Poistenie liečebných nákladov Sygic
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Poistenie liečebných nákladov Sygic
Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia liečebných nákladov Sygic.
O aké poistenie ide?
Poistenie liečebných nákladov Sygic je určené na ochranu pred neočakávanými udalosťami, ku ktorým môže dôjsť počas Vašich ciest a pobytu mimo
miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska alebo mimo miesta účasti na verejnom zdravotnom poistení.

Čo je predmetom poistenia?
 akútna choroba, úraz alebo úmrtie (liečebné náklady v zahraničí)
 telefonická asistencia, ak sa ocitnete v ťažkej situácii v dôsledku
úrazu, akútnej choroby (asistenčné služby v zahraničí)

Čo nie je predmetom poistenia?
 plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivosť
a doplnková zdravotná starostlivosť (rehabilitácia, fyzioterapia,
kúpeľná liečba) v prípade poistenia liečebných nákladov
v zahraničí

ak k nim došlo počas doby trvania poistenia v zahraničí.
Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzťahuje najmä na:
choroby a úrazy existujúce v čase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia,
! udalosti, ktoré vznikli, keď ste boli pod vplyvom alkoholu, drog
alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpečnosti osôb
! vedomú účasť na akejkoľvek vojne, občianskych nepokojoch,
teroristickom čine, štrajku
! Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území
krajiny, kde máte trvalý pobyt a na území krajiny, kde ste
účastníkom verejného zdravotného poistenia.
Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.
!

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým dôjde na území Európy vrátane ďalších štátov mimo geografického vymedzenia Európy menovite
uvedených v poistných podmienkach.

Aké mám povinnosti?






pri pristúpení k poisteniu uviesť všetky informácie potrebné pre správne určenie typu a variantu poistenia
dbať podľa svojich možností o to, aby poistná udalosť nenastala a nezvyšovať bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti dodržiavať pokyny poisťovne alebo jej partnera (asistenčná spoločnosť)
dať súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisťovni alebo jej partnerovi (asistenčná spoločnosť) informácie o mojom zdravotnom stave
oznámiť škodovú udalosť bezodkladne po jej vzniku poisťovni alebo jej partnerov a predložiť všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlačive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
 v prípade, že ide o trestný čin, oznámiť bez omeškania udalosť orgánom polície
 dodržiavať nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpečnosti osôb
 dodržiavať právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia v deň pristúpenia k poisteniu, a to cez platobný nástroj dostupný na internetovej stránke
poistníka (www.sygic.com).
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Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa dojednáva na konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do (doba určitá), pričom poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho
času dňa, ktorý je uvedený pri pristúpení k poisteniu ako prvý deň platnosti poistenia. Ak k poisteniu pristupujem v deň vycestovania do zahraničia,
poistenie začína hodinou pristúpenia k poisteniu. Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa, ktorý je uvedený pri pristúpení k poisteniu
ako posledný deň platnosti poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistenie končí uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané. Poistenie môžem zrušiť písomným zrušením pristúpenia k poisteniu pred prvým dňom
platnosti poistenia.
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