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3.5. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 4 Przedmiotu Zamówienia – Ubezpieczenie kosztów 

leczenia  

 

3.5.1. Zakres obligatoryjny 

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w Pkt.3.5.1 (Zakres obligatoryjny) 

warunkuje ważność oferty dla Zadania 4 Przedmiotu Zamówienia. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży, 

następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu 
Ubezpieczający Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet AGH 
Okres ubezpieczenia 3 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe; 

- pierwszy okres polisowy : 01.12.2018 – 30.11.2019 
- drugi okres polisowy : 01.12.2019 – 30.11.2020 
- trzeci okres polisowy : 01.12.2020 – 30.11.2021 

Zakres ubezpieczenia a. Koszty leczenie poza terytorium RP, w tym co najmniej : 
- Koszty leczenia szpitalnego 
- Koszty leczenia ambulatoryjnego 

- Koszty leczenia stomatologicznego 
- Koszty ratownictwa 
- Koszty poszukiwania ubezpieczonego 
- Koszty ochrony prawnej 
- Assistance (organizacja transportu i transport medyczny, organizacja 

transportu i przewóz po zakończeniu leczenia, transport zwłok, 

organizacja akcji ratowniczej, organizacja podróży i podróż osoby 

bliskiej, usługa świadczona przez Centrum Pomocy przez 24 godz.) 

b. Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 
- Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku 
- Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
c. Ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym: 

- utrata, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu osobistego, w tym 

również sprzętu elektronicznego (np. aparaty fotograficzne, telefony 

komórkowe, przenośne odtwarzacze DVD, mp3, mp4, ipod-y, 

palmtop-y, lokalizatory GPS, tablety) oraz urządzenia optyczne 

(aparaty fotograficzne, lornetki);  

- opóźnienie bagażu 
Ubezpieczeni: Pracownicy Zamawiającego oraz osoby, za które Zamawiający podczas 

wyjazdu ponosi odpowiedzialność ze szczególnym uwzględnieniem : 

a. studentów, stypendystów, doktorantów;  
b. członków zespołów artystycznych; 
c. członków amatorskich zespołów sportowych;  

Wyjeżdżające osoby podejmują pracę o charakterze biurowym, 

naukowo-badawczym lub lekką prace fizyczną (konferencje, 

szkolenia, organizacja wystaw), uczestniczą w przedstawieniach oraz 

biorą udział w amatorskich zawodach sportowych, uczestniczą w 

przedstawieniach i uprawiają amatorsko sporty; 
Wyjeżdżające osoby mogą także w ramach prac służbowych, 

naukowych, badawczych wchodzić na teren hut różnego rodzaju oraz 

zjeżdżać do kopalni.   
Zakres ubezpieczenia a. Koszty leczenie poza terytorium RP z akceptacją wieku  

wyjeżdżającego do 70 lat, w tym nagłe zachorowania osób 

ubezpieczonych spowodowane chorobami przewlekłymi, przy czym w 

stosunku do chorób przewlekłych pokrywane są tylko koszty 
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wynikające z nagłego zachorowania, dla którego konieczne jest 

natychmiastowe poddanie się leczeniu. 
Za datę ukończenia 70 roku życia uznaje się ostatni dzień roku 

kalendarzowego, w którym przypadają siedemdziesiąte urodziny 

ubezpieczonej osoby.  
b. Następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym następstwa nagłego 

zachorowania spowodowanego chorobą przewlekłą, bez względu na 

wiek wyjeżdżającego;  
c. Ubezpieczenie bagażu podróżnego;  

Maksymalny okres podróży Nielimitowany 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną z dniem 01.12.2018 r. osoby 

przebywające w podróży służbowej, które wyjechały przed rozpoczęciem 

okresu ubezpieczenia, a jednocześnie już nie objęte ochroną na mocy 

dotychczasowej polisy.  
Dodatkowo, ubezpieczyciel utrzyma ochronę ubezpieczeniową dla osób 

przebywających w podróży służbowej po zakończeniu obowiązywania 

ostatniej polisy (czyli po 30.11.2021r.), do czasu zakończenia danej 

podróży.  Ubezpieczający jest zobowiązany przedłożyć listę takich osób 

na dzień zakończenia Umowy oraz opłacić składkę zgodnie z przyjętą 

zasadą rozliczenia polisy.  
Suma ubezpieczenia na 

osobę i zdarzenie 
1. Koszty leczenia na terytorium:   

a. USA, Kanady, Australii, Nowej 

Zelandii i Japonii 
100.000 EURO 

b. pozostałe kraje świata 60.000 EURO 

2. NNW 10.000 PLN 

3. Bagaż 5.000 PLN 

Zakres terytorialny Cały świat, z włączeniem m.in. USA, Kanady, Australii, Meksyku, 

Nowa Zelandii 
System ubezpieczenia Polisa obrotowa. Składka zaliczkowa naliczana jest wg danych 

opublikowanych w SIWZ. Rozliczenie składki nastąpi 30 dni po   

zakończeniu rocznego okresu polisowego na podstawie faktycznej 

liczby osobodni. 

