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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
MedCasco to ubezpieczenie zapewniające organizację leczenia i pokrycie niezbędnych kosztów w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie jest skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jaki i klientów grupowych. Ubezpieczonymi mogą być osoby w wieku do 70 lat
wskazane imiennie w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia może zostać ograniczony do następstw wypadku komunikacyjnego lub następstw
wypadku przy pracy, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia, w zależności od zawartej umowy, może obejmować
także wyczynowe uprawianie sportu lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 koszty świadczeń medycznych
3 świadczenia assistance
3 operacje
3 pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Suma ubezpieczenia:
3 wysokość sum ubezpieczenia określona jest kwotowo osobno dla każdego
rodzaju ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia może obejmować:
3 koszty konsultacji lekarzy specjalistów i psychologa

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk związanych z wyczynowym uprawianiem sportów i sportów
wysokiego ryzyka, jeżeli nie została opłacona dodatkowa składka
û kosztów świadczeń medycznych (takich jak konsultacje lekarzy
specjalistów, badania diagnostyczne, wizyty domowe, rehabilitacja),
które zostały poniesione w placówkach medycznych lub szpitalach nie
wskazanych przez InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance lub
poniesionych w placówkach medycznych lub szpitalach w sytuacji, gdy
Ubezpieczony nie uzyskał wcześniejszej ich akceptacji przez InterRisk
za pośrednictwem Centrum Assistance (chyba że uzyskanie takiej
akceptacji nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego,
tj. z powodu zdarzenia losowego lub siły wyższej)

3 koszty badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych
3 assistance medyczny
3 wizyty domowe

		

3 koszty rehabilitacji ambulatoryjnej

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

3 operacje

!

popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego,

!

popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
samookaleczenia się przez Ubezpieczonego,

!

uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą wejścia w życie
umowy ubezpieczenia.

3 koszty leków i środków opatrunkowych
3 pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

samobójstwa

lub

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– w razie konieczności skorzystania ze świadczeń zawartych w ubezpieczeniu operacji, ubezpieczeniu leków i środków opatrunkowych lub w ubezpieczeniu
pobytu w szpitalu Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z InterRisk (numer telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia)
– w razie konieczności skorzystania z innych świadczeń zawartych w ubezpieczeniu MedCasco Ubezpieczony obowiązany jest skontaktować się z Centrum
Assistance (numer telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia)

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia (polisie) późniejszy
termin płatności. W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata składki jest płatna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty składki
ubezpieczeniowej płatne są w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia (polisie).

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, w stosunku do osób
zgłaszanych do objęcia ochroną ubezpieczeniową w trakcie trwania umowy grupowej, odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym osoba została zgłoszona do InterRisk przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia grupowego.
Odpowiedzialność InterRisk ustaje:
a) z dniem: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku
wypowiedzenia,
b) w przypadku opłacania składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem,
że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata
składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu,
c) wobec Ubezpieczonego z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie
ubezpieczenia,
d) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu,
e) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał
informację o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia w formie listy osób ubezpieczonych. Ubezpieczony może wystąpić z ubezpieczenia w każdym
czasie.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia
InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

