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Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca 
w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333 (zwana dalej: BALCIA). 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególnosci w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Cudzoziemców Nr PL-3UC zatwierdzonych uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE Nr LV1_0002/02-03-03-2021-99 z dnia 16.072021 r. 
oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

 
Jest to ubezpieczenie obejmujące cudzoziemców podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub strefy Schengen, w zależności od wyboru 
Ubezpieczającego, które można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dział II i grupy 2). 
 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

  

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

✓ Koszty leczenia  
           Ubezpieczenie dotyczy interesów majątkowych 

Ubezpieczonego związanych z wydatkami w zakresie 
Pierwszej pomocy medycznej oraz transportu medycznego, w 
tym repatriacją medycznej Ubezpieczonego w związku ze 
Zdarzeniami ubezpieczeniowymi zaistniałymi podczas pobytu 
Ubezpieczonego w kraju objętym Zakresem terytorialnym 
ubezpieczenia. 

 
 

 

  
 kosztów diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych i wrodzonych oraz 

ich zaostrzeń, chyba że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną takich 
zaostrzeń nie można było spodziewać się przed rozpoczęciem pobytu 
Ubezpieczonego w kraju objętym Zakresem terytorialnym 
ubezpieczenia, a Pierwszej pomocy medycznej udzielono w celu 
uśmierzenia silnego bólu lub ratowania życia Ubezpieczonego, 

 szkód zaistniałych poza okresem ubezpieczenia lub poza terytorium 
ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, 

 kosztów świadczeń medycznych wykraczających poza zakres 
Pierwszej pomocy medycznej, w tym koszty usuwania defektów 
kosmetycznych, dezynfekcji, szczepień, zakup suplementów diety, 
artykułów higieny osobistej, 

 kosztów leczenia poniesionych w związku z ciążą, 
 
oraz szkód powstałych: 

 
 wskutek umyślnych działań Ubezpieczonego, 
 wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 

przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub celowego 
spowodowania rozstroju zdrowia, 

 wskutek wyczynowego uprawiania sportu, 
 wskutek wojny, inwazji, wrogiego działania obcego państwa, operacji 

wojskowych lub równoważnych, takich jak wojna domowa (niezależnie 
od tego, czy wojna została wypowiedziana), zamieszek, strajku, buntu, 
powstania, rewolucji, ogłoszonego stanu wyjątkowego. 

  

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 Suma ubezpieczenia, limit odpowiedzialności stanowią górną granicę 
odpowiedzialności BALCIA. 

 Odpowiedzialność BALCIA ograniczona jest dla kosztów leczenia 
stomatologicznego maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 
równowartości 200 euro. 

 Koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej 
Ubezpieczonemu w kraju objętym zakresem terytorialnym 
ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony wymaga leczenia szpitalnego lub 
koszty powrotu osoby towarzyszącej do Kraju zamieszkania zwracane 
są do kwoty 100 EUR za dobę. 

 Niezbędne wydatki w związku z komplikacjami w przebiegu ciąży są 
ograniczone do wysokości 300 EUR w całym okresie ubezpieczenia. 
 
 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 

✓ Ubezpieczenie obwiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub strefy Schengen, w zależności od wyboru Ubezpieczającego. 
 
 

Przedsiębiorstwo: Balcia Insurance SE, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840. 
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
numerem KRS 0000493693 

UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW 



 

 Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia przekazać nam prawidłowe informacje na temat wszystkich okoliczności mogących mieć istotny wpływ na ocenę 
prawdopodobieństwa Zdarzenia ubezpieczeniowego, o które pytamy.  w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 
dni, powiadomić nas o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego lub szkody, wysokości szkody i 
zmianę prawdopodobieństwa Zdarzenia ubezpieczeniowego, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego: 
- podjąć wszelkie uzasadnione i możliwe działania w celu zminimalizowania rozmiarów szkody, 
- niezwłocznie poddać się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 
- uzyskać dokumentację lekarską z udzielenia pierwszej pomocy oraz z przeprowadzonego leczenia, 
- upoważnić nas w formie pisemnej do wystąpienia do podmiotów, które udzielały Ubezpieczonemu świadczeń medycznych w celu uzyskania informacji związanych 
z weryfikacją podanych przez niego danych o swoim stanie zdrowia, ustalenia praw do świadczenia i wysokości świadczenia, 
-  w przypadku Nagłego zachorowania, Nieszczęśliwego wypadku lub Zaostrzenia choroby przewlekłej, kiedy konieczna jest doraźna pomoc medyczna, a także w 
przypadku hospitalizacji lub śmierci Ubezpieczonego, powiadomić nas niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, kontaktując się telefonicznie z Centrum 
pomocy pod numerem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia. 
 
 

 Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 
Składkę opłaca Ubezpieczający. Ubezpieczający opłaca składkę lub jej pierwszą ratę w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba, że w dokumencie 
ubezpieczenia wskazano inną datę z odroczonym terminem płatności. W przypadku płatności ratalnej, terminy opłat kolejnych rat składki będą wskazane w 
dokumencie ubezpieczenia. 
 
 
 
 

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczniowa? 

 
Okres ubezpieczenia wskazany jest polisie. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej 

pierwszej raty.  

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 
a) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, 
b) z chwilą wypłacenia przez nas całości odszkodowań przewidzianych w umowie ubezpieczenia, nawet jeśli umowa ubezpieczenia jeszcze nie 

wygasła, 
c) w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 
d) z chwilą ustania stosunku łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, który jest podstawą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 

  

  Jak rozwiązać umowę? 

 
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta 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. 
Umowę ubezpieczenia Ubezpieczający może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez złożenie nam wypowiedzenia na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


