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Zakres ubezpieczenia

§ 51g
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, okoliczności objęte ochroną oraz limity dla świadczeń w roku 

polisowym zawiera poniższa tabela:

Medical Assistance – wariant rozszerzony

Świadczenie Zdarzenia ubezpieczeniowe
Suma ubezpieczenia/Limit świadczeń 

łącznie dla Ubezpieczonego oraz 
współubezpieczonych

Pokrycie kosztów wizyty lekarza pierwszego kontaktu 
Centrum Alarmowego

uszkodzenie ciała lub
rozstrój zdrowia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania

500 zł

Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych 
i higienicznych oraz leków (koszty artykułów 
żywnościowych oraz leków ponosi Ubezpieczony)

300 zł

Transport medyczny bez limitu

Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki 1000 zł

Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 450 zł

Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych 200 zł

Opieka nad zwierzętami domowymi 300 zł

Powiadamianie rodziny bez limitu

Infolinia medyczna bez limitu

2. Suma ubezpieczenia określona dla poszczególnych świadczeń ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą 
równowartość kosztów zorganizowanych świadczeń. W przypadku całkowitego wykorzystania sumy 
ubezpieczenia dla danego świadczenia, wygasa ochrona ubezpieczeniowa dotycząca tego świadczenia 
w trwającym roku polisowym. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych świadczeń ulegają odnowieniu 
i obowiązują w pełnej wysokości począwszy od kolejnego roku polisowego z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Łączny limit dla sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, w odniesieniu do jednego lub 
wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych będących następstwem jednego lub wszystkich nieszczęśliwych 
wypadków lub nagłych zachorowań za dany rok polisowy stanowi kwota 3000 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych).

§ 51h
Świadczenia w ubezpieczeniu Medical Assistance realizuje Centrum Alarmowe na terytorium Polski i polegają 
one na wykonaniu następujących czynności:

Rodzaj świadczenia Zakres świadczenia

Pokrycie kosztów wizyty 
lekarza pierwszego kontaktu 
Centrum Alarmowego

organizacja i pokrycie kosztów pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu Centrum Alarmowego  
w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub współubezpieczonego, na które składają się dojazd  
i honorarium lekarza pierwszego kontaktu Centrum Alarmowego

Dostawa podstawowych 
artykułów żywnościowych 
i higienicznych oraz leków

organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia leków lub podstawowych artykułów żywnościowych  
i higienicznych do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub współubezpieczonego, którzy nie 
mogą opuszczać miejsca pobytu, zgodnie z zaleceniami lekarza pierwszego kontaktu Centrum 
Alarmowego; koszt zakupu leków lub artykułów żywnościowych i higienicznych jest pokrywany 
przez Ubezpieczonego

Transport medyczny organizacja i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego lub współubezpieczonego z miejsca 
ich pobytu do szpitala lub innej placówki medycznej, zgodnie z zaleceniami lekarza pierwszego 
kontaktu Centrum Alarmowego 

Pokrycie kosztów wizyty 
pielęgniarki

organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego, zgodnie z zaleceniami lekarza pierwszego kontaktu Centrum Alarmowego

Grupa Otwarta – zakres ubezpieczenia Medical Assistance
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