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Formularz do Regulaminu doraźnej opieki medycznej
Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§2
§3
§8
§ 9 ust. 1
Załącznik do Regulaminu
doraźnej opieki medycznej
– Przykładowy katalog
świadczeń opiekuńczych
w miejscu zamieszkania

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§4
§5
§6
§7

Pamiętaj, że Formularz do Regulaminu doraźnej opieki medycznej należy czytać łącznie
z Formularzem do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna
Dekada – indeks RBD/09/03/02.
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Regulamin

doraźnej opieki medycznej

I. TWOJE USŁUGI
Co to dla Ciebie oznacza?

Regulamin doraźnej opieki medycznej

Dla kogo usługa jest dostępna?

§1

Dla kogo usługa jest dostępna?
Klientem jest Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres usług?
Organizujemy oraz pokrywamy koszty świadczeń
opiekuńczych we wskazanych tu przypadkach.
Sprawdź dostępne Ci usługi w katalogu
stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu.

§2

Usługi świadczone są na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
renomowanej firmy assistance.

1. AXA oferuje Klientom usługę doraźnej opieki medycznej.
2.	Zakres usługi obejmuje organizację świadczeń opiekuńczych (wskazanych
w załączniku do niniejszego Regulaminu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pokrycie ich kosztów w przypadku:
1) obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia Klienta powstałych w następstwie nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
2) hospitalizacji Klienta;
3) urodzenia się dziecka Klienta.
3. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Operatora.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z usługi?

§3
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego
zakresem usług niezwłocznie przekaż Operatorowi
wyszczególnione tu informacje.
Do Twojej dyspozycji została oddana specjalna
infolinia.

1.	W celu umożliwienia Operatorowi spełnienia świadczenia opiekuńczego Klient lub
każda inna osoba, działająca w jego imieniu, zobowiązani są zawiadomić Operatora
o zdarzeniu objętym zakresem usług, telefonując pod numer linii telefonicznej
dedykowanej do obsługi Klientów, podając następujące informacje:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) numer PESEL Klienta;
3) imię i nazwisko zgłaszającego zdarzenie;
4) numer telefonu, pod którym można się skontaktować z Klientem lub inną osobą
działającą w jego imieniu;
5) miejsce oraz okoliczności zdarzenia objętego zakresem usług oraz miejsce,
w którym aktualnie znajduje się Klient;
6) inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia.
2. Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przekazanych przez
Operatora, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia.

II. KIEDY USŁUGA NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ?
Każdy regulamin zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie.
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których usługa nie będzie Ci przysługiwać.
Co to dla Ciebie oznacza?

Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czego nie obejmuje zakres usług?
Wszystkie podawane przez Ciebie informacje muszą
być zgodne z prawdą – w przeciwnym wypadku
będziesz zobowiązany do zwrotu poniesionych
kosztów.
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§4

Zakres usług nie obejmuje:
1) kosztów wizyty lekarza, transportu medycznego i innych usług świadczonych za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej;
2) kosztów wizyty lekarza, pielęgniarki i transportu medycznego oraz innych usług,
które zostały zorganizowane przez Operatora w związku z podaniem przez Klienta
informacji nieprawdziwych. W tych przypadkach Klient zobowiązany jest do
zwrotu poniesionych kosztów.

Co to dla Ciebie oznacza?

Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czym skutkuje brak uzyskania zgody Operatora na poniesienie kosztów?

§5

Koszty poniesione przez Klienta bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody
Operatora nie podlegają zwrotowi, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły
wyższej lub szczególnych okoliczności.

Czego nie obejmuje prawo do świadczeń opiekuńczych?
W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności,
w których nie będziesz miał prawa do świadczeń
opiekuńczych.

§6

1.	Prawo do świadczeń opiekuńczych nie obejmuje kosztów usług powstałych z tytułu
lub w następstwie:
1) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji;
2) fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;
3) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV
pozytywnego;
4) ciąży, z wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią niezbędnego
transportu do placówki medycznej;
5) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia
bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych;
6) alkoholizmu lub spożycia przez Klienta alkoholu w ilości powodującej,
że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od
0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu
w 1 dm3;
7) używania narkotyków i środków odurzających nieprzepisanych przez lekarza lub
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie
z jego zaleceniem;
8) wypadków spowodowanych umyślnie przez Klienta, w tym skutków
samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez
Klienta;
9) epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały w środkach
masowego przekazu, skażeń oraz katastrof naturalnych;
10) promieniowania radioaktywnego i jonizującego;
11) wydarzeń związanych z wojnami domowymi lub o zasięgu międzynarodowym,
rozruchami i niepokojami społecznymi, aktami sabotażu oraz zamachami;
12) udziału Klienta w aktach przemocy i przestępstwach, chyba że jego udział
wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
13) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
w tym dyscyplin uznawanych za sporty ekstremalne;
14) wypadków wynikających z poddania się przez Klienta eksperymentowi
medycznemu;
15) niestosowania się Klienta do zaleceń lekarza prowadzącego i lekarza Operatora;
16) szkód wyrządzonych Klientowi przez członków jego rodziny lub inne osoby
ubezpieczone w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

Kiedy utracisz prawo dostępu do usługi?
W tym miejscu wskazaliśmy sytuacje, w których
utracisz prawo dostępu do usługi.

