INFORMACJA W SPRAWIE
UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC i ASSISTANCE
STYPENDYSTÓW PROJEKTU SIGMA”
(Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń KL, NNW, OC i Assistance,
stypendystów projektu „SIGMA” zawartej dnia 19.08.2013 pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a ACE European Group Limited)
I Osoby ubezpieczone: Stypendyści Projektu „SIGMA” zgłoszone do ubezpieczenia przez
Uniwersytet Warszawski
1.

W ramach Projektu „SIGMA” stypendyści wykonywać będą w okresie ubezpieczenia typowe
czynności charakterystyczne dla studentów i pracowników szkół wyższych (np.: naukowych,
administracyjnych i technicznych) np.: udział w zajęciach, ćwiczeniach, laboratoriach, wykładach,
seminariach, badaniach, konferencjach, sympozjach, kursach językowych, szkoleniach zawodowych,
wyjazdach badawczych w terenie itp. w Partnerskich szkołach wyższych w następujących krajach (jako
docelowe miejsca odbywania studiów): Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Austria,
Szwecja, Holandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo*, Macedonia, Serbia, w
których obowiązywać będzie całodobowa ochrona ubezpieczeniowa. Ochrona ubezpieczeniowa
obowiązywać będzie w każdym z ww. krajów.
* in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

2.

Zakresem ubezpieczenia, ze względu na wymóg zastosowania całodobowej ochrony ubezpieczeniowej
zostają objęte również zwyczajowe czynności codziennego życia prywatnego Ubezpieczonych w
okresie realizacji Projektu „SIGMA”.

3.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie podróże i pobyt na całym świecie
Ubezpieczonych w okresie realizacji Projektu „SIGMA”. Wśród rodzajów podróży objętych ochroną
ubezpieczeniową mogą wystąpić np.: podróże do miejsca przeznaczenia gdzie będzie odbywał się
projekt, podróże pomiędzy Partnerskimi szkołami wyższymi, które biorą udział w Projekcie, podróż
powrotną do domu po zakończeniu Projektu lub w trakcie przerw akademickich w okresie trwania
Projektu, spotkań przygotowawczych, spotkań śródokresowych, spotkań końcowych, kursów,
konferencji, seminariów, badań, kulturowych i międzykulturowych sesji itp. oraz podróże
międzynarodowe i krajowe w trakcie odbywania stypendium i podczas wakacji w trakcie stypendium
trwające do 4 tygodni.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia pierwszej podróży w celu
wykonywania działań wchodzących w zakres projektu SIGMA, nie wcześniej niż od dnia i godziny
zgłoszenia stypendysty do ubezpieczenia.

5.

Dopuszcza się możliwość wcześniejszego wygaszenia ważności Certyfikatu np. w przypadku
wcześniejszej rezygnacji Ubezpieczonego z realizacji Projektu lub w przypadku wygaśnięcia statusu
stypendysty Projektu.