Typ polisy Bezimienna 
Składka zaliczkowa 60% szacowanej 
Szacowana roczna liczba osobodni w okresie ubezpieczenia 

(łącznie wszystkie kategorie) 
Ok. 19.000 osobodni 

W tym : Wyjazdy w regiony poza Europą i 

krajami basenu Morza Śródziemnego 

(z wyłączeniem USA, Kanady, 

Australii, Nowej Zelandii i 

Japonii) 

Ok. 2.500 osobodni 

Wyjazdy  do USA, Kanady, 

Australii, Nowej Zelandii i 

Japonii) 

Ok. 2.300 osobodni 

Wyjazdy osób w wieku powyżej 70 

lat 
80 osobodni 

Klauzule dodatkowe 

warunkujące ważność 
1. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich 

odpowiedników w brzmieniu:  
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oferty Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom 

fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 

pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na 

Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. 

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę 

umyślnie. 

2. Klauzula odpowiedzialności w brzmieniu: 
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z 

początkiem okresu ubezpieczenia. 

3. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest 

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty 

uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę 

stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na 

rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe 

do zrealizowania płatności. 

4. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w 

warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, 

wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i 

rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do JM 

Rektora AGH, Dyrektora ACK Cyfronet i Kanclerza AGH. Tym samym, 

potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody 

powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, 

spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż 

reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.  Klauzula nie dotyczy 

ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 
5. Klauzula podniesionego wieku dla wyjeżdżających, w 

brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że ochroną w zakresie wynikającym z Umowy 

Generalnej obejmuje się także osoby w wieku powyżej 70 lat.   . 

6. Klauzula terroryzmu: w brzmieniu: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 

będące następstwem aktów terroryzmu albo podpalenia lub 

podłożenia ładunków wybuchowych przez grypy przestępcze.  Przez 

akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu 

lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją, organizowane z pobudek 

ideologicznych, lub politycznych, indywidualnie lub grupowe, skierowane 

przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, 

zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu 

przemocy oraz skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego 

zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 

7. Klauzula wojny: w brzmieniu:  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody będące 

następstwem działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego 

występujących lub mogących wystąpić na terytorium państw 

znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.  

Wyłączenie zawarte w OWU nie ogranicza ochrony dla Ubezpieczonego 

z tytułu zachorowania nie wynikającego z działań wojennych.   
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3.5.2. Ubezpieczenie kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych.  Zakres 

fakultatywny 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.5.2. do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty.  Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt. 19 SIWZ. 

3.5.2.1. Klauzula organizacji repatriacji zwłok lub organizacji pogrzebu 

Strony uzgadniają, że w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej podczas zagranicznej podróży 

służbowej Ubezpieczyciel, bez wcześniejszego rozpatrywania, czy zdarzenie jest objęte ochroną 

ubezpieczeniową, zorganizuje w ramach usługi assistance w uzgodnieniu z rodziną zmarłego transport 

zwłok do Polski albo kraju osiedlenia lub pogrzeb albo kremację w miejscu zdarzenia. Jeżeli śmierć 

nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nieobjętego ochroną na 

podstawie niniejszej polisy Ubezpieczycielowi przysługuje zwrot przez Ubezpieczającego 

poniesionych kosztów.  

 

3.5.2.2. Klauzula podwyższonego limitu leczenia stomatologicznego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony 

uzgadniają, że limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu leczenia stomatologicznego wynosi 

2.000 Euro 

 

3.5.2.3. Klauzula fakultatywnego podniesienia sumy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony 

uzgadniają, że na wniosek Ubezpieczającego złożony za pośrednictwem brokera, minimum  5 dni 

roboczych przed terminem podróży, Ubezpieczyciel w odniesieniu do osoby wskazanej we wniosku 

podniesie sumę ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia do wysokości : 

a.  USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii – 200.000 Euro 

b. pozostałe kraje świata – 120.000 Euro 

Składka z tytułu niniejszej klauzuli będzie płatna w wysokości dwukrotności stawki za osobodzień 

ustalonej w umowie. 

 