§7

1. Klient traci prawo dostępu do usługi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
ubezpieczenia.
2. AXA zaprzestanie świadczenia usługi z chwilą jej wypowiedzenia, co ze względu na
charakter usługi może mieć miejsce w każdym czasie jej świadczenia.

III. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku definicji niewyszczególnionych w tej
tabeli – pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada.

§8
Sformułowanie

Definicja

AXA
AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie;
dziecko
dziecko własne lub przysposobione Klienta;
hospitalizacja 	pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 7 dni, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała; okres hospitalizacji rozpoczyna
się w dniu przyjęcia Klienta do szpitala, a kończy w dniu wypisania Klienta ze szpitala;

Klient
Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia;
miejsce zamieszkania
adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Klienta AXA we wniosku ubezpieczeniowym;
nagłe zachorowanie	stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Klienta, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej;
obrażenia ciała	uszkodzenie narządów lub układów narządów Klienta powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
Operator
Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
przewoźnik zawodowy	przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób, takimi środkami transportu jak: samolot,
pociąg, autobus, statek, prom itp.;
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Sformułowanie

Definicja

osoba niesamodzielna	osoba pozostająca pod opieką Ubezpieczonego, niesamodzielna ze względu na wiek lub osoba niezdolna do samodzielnej
egzystencji w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Regulamin
niniejszy regulamin;
rozstrój zdrowia	stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Klienta na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń
czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju Klienta;

świadczenie opiekuńcze	usługi medyczne świadczone przez Operatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Katalogu świadczeń
opiekuńczych, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu;

umowa ubezpieczenia	umowa ubezpieczenia na życie zawarta na podstawie Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna
Dekada.

Postanowienia końcowe

§9
1.	Pojęcia zdefiniowane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada, używane w niniejszym Regulaminie, mają takie
samo znaczenie, o ile w Regulaminie nie zostały zdefiniowane odmiennie.
2. Niniejszy Regulamin doraźnej opieki medycznej został zatwierdzony uchwałą Zarządu AXA nr 1/22/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r., zmieniony
uchwałami Zarządu AXA nr 1/11/12/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r., nr 1/25/09/2014 z dnia 25 września 2014 r. oraz nr 1/22/12/2015 z dnia
22 grudnia 2015 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2016 r.

