeszczepy •   przeszczep narządów od żywego dawcy
•   przeszczep szpiku kostnego

 
 

WAŻNE INFORMACJE:

Umowę dodatkowego ubezpieczenia Leczenie za granicą możesz zawrzeć tylko w przypadku, gdy Twoje miejsce zamieszkania znajduje 
się na terytorium Polski. Co ważne ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w dniu wystąpienia poważnego stanu chorobowego 
ubezpieczony nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo miał miejsce zamieszkania w Polsce, ale w ciągu 12 miesięcy przed 
wystąpieniem poważnego stanu chorobowego przebywał poza Polską dłużej niż 183 dni kalendarzowe.

Dzień wystąpienia poważnego stanu chorobowego:
•   w odniesieniu do nowotworów (pierwszy moduł ochrony) – dzień w okresie odpowiedzialności, w którym według dokumentacji 

medycznej pobrano materiał do badania, na podstawie którego zdiagnozowano nowotwór;
•   w odniesieniu do chirurgii naczyniowo-sercowej, neurochirurgii i przeszczepów (moduł ochrony od 2 do 4) – dzień w okresie 

odpowiedzialności, w którym po raz pierwszy lekarz pisemnie zalecił operację.
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Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A.
Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych
na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

warta.pl Facebook: wartaPL 

Chcesz dowiedzieć się więcej?


