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Załącznik 1A do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Ubezpieczenie Kosztów leczenia poza granicami RP – Zadanie nr 1 

 
1. Ubezpieczeni: Pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 
 
2. Okres ubezpieczenia: 01.11.2021 – 31.10.2023 (4 polisy na okres 6 miesięcy) 
 
3. Planowana liczba osobodni – 8.000 na każde 6 miesięcy ( w tym 150 osobodni dla osób powyżej 65 

roku życia)  
 
4. Zakres terytorialny – Cały świat 
 
5. Najczęstsze kierunki: Szwajcaria i inne kraje UE 
 
6. Charakter wyjazdów: konferencje naukowe, sympozja, współpraca naukowa (badania naukowe, 

budowa aparatury i infrastruktury naukowej) itp. 
 
7. Minimalny zakres ubezpieczenia / Minimalne sumy ubezpieczenia na osobę: 
 

7.1 Ubezpieczenie kosztów leczenia – 200.000 zł 
7.2 Ubezpieczenie NNW – 20.000 zł 
7.3 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (szkody na mieniu i osobie) – 

100.000 zł 
7.4 Ubezpieczenie bagażu – 3.000 zł 
 

Ubezpieczenie kosztów leczenia powinno gwarantować co najmniej: zorganizowanie opieki lekarskiej 
i pokrycie jej kosztów w tym m.in. konsultacje medyczne, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa, środki 
opatrunkowe przepisane przez lekarza, badania  zlecone przez lekarza, badania laboratoryjne, pobyt 
w szpitalu tj. leczenia, zabiegi, operacje, transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu 
ubezpieczonego lub z miejsca wypadku, w razie potrzeby transport ubezpieczonego do innego szpitala, 
leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych z limitem nie niższym niż 
1500 zł, z zastrzeżeniem, że suma 1.500 zł na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia stanowi podlimit 
sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Ubezpieczenie będzie pokrywać również koszty związane z 
leczeniem choroby SARS-CoV-2, w tym zachorowania na COVID 19 oraz koszty wykonania testu na 
obecność SARS-CoV-2, zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną. 
 
Ubezpieczenie assistance powinno gwarantować co najmniej informację i organizację natychmiastowej 
pomocy medycznej, organizację i transport ubezpieczonego do RP środkiem transportu wskazanym przez 
lekarza, organizację i transport zwłok ubezpieczonego do RP, organizację i pokrycie kosztów transportu, 
zakwaterowania i wyżywienia osoby bliskiej, wezwanej do załatwienia spraw związanych z powrotem 
Ubezpieczającego do RP lub zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie gwarantowało świadczenia w razie śmierci 
wskutek wypadku lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
Ubezpieczenie powinno objąć zawały serca oraz krwotoki śródmózgowe - dotyczy ubezpieczenia kosztów 
leczenia. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej będzie 
obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub 
rozstroju zdrowia) i rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym 
osobom trzecim, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, 
w którym przebywa. 



Ubezpieczenie obejmuje bagaż podróżny osób ubezpieczonych tj.: walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki 
i temu podobne pojemniki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i innego mienia stanowiącego 
własność osoby ubezpieczonej lub znajdującego się pod jej kontrolą podczas  podróży zagranicznej 
(w tym sprzętu elektronicznego). Ubezpieczenie obejmuje co najmniej odszkodowanie za utratę, 
zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego w przypadku: wystąpienia zdarzenia losowego; 
udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku; nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 
zachorowania;  zaginięciem w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, 
na podstawie dokumentu przewozowego lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem. 

Ubezpieczenie nie będzie zawierało ograniczeń w odniesieniu do osób po 65 roku życia. 
Ubezpieczenie nie będzie zawierało wyłączeń następstw chorób przewlekłych. 
Ubezpieczeniem objęte będą szkody będące następstwem wykonywania pracy fizycznej. 
Ubezpieczeniem objęte będą szkody będące następstwem aktów terrorystycznych. 
Długość jednorazowej podróży nie przekracza 180 dni.  
 
8. Klauzule fakultatywne 
8.1. Klauzula kosztów rezygnacji z podróży   
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci poniesione udokumentowane koszty związane 
z rezygnacją z podróży poniesione w przypadku, gdy rezygnacja następuje wskutek następstw nagłego 
ciężkiego wypadku, nagłej ciężkiej choroby lub też śmierci dotyczącej Ubezpieczonego lub jego osoby 
bliskiej albo wskutek szkody w mieniu pracodawcy lub Ubezpieczonego pod warunkiem, że szkoda po-
wodowała konieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych  i wymagała bezwzględnej 
obecności Ubezpieczonego. Za osobę bliską uznaje się rodziców, współmałżonka,  dzieci, w tym przyspo-
sobione, konkubinę lub konkubenta, dziadków, rodzeństwo, teściów oraz osoby, które w trakcie podróży 
służbowej opiekowały się niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego. 
Suma ubezpieczenia 3.000 zł na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
8.2. Klauzula kosztów przerwania podróży 