IV. PRZYKŁADOWY KATALOG ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Załącznik do Regulaminu doraźnej opieki medycznej
1. Konsultacja telefoniczna z lekarzem
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klienta, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Operator
zapewni Klientowi pierwszą konsultację/informację medyczną udzielaną przez telefon przez lekarza Operatora w oparciu o informacje otrzymane od Klienta.
2. Wizyta lekarska
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
rodzących konieczność pomocy lekarskiej, Operator zorganizuje wizytę lekarza w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia,
tj. koszty dojazdu i honorarium lekarza, do łącznej wysokości 300 PLN (trzystu złotych) za wizytę.
2)	Operator zorganizuje jedną wizytę związaną z jednym nieszczęśliwym wypadkiem lub jednym nagłym zachorowaniem, pod warunkiem że stan zdrowia
Klienta nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego oraz wyłącznie w przypadku, gdy stan zdrowia Klienta uniemożliwia skorzystanie z pomocy
ambulatoryjnej.
3)	O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej decyduje lekarz Operatora. Samowolne podejmowanie decyzji
sprzecznych z zaleceniami lekarza Operatora pociąga za sobą utratę prawa do tego świadczenia.
4) Świadczenie wizyty lekarskiej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3. Wizyta pielęgniarki
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
Operator zorganizuje wizytę pielęgniarki w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia, tj. koszty dojazdu i honorarium
pielęgniarki, do łącznej wysokości 300 PLN (trzysta złotych) za wizytę.
2)	O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki decyduje lekarz, którego wizytę wcześniej organizował Operator, w związku z uszkodzeniem
ciała lub rozstrojem zdrowia doznanym przez Klienta w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem Klienta.
3)	Świadczenie wizyty pielęgniarki przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
4. Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient musi, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez
lekarza, leżeć przez co najmniej 5 (pięć) dni, Operator zorganizuje i pokryje – do łącznej wysokości 1000 PLN (tysiąca złotych) – koszty dostarczenia do
miejsca zamieszkania Klienta niezbędnych leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zaleconych wcześniej przez lekarza, którego wizytę organizował Operator.
Klientowi przysługuje prawo do organizacji i pokrycia kosztów jednej dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.
2)	Zakres usług nie obejmuje wartości leków ani sprzętu rehabilitacyjnego. Koszty nabycia leków lub sprzętu rehabilitacyjnego pokrywa Klient.
3) Świadczenie dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
5. Transport medyczny
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w związku z którymi
lekarz Operatora zalecił pilną konsultację medyczną, pobyt w szpitalu lub specjalistyczny zabieg ambulatoryjny pierwszej pomocy, Operator zorganizuje
i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do szpitala lub
innej jednostki służby zdrowia położonej najbliżej miejsca zamieszkania Klienta i odpowiednio wyposażonej do udzielenia Klientowi pomocy – o ile stan
zdrowia Klienta umożliwia taki przewóz.
2)	W przypadku gdy szpital lub inna jednostka służby zdrowia, w której przebywa Klient w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym
nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub Klient jest skierowany na
zabieg lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem
medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do innego odpowiedniego szpitala lub innej placówki medycznej spełniającej wymogi leczenia
Klienta.
3)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i został hospitalizowany
przez okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym,
za pomocą niezbędnych środków transportu, ze szpitala lub innej jednostki służby zdrowia do miejsca zamieszkania Klienta.
4)	O zasadności transportu medycznego i wyborze środka transportu, w każdym przypadku określonym w ppkt. 1)–3), decyduje lekarz Operatora
w porozumieniu z lekarzem prowadzącym Klienta.
5)	Decyzję o wyborze terminu i środka transportu podejmuje lekarz Operatora po konsultacji (o ile jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia)
z lekarzem prowadzącym Klienta, a jedyną jej przesłanką są wymogi medyczne i techniczne.
6)	Samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarzy, o których mowa w ppkt. 5), powoduje utratę prawa Klienta do tego świadczenia.
7)	Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi do łącznej wysokości 1000 PLN (tysiąca złotych)
i obejmuje łączne wydatki na transport medyczny Klienta do placówki medycznej, pomiędzy placówkami i z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
Klienta.
8) Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi wyłącznie raz w roku polisy.
9)	W przypadku realizacji świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), Operator zobowiązany jest przed przetransportowaniem Klienta
zarezerwować Klientowi miejsce w szpitalu lub innej jednostce służby zdrowia, będącej celem przewozu Klienta.
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6. Opieka domowa po hospitalizacji Klienta
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i był hospitalizowany przez
co najmniej 7 (siedem) dni i zgodnie z udokumentowanym zaleceniem lekarskim musi przebywać na zwolnieniu lekarskim, Operator zorganizuje i pokryje
koszty opieki pielęgniarskiej (w szczególności związanej z przygotowaniem posiłków, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych) w miejscu zamieszkania
Klienta po zakończeniu hospitalizacji, jednak nie dłużej niż przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie
w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.
2) O zasadności opieki i pokrycia jej kosztów decyduje lekarz Operatora.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
7. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi Klienta
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu
środkiem transportu przewoźnika zawodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, jeśli przewidywana podróż innym środkiem transportu
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na odległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za jej
zgodą, z miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad dziećmi Klienta w wieku poniżej
15 lat.
2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)	Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad dziećmi Klienta, określonego w pkt. 8.
8. Opieka nad dziećmi Klienta
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator na wniosek Klienta zorganizuje opiekę nad
dziećmi Klienta w miejscu zamieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.
2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)	Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi
Klienta, określonego w pkt. 7.
9. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad osobami niesamodzielnymi
1)	Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu
środkiem transportu przewoźnika zawodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, jeśli przewidywana podróż innym środkiem transportu
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na odległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za
zgodą tej osoby, z miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi
pozostającymi we wspólnymi gospodarstwie z Klientem.
2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)	Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego
w pkt. 10.
10. Opieka nad osobami niesamodzielnymi
1)	W przypadku nagłej hospitalizacji Klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku Operator, na wniosek Klienta, zorganizuje opiekę nad osobami
niesamodzielnymi, pozostającymi we wspólnymi gospodarstwie z Klientem, w miejscu zamieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu)
godzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie
zapewnić.
2)	Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej
do opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego w pkt. 9.
11. Przekazanie pilnej wiadomości od Klienta
Na wniosek Klienta Operator przekaże wyznaczonej przez Klienta osobie każdą pilną wiadomość w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym
wypadkiem, któremu uległ Klient.
12. Wizyta położnej na wypadek urodzenia się dziecka Klienta
1)	W przypadku narodzin dzieci Klienta w następstwie ciąży mnogiej, na wniosek Klienta Operator zorganizuje wizytę, tj. pokryje koszty dojazdu i honorarium
położnej, w miejscu zamieszkania dzieci Klienta.
2)	Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi o ile niemożliwe jest zorganizowanie wizyty położnej środowiskowej w czasie
niezbędnym do zapewnienia należytej opieki noworodkom.
3) Świadczenie wizyty położnej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

Prezes Zarządu
Jarosław Bartkiewicz

Członek Zarządu
Janusz Arczewski
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