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 Porównanie zakresu standardowego ubezpieczenia Podróży Zagranicznej oraz UNIQA SKI 

Zakres ubezpieczenia
Oferta standardowa Oferta rozszerzona:  

UNIQA SKI

Koszty leczenia za granicą 250 000,00 zł 250 000,00 zł

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa 20 000,00 zł 40 000,00 zł

Zaostrzenie chorób przewlekłych

OC w związku z uprawianiem narciarstwa 100 000,00 zł 100 000,00 zł

20 000,00 zł 30 000,00 zł

Zakup środków pomocniczych (w tym protezy)

Ubezpieczenie nieoczekiwanej podrózy powrotnej

Włączenie sprzętu sportowego do ubezpieczenia bagażu*

Ubezpieczenie niewykorzystanego karnetu narciarskiego, 
udział własny 20 %, tylko zagranica *

Refundacja 80% kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji 
w Polsce skutków wypadku za granicą 20 000,00 zł

Treści klauzul rozszerzających zakres:

*Klauzula ubezpieczenia kosztów niewykorzystanego karnetu narciarskiego. W przypadku zachorowania lub 
nieszczęśliwego wypadku wrozumieniu OWU Podróż Zagraniczna UNIQA, uniemożliwiających Ubezpieczonemu 
korzystanie z wyciągów narciarskich UNIQA 80% poniesionego kosztu karnetu zaokres odpowiadający liczbie 
pełnych dni, w których nie mógł z niego korzystać. Odszkodowanie za niewykorzystany karnet narciarski należne jest 
wyłącznie wtedy, gdy wypłacone będzie odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem lub nagłym zachorowaniem za granicą. Maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu 
niewykorzystanego karnetu wynosi 600zł. Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych 
kosztów poprzez przedstawienie niewykorzystanego karnetu.

*Klauzula kosztów leczenia po powrocie do kraju. Ubezpieczenie kosztów leczenia po powrocie do kraju 
obejmuje koszty prywatnych zabiegów diagnostycznych, leczniczych (w tym operacyjnych) I rehabilitacyjnych 
podjętych w Polsce w celu przywrócenia stanu zdrowia pogorszonego na skutek następstw nieszczęśliwego 
wypadku, który miał miejsce w czasie podróży zagranicznej. Świadczenie będzie wypłacone do sumy ubezpieczenia 
wymienionej w polisie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez zakład opieki zdrowotnej pod 
warunkiem akceptacji przez UNIQA zakresu podejmowanego w kraju leczenia. UNIQA zwróci Ubezpieczonemu 80% 
wartości przedstawionych faktur. Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia po 
powrocie do kraju jest uznanie zazasadne roszczeń z tytułu świadczenia podstawowego kosztów leczenia za granicą 
związanych z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem. Zastosowanie mają wszystkie wyłączenia odpowiedzialności 
wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróż Zagraniczna zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA 
TU S.A. 187/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku.

*Ubezpieczenie sprzętu sportowego. W niniejszej umowie ubezpieczenia nie ma zastosowania Art.18pkt1ust1 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróż Zagraniczna zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. 
187/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz polisa wraz załącznikami
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