                      Z zachowaniem pozostałych,  niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci poniesione, udokumentowane koszty trans-
portu Ubezpieczonego do kraju zamieszkania, o ile Ubezpieczony zmuszony jest przerwać podróż służ-
bową z powodu nagłej choroby / nieszczęśliwego wypadku , które skutkują zagrożeniem życia lub śmierci 
osób bliskich Ubezpieczonego w kraju zamieszkania lub z powodu znacznej szkody, która zaszła w miej-
scu zamieszkania lub pracy Ubezpieczonego, powodującej konieczność dokonania czynności prawnych 
lub administracyjnych i wymagającej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania / pracy, pod 
warunkiem, że powrót wcześniej zaplanowanym środkiem transportu nie jest możliwy. Za osobę bliską 
uznaje się rodziców, współmałżonka,  dzieci, w tym przysposobione, konkubinę lub konkubenta, dziad-
ków, rodzeństwo, teściów oraz osoby, które w trakcie podróży służbowej opiekowały się niepełnoletnimi 
dziećmi Ubezpieczonego.  
Suma ubezpieczenia 5.000 zł na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
8.3. Klauzula kosztów podróży osoby zastępującej 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że jeżeli podczas podróży służbowej Ubezpieczony ulegnie nagłemu 
zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek czego będzie zmuszony poddać się 
hospitalizacji powyżej 3 dni lub skorzystać z transportu medycznego do kraju, Ubezpieczyciel zorganizuje 
i pokryje koszty podróży pracownika, który zastąpi Ubezpieczonego.    
Suma ubezpieczenia 5.000 zł na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia.   
 
8. 4. Klauzula podniesienia limitu kosztów leczenia stomatologicznego 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że limit na leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów 
zapalnych i bólowych zostaje podniesiony do kwoty 3.000 zł. 
 

8.5. Klauzula wysokości świadczenia w ubezpieczeniu NNW 
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Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że świadczenie za śmierć zostaje podwyższone do kwoty 30.000 zł na 
osobę. 
 
8.6. Klauzula świadczenia na wypadek kwarantanny w związku z SARS-COV-2 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że jeżeli podczas podróży służbowej Ubezpieczony będzie zmuszony 
poddać się obowiązkowej kwarantannie Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego zakwaterowania, 
wyżywienia i transportu.  
Suma ubezpieczenia 5.000 zł na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia.   
 
9. Postanowienia dodatkowe:  

 
9.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli 

z ogólnych lub szczególnych  warunków ubezpieczenia wynika, że oferowany zakres jest 
szerszy niż opisany w SIWZ lub wyższe są limity odpowiedzialności niż wskazane w SIWZ, to 
automatycznie zakres / limity zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia 
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, ze zakres jest węższy 
niż opisany w SIWZ nie mają zastosowania. 

9.2. Zgłaszanie wyjazdów: do 15 każdego miesiąca za poprzedni z podaniem danych: imię, 
nazwisko, kraj podróży zagranicznej, okres trwania podróży zagranicznej.  

9.3. Na wezwanie Ubezpieczyciela Ubezpieczający będzie zobowiązany potwierdzić objęciem 
ochroną ubezpieczeniową osoby, o którą zapytuje Ubezpieczyciel. 

9.4. Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi imienny certyfikat poświadczający 
ubezpieczenie wskazanej osoby, zawierający co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL 
Ubezpieczonego, zakres i sumy ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz okres ubezpieczenia. 

9.5. Składka łączna będzie stanowić iloczyn ustalonej stawki za osobodzień i planowanej liczby 
osobodni. 

9.6. Składka minimalna zaliczkowa – 80% składki łącznej, płatna jednorazowo za każdy 
sześciomiesięczny okres ubezpieczenia. 

9.7. Rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu półrocznego, 
w oparciu o dokonane zgłoszenia. Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni będzie wyższa od 
liczby zadeklarowanej i opłaconej Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę wynikającą 
z rozliczenia na podstawie rachunku przedłożonego przez Ubezpieczyciela. 

9.8. Planowana liczba osobodni podana w punkcie 2 zostanie przyjęta do przygotowania oferty 
cenowej na każde 6 miesięcy z dwuletniego okresu ubezpieczenia, dla celów 
porównawczych. Rzeczywista składka zostanie wyliczona w następujący sposób: 

 
a. dla pierwszych 6 miesięcy składka minimalna zaliczkowa będzie stanowić 80% iloczynu 

ustalonej stawki i planowanej liczby osobodni, określonej w punkcie 2 niniejszego 
załącznika, 

 
b. dla drugich, trzecich i czwartych 6 miesięcy składka minimalna zaliczkowa będzie 

stanowić 80% iloczynu ustalonej stawki i planowanej liczby osobodni, określonej na 
podstawie wykorzystania liczby osobodni za okres wcześniejszy. 

 
10. Szkodowość (wg roku polisowego) na dzień 30.09.2021: zgodnie z załącznikiem – załącznik 1A-a  

 
2018 rok - 7 szkód w tym 3 rezygnacje, 4 wypłaty na kwotę łączną 1.988,96 zł 
2019 rok – 25 szkód w tym 6 rezygnacji, 1 odmowa. 18 wypłat na kwotę łączną 37.872,53 zł 
2020 rok – 4 szkody w tym 1 rezygnacja z roszczeń, 3 wypłaty na kwotę  łączną 2.510,93 zł 
2021 rok – 5 szkód w tym 1 wypłata 568,93 zł, 4 rezerwy na kwotę łączną 6.900 zł  

 