II Definicje

1. Ubezpieczony – wskazana w umowie ubezpieczenia osoba fizyczna (stypendysta Projektu „SIGMA”), która
jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
2. Zamawiający – Uniwersytet Warszawski, który koordynuje całość działań w ramach Projektu „SIGMA”.
Zamawiający będzie prowadzić ewidencję i zgłoszenia osób ubezpieczanych (stypendystów Projektu
„SIGMA”) do Wykonawcy.
3. Uprawniony - osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego jako upoważniona do odbioru należnego
świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego.
4. Osoba bliska – za osoby bliskie uważa się: małżonków, rodzeństwo, konkubinę, konkubenta, rodziców,
teściów, macochę, ojczyma, opiekunów prawnych oraz dzieci, a jeżeli takich nie ma również babcię i
dziadka.
5. Kraj stałego pobytu – kraj, w którym Ubezpieczony uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub uzyskał status
uchodźcy lub przesiedleńca albo kraj, którego Ubezpieczony jest obywatelem lub w którym przebywa stale
lub czasowo w związku z aktualnie prowadzoną działalnością tj. studiami lub pracą.
6. Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy medycznej udzielonej
ubezpieczonemu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
7. Nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu osoby
ubezpieczonej wymagający udzielenia pomocy medycznej.
8. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego
ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zmarł.
9. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem.
10. Choroba przewlekła - choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w
sposób stały lub okresowy.
11. Zaostrzenie chorób przewlekłych - nagłe nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym (burzliwym)
przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.
12. Powikłania chorób przewlekłych - nagłe wystąpienie objawów chorobowych ze strony tego samego lub
innego narządu lub układu pozostające w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą i wymagające
udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.
13. Wyczynowe uprawianie sportu: aktywność fizyczna uprawiana w ramach klubów lub organizacji sportowych
mająca na celu osiągnięcie (w drodze rywalizacji) jak najlepszych wyników albo w celach zarobkowych, z
wyjątkiem aktywności fizycznej w ramach uczestnictwa w Projekcie „SIGMA” w uczelnianych klubach
sportowych, reprezentowania Partnerskiej szkoły wyższej w zawodach sportowych oraz uczestnictwa w
zajęciach sportowych w ramach realizowanego programu zajęć w Partnerskiej szkole wyższej.
14. Sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności,
odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, w szczególności: skoki bungee,
speleologia, sporty lotnicze itp., z wyjątkiem wykonywania powyższych w ramach uczestnictwa w Projekcie
„SIGMA” (np. reprezentowania Partnerskiej szkoły wyższej w zawodach sportowych lub uczestnictwa w
zajęciach sportowych w ramach realizowanego programu zajęć w Partnerskiej szkole wyższej lub
uczestnictwa w klubach sportowych w Partnerskiej szkole wyższej).

15. Stan nietrzeźwości – uważa się stan, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5‰ lub obecność
alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

III Zakres ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA (KL) I USŁUGI ASSISTANCE (ASSISTANCE)
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia (KL) i usługi assistance (Assistance) wynikłe w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem każdego stypendysty Projektu „SIGMA” powstałym
w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia – założenia wspólne.
1.
Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
2.
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie
ubezpieczenia.
3.
Ubezpieczenie obejmuje amatorskie uprawianie sportu.
4.
Ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu.
5.
Ubezpieczenie nie obejmuje sportów ekstremalnych.
6.
Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo Koszty Leczenia i usługi assistance wynikłe wskutek zaostrzenia
lub powikłania choroby przewlekłej.
7.
Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek Ubezpieczonego.
8.
Udział własny i franszyza redukcyjna: zniesione.
9.
Zaburzenia psychiczne nie mające charakteru stałego i chronicznego nie mogą stanowić podstawy do
wyłączenia z odpowiedzialności Wykonawcy.
Rodzaje i wysokość świadczeń.
1.

2.

W ramach kosztów leczenia Wykonawca pokrywa następujące rodzaje świadczeń w ramach sumy
ubezpieczenia:
1) konsultacje medyczne,
2) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
3) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG lub podstawowe badania laboratoryjne i
inne zlecone przez lekarza) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
4) pobyt w placówce służby zdrowia w tym: leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenie z uwagi
na wskazania życiowe lub wskazania nagłe lub pilne było niezbędne celem przywrócenia zdrowia,
5) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w
przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
6) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu Ubezpieczonego lub z miejsca
wypadku,
7) transport medyczny Ubezpieczonego do innej placówki służby zdrowia, jeżeli placówka medyczna, w
której Ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu
zdrowia na podstawie zaleceń lekarza prowadzącego,
8) transport do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan
zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu
lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
9) doraźne leczenie stomatologiczne skutków nieszczęśliwego wypadku w ramach ogólnej sumy
ubezpieczenia Kosztów Leczenia. W przypadku doraźnego leczenia stomatologicznego ostrych stanów
zapalnych i bólowych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem obowiązuje podlimit w wysokości
1000,-EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w okresie ważności Certyfikatu maksymalnie w ciągu roku) na osobę.
10) zakres ubezpieczenia obejmuje również poród oraz powikłania w czasie porodu lub ciąży.
W ramach usługi Assistance Wykonawca zapewnia i pokrywa następujące rodzaje świadczeń w
ramach sumy ubezpieczenia:

