Lublin 03.01.2017r.
Dotyczy: zapytanie ofertowe o ubezpieczenie kosztów leczenia, OC bagaż, assistance
Działając na podstawie posiadanego pełnomocnictwa naszego klienta Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prosimy
o ofertę ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW, bagażu dla pracowników odbywających
zagraniczne podróże służbowe według poniżej podanych informacji. Ofertę proszę
przygotować do końca dnia 12.01.2017. ze wskazaniem składki za poszczególne ryzyka

Ubezpieczający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytuty Badawczy
24-100 Puławy
Al.Partyzantów 57
NIP: 716-00-10-761
REGON:000080252

I. Ubezpieczenie kosztów leczenia – 200 000zł. Ubezpieczenie to powinno obejmować
koszty leczenia, koszty akcji ratowniczej i poszukiwania, assistance.
II. Ubezpieczenie NNW – 20 000zł
III. Ubezpieczenie bagażu – 2 000zł
1. Czas ochrony 24h na dobę na czas zagranicznej podróży służbowej.
2. Zakres terytorialny:
 Wariant I – cały świat
 Wariant II – cały świat z wyłączeniem USA
3. Forma polisy – bezimienna, 1 000 osobodni
4. Charakter pracy wykonywanej – umysłowa.
Minimalny zakres ubezpieczenia kosztów leczenia:
1. pokrycie kosztów pobytu i leczenia w szpitalu w tym zabiegi i operacje,
2. wizyty lekarskie,
3. badania pomocnicze zlecone przez lekarza niezbędne do rozpoznania lub leczenia
choroby,
4. zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
5. transport (m.in. medyczny do odpowiedniej placówki medycznej, między palcówkami
medycznymi, do innego szpitala jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest
hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, do
miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie
z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien
korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego,
6. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych oraz
w przypadku, gdy konieczności podjęcia tego leczenia wynika z nieszczęśliwego
wypadku objętego odpowiedzialnością

leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu medycznego do
placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
8. naprawa albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz
środków pomocniczych których zniszczenie lub konieczność używania przez
ubezpieczonego wynika z nieszczęśliwego wypadku ubezpieczeniowego objętego
odpowiedzialnością
7.

Ubezpieczenie kosztów leczenia powinno umożliwić rozliczenia bezgotówkowe między
palcówką leczniczą a ubezpieczycielem. Nie dopuszcza się oferty, w której jedyną formą
rozliczenia za koszty leczenia jest zwrot poniesionych kosztów przez ubezpieczonego na
podstawie rachunków po powrocie do kraju (z wyjątkiem kosztów poniesionych np. na zakup
leków).
Brak franszyz integralnych i redukcyjnych.
Brak konieczności podawania wykazu osób wyjeżdżających najpóźniej w dniu wyjazdu.
Raz w miesiącu przekazywana będzie lista osób wyjeżdżających za granicę za miesiąc
poprzedni z podaniem imienia i nazwiska, nr PESEL, daty wyjazdu i daty powrotu, miejsca
wyjazdu.
Minimalny zakres assistance:











transport medyczny ubezpieczonego do domu,
transport zwłok do miejsca pochówku (do faktycznie poniesionych kosztów),
pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
organizacja kontynuacji leczenia po powrocie do domu na terenie RP
dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych w przypadku uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty przedmiotów osobistych
pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów
pomoc w przekazaniu kaucji
pomoc tłumacza
pomoc prawna
pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży. Jeżeli dojdzie do
udokumentowanego opóźnienia o co najmniej 6 godzin wylotu samolotu linii
rejsowych, odjazdu pociągu lub autokaru lub wypłynięcia promu podczas podróży
służbowej

Z poważaniem

Piotr Danilewicz