1) natychmiastowe przekazanie placówce medycznej krajowej i zagranicznej pisemnej gwarancji pokrycia
kosztów leczenia Ubezpieczonego oraz (w razie potrzeby np. w przypadku zagubienia lub utraty przez
Ubezpieczonego) dokumentu ubezpieczenia zawierającego dane Ubezpieczonego tj. kopii polisy lub
certyfikatu ubezpieczeniowego.
2) transport Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu:
a) jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego
zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do kraju stałego pobytu ponieważ
leczenie nie może być kontynuowane w miejscu odbywania stypendium ze względu na stan
zdrowia lub brak możliwości powrotu do zdrowia w trakcie stypendium, lub za zgodą
Ubezpieczonego, Wykonawca
organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego do
miejsca jego zamieszkania w kraju stałego pobytu albo placówki medycznej w tym kraju. Transport
ten przysługuje Ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzednio
przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w
kraju stałego pobytu albo do placówki medycznej w tym kraju dokonywany jest po udzieleniu
poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w kraju
stałego pobytu.
b) odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
c) o konieczności, możliwości i sposobie transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w
kraju stałego pobytu albo placówki medycznej w tym kraju decydują lekarze Wykonawcy po
uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację
medyczną,
3) transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca wskazanego przez rodzinę ubezpieczonego. Jeżeli
Ubezpieczony zmarł, Wykonawca organizuje i pokrywa:
a) koszty transportu zwłok do miejsca wskazanego przez rodzinę Ubezpieczonego,
b) koszty związane z pogrzebem, kremacją i pochówkiem,
c) koszty zakupu trumny lub urny (koszt zakupu trumny lub urny maksymalnie do równowartości
2000,-EUR),
Łączny podlimit sumy ubezpieczenia w niniejszym świadczeniu wynosi: 7000,-EUR. Świadczenie
realizowane jest niezależnie od przyczyny śmierci Ubezpieczonego, w tym również w przypadku
śmierci samobójczej Ubezpieczonego.
4) przekazywanie wiadomości. Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie, wypadek lub choroba, strajk, opóźnienie
samolotu, autokaru, statku itp. lub jego uprowadzenie powoduje zwłokę lub zmienia przebieg podróży
Ubezpieczonego, Wykonawca na życzenie Ubezpieczonego przekazuje niezbędne wiadomości osobom
przez niego wskazanym, a także udzieli pomocy przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub
wypożyczalni samochodów.
5) wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju. Jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do nagłego,
wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu, a pierwotnie przewidziany
środek transportu nie może być wykorzystany, Wykonawca pokrywa dodatkowe koszty transportu
(bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy dostępny w najbliższym możliwym terminie)
maksymalnie do wysokości 4000,-EUR (na jednego Ubezpieczonego w okresie ważności Certyfikatu).
Usługa ta jest świadczona tylko w przypadku: ciężkiej choroby, poważnego wypadku lub zgonu osoby
bliskiej.
6) wizyta bliskiej osoby – jeżeli Ubezpieczony zmarł lub jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z
powodu wypadku lub choroby lub jest hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni, Wykonawca
organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie strony (bilet kolejowy, autobusowy lub lotniczy) dla
maksymalnie dwóch osób bliskich Ubezpieczonemu niezależnie od miejsca ich zamieszkania albo dla
innej osoby mieszkającej w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego wskazanej przez Ubezpieczonego.
Wykonawca pokrywa każdej z tych osób koszty hotelu i wyżywienia do wysokości 200,-EUR za jedną
dobę, maksymalnie za 10 dób. Świadczenie niniejsze dotyczy również dzieci Ubezpieczonego, które
przebywały razem z Ubezpieczonym o ile nie towarzyszyła im żadna inna osoba pełnoletnia. Łączna
wysokość podlimitu sumy ubezpieczenia w niniejszym świadczeniu wynosi: 10000,-EUR (na jednego
Ubezpieczonego w okresie ważności Certyfikatu).
7) zapewnienie Ubezpieczonemu pomocy w wyrobieniu dokumentów niezbędnych w czasie podróży (w
szczególności: dowodu tożsamości, paszportu, prawa jazdy, kart kredytowych i biletów podróżnych)
polegającej na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, które należy podjąć w przypadku, gdy
zostały mu one skradzione, zaginęły lub uległy zniszczeniu poza granicami kraju stałego pobytu oraz
pokrycie kosztów ich ponownego wyrobienia lub zakupu oraz dostarczenia w miejsce zagubionych lub
skradzionych do wysokości 2000,-EUR (na jednego Ubezpieczonego w okresie ważności Certyfikatu).
8) koszty ratownictwa – ubezpieczenie obejmuje niezbędne i udokumentowane koszty (o ile nie są objęte
ubezpieczeniem Kosztów Leczenia) poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną

przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który
uległ nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową.
Łączna wysokość podlimitu sumy ubezpieczenia w niniejszym świadczeniu wynosi: 20000,-EUR (na
jednego Ubezpieczonego w okresie ważności Certyfikatu).

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.
1.
2.
3.
4.
5.

Zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju stałego pobytu, jak i poza jego granicami z tym,
że świadczenia wypłacane są wyłącznie w EUR.
Ubezpieczenie obejmuje amatorskie uprawianie sportu.
Ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów ekstremalnych.
Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę charakter czynności
wykonywanych przez ubezpieczonego (z wyjątkiem wyczynowego uprawiania sportu i sportów
ekstremalnych) oraz jego wiek.

Rodzaje i wysokość świadczeń.
1. Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na
zdrowiu, Wykonawca wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego
uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
3. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku Wykonawca wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w
ciągu 12 miesięcy licząc od daty wypadku objętego odpowiedzialnością i jest związane z tym wypadkiem.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu i na osobie
wyrządzone osobom trzecim w okresie ubezpieczenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakres ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia związane z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa
w Projekcie „SIGMA” oraz czynności życia prywatnego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności szkody wyrządzone innym studentom i personelowi
Partnerskich szkół wyższych Projektu „SIGMA”.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu Partnerskich szkół wyższych Projektu „SIGMA”,
które Ubezpieczony wykorzystywał w czasie jego realizacji (dotyczy również miejsca zakwaterowania
Ubezpieczonego będącego własnością lub w gestii Partnerskich szkół wyższych Projektu „SIGMA”).
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał w okresie
realizacji „SIGMA” na zasadzie umowy najmu lub użyczenia itp. (dotyczy np. nieruchomości lub
ruchomości wynajętych przez Ubezpieczonego jako miejsce zakwaterowania).
Ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy w ramach
działań związanych z realizacją Projektu „SIGMA”.
Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikłe wskutek amatorskiego uprawiania sportu.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych wskutek wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów
ekstremalnych.

IV Wyłączenia z odpowiedzialności
1.

2.

Wyłączenia generalne we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
zdarzeń powstałych wskutek:
1) winy umyślnej Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,
2) winy umyślnej osób bliskich Ubezpieczonemu,
3) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej stan nietrzeźwości lub zażycia
narkotyków lub innych podobnie działających środków, o ile nie zostały przepisane przez lekarza,
chyba że ww. spożycie lub zażycie nie miało wpływu na powstanie szkody,
4) rozpylania, wykorzystywania lub wycieku szkodliwych substancji biologicznych lub chemicznych o
działaniu patogenetycznym lub rakotwórczym, chyba że do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania
czynności związanych z realizacją Projektu „SIGMA” i można fakt ten bezsprzecznie wykazać,
5) podróżowania statkami powietrznymi. Wyłączenie nie dotyczy przelotów w charakterze pasażera, które
wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) jazd próbnych, rajdów oraz wyścigów samochodowych,
7) wyczynowego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów ekstremalnych,
8) bezpośredniego, świadomego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach,
niepokojach społecznych lub działaniach zakłócających porządek publiczny, chyba że udział
Ubezpieczonego w tych aktach wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej
konieczności lub obrony koniecznej,
9) wykorzystywania, uwalniania, lub wycieku substancji promieniotwórczych lub radioaktywnych, lub
innych o podobnym działaniu, chyba że do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania czynności
związanych z realizacją Projektu „SIGMA” i można fakt ten bezsprzecznie wykazać,
10) poddawania się przez Ubezpieczonego procedurom medycznym mającym na celu prowadzenie prac
badawczych, wykonywanie testów, zabiegów interwencyjnych, operacji i lub innych działań o czysto
estetycznej naturze, szczepieniu, leczeniu otyłości, impotencji, bezpłodności, dokonywaniu sztucznego
zapłodnienia, kontroli zapłodnienia, przeprowadzania aborcji (o ile nie była ona wymagana dla
ratowania życia lub zdrowia),
11) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
12) popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, przedsięwzięcia próby popełnienia samobójstwa,
celowego samookaleczenia, celowego podjęcia działań skutkujących narażeniem życia lub zdrowia (za
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony czyni to dla ratowania ludzkiego życia).
13) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne
lub inne władze,
14) działań wojennych, bez względu czy wojna została wypowiedziana czy też nie, a także stanu
wojennego, stanu wyjątkowego oraz terroryzmu i sabotażu,
15) stałej służby Ubezpieczonego, jako pełnoetatowego członka sił zbrojnych jakiegokolwiek kraju lub
organizacji międzynarodowej, także jako rezerwisty wezwanego do pełnienia stałej służby,
16) wykonywania czynności w ramach pracy fizycznej, za którą Ubezpieczony otrzymuje wynagrodzenie,
w tym także działalność niezarobkowa np. wolontariat, praktyki w warsztacie i fabryce z wyjątkiem
czynności w ramach Projektu „SIGMA”,
17) stanu zdrowia, który istniał przed rozpoczęciem okresu ochrony Ubezpieczonego lub w przypadku
obrażeń ciała poniesionych wskutek wypadku lub choroby, do których doszło lub których symptomy
wystąpiły zanim Ubezpieczony wyruszył w pierwszą podróż celem realizacji Projektu „SIGMA”, za
wyjątkiem zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych,
18) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdów bez wymaganych uprawnień,
19) stałych i chronicznych zaburzeń psychicznych lub ułomności o podłożu psychicznym, psychologicznym
lub neurologicznym,
20) nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania
zaleceń lekarskich,
21) niestosowania się do przepisów obowiązujących w kraju przebywania.
Wyłączenia w ubezpieczeniu Kosztów Leczenia: zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia
związanych z:
1) leczeniem psychiatrycznym lub psychologicznym, chyba że zostało zalecone przez lekarza i dotyczyło
zaburzeń nie mających charakteru stałego i chronicznego oraz trwało nie dłużej niż 12 miesięcy,
2) rehabilitacją, chyba że została zalecona przez lekarza i nie trwała dłużej niż 12 miesięcy po wystąpieniu
nieszczęśliwego wypadku lub choroby i nie więcej niż 12 wizyt,

3.

3) zakupem lub wynajęciem sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznych protez z wyjątkiem
niezbędnego podstawowego sprzętu i protez do kwoty 2000,-EUR na jednego Ubezpieczonego,
4) terapią zajęciową i terapią mowy,
5) gimnastyką dla kobiet w ciąży i porodową,
6) masażem sportowym.
Wyłączenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: zakres ubezpieczenia nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za:
1) kary grzywny ani inne kary pieniężne, a także nie obejmuje odpowiedzialności za następstwa
wynikające z braku zapłaty,
2) szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych tj. szkody nie będące szkodami na osobie
ani w mieniu,
3) szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) szkody wyrządzone osobom bliskim wobec Ubezpieczonego albo osobom przez niego zatrudnionym,
5) szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu Ubezpieczony wiedział lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
6) szkody wyrządzone wskutek czynności związanych z wykonywaniem zawodu, chyba że czynności te
wynikały z realizacji Projektu „SIGMA”,
7) szkody będące następstwem odpowiedzialności kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania),
8) szkody, za które przysługuje odszkodowanie z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej np. z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile
dane ubezpieczenie mogło być zawarte ze względu na obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do
Ubezpieczonego,
9) szkody związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających z wyjątkiem sprzętu
napędzanego siłą wiatru lub siłą fizyczną Ubezpieczonego,

V Sposób postępowania w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Niezbędne działania w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczony
zobowiązany jest do:
1. podjęcia starań mających na celu złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania, w szczególności poddania się opiece lekarza po wystąpieniu zdarzenia i stosowania się do
jego zaleceń,
2.
podjęcia rozsądnych działań w celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania negatywnych
skutków wystąpienia zdarzenia,
3.
poinformowania Wykonawcy bez zbędnej zwłoki jednakże maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych (o
ile w ogóle jest to możliwe biorąc pod uwagę okoliczności i skutki zdarzenia), za pośrednictwem
telefonicznego Centrum Assistance lub innymi środkami komunikacji wskazanymi przez Wykonawcę w
Certyfikacie ubezpieczenia, o wystąpieniu zdarzenia oraz udzielenia podstawowych informacji o zdarzeniu
(np. przyczyna wystąpienia zdarzenia, rodzaj i zakres szkody itp.),
4.
w przypadku naruszenia z winy umyślnej Ubezpieczonego obowiązku określonego w ust. 3
Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć wypłacane odszkodowanie lub świadczenie wyłącznie jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia rozmiaru szkody lub uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie
okoliczności i skutków zdarzenia,
5.
uzyskania i dostarczenia Wykonawcy dokumentacji lekarskiej wraz z opisem przebiegu leczenia oraz
innych dokumentów, zaświadczeń i informacji, których Wykonawca może zasadnie wymagać w związku z
wystąpieniem zdarzenia,
6.
powiadomienia właściwych organów ścigania jeżeli istnieje podejrzenie, że wystąpienia zdarzenia lub
zwiększenie jego negatywnych skutków mogło zostać spowodowane popełnieniem przestępstwa, lub
innym naruszeniem prawa.

VI Postanowienia Dodatkowe.
1.

Integralną część Umowy Ubezpieczenia stanowi dokument Minimum requirements for the health and
accident insurance coverage of Erasmus Mundus Action 1 and Action 2”.

2.

Poszczególne umowy ubezpieczenia odnośnie kwestii nieuregulowanych w Umowie Generalnej zawierane
będą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia 01.08.2013 roku o numerze ETAGTC/01/08/2013.

VII Dane kontaktowe w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
1.
2.

Numer polisy ubezpieczenia Stypendystów Projektu „SIGMA” niezbędny do zgłoszenia zdarzenia: Polisa
numer PLBOTA05151
Dane zakładu ubezpieczeń:

ACE European Group Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, prowadzącym w Polsce
działalność za pośrednictwem oddziału ACE European Group Limited Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
3.

Dane kontaktowe telefonicznego CENTRUM ASSISTANCE: +48 22 563 12 92, +48 22 383 22 92.

