Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego
– Rehabilitacja
§1
Postanowienia ogólne

5.

Wykupienie ogólnego okresu karencji zgodnie z §11 ust. 5 OWU nie znosi ogólnego
okresu karencji w odniesieniu do świadczeń w ramach ubezpieczenia dodatkowego.

Niniejsze Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego - Rehabilitacja,
zwane dalej SWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych przez
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

6.

Ogólnego okresu karencji nie stosuje się w przypadku konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, z zastrzeżeniem, iż
koszty tych świadczeń refundowane są wyłącznie na podstawie rachunku, zgodnie
z §13 ust. 5-10 OWU.

7.

Szczególny okres karencji w odniesieniu do świadczeń udzielanych w związku z ciążą
i porodem wynosi 8 miesięcy.

§2
Definicje
Użytym w niniejszych SWU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU.
§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§5
Czas trwania umowy ubezpieczenia

1.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty wykonywanych ambulatoryjnie i zleconych
przez lekarza zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

1.

Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia
zdrowotnego lub w rocznicę polisy.

2.

Zakres świadczeń będących przedmiotem ubezpieczenia określa Wykaz nr 5 „Rehabilitacja”.

2.

W celu zawarcia umowy dodatkowej Ubezpieczający składa wniosek, zgodnie z §7 OWU.

3.

Zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą być wykonane wyłącznie przez lekarza lub
osobę posiadającą stosowne wykształcenie i uprawnienia do wykonywania tego
typu zabiegów.

3.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest
na zasadach i w terminach określonych w §18 OWU. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać ponownie zawarta jedynie za zgodą INTER Polska.

4.

Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych określone są w §13 OWU.
§4
Karencja

1.

Okres karencji ma zastosowanie w ubezpieczeniach indywidualnych, chyba że
postanowienia umowy ubezpieczenia stanowią inaczej.

2.

Okresu karencji nie stosuje się w ubezpieczeniach grupowych, chyba że postanowienia
umowy ubezpieczenia stanowią inaczej.

3.

Okres karencji liczony jest od daty przystąpienia do ubezpieczenia.

4.

Ogólny okres karencji w odniesieniu do świadczeń wynosi 3 miesiące.

§6
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU stosuje się OWU.

2.

Niniejsze Szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
nr 40/2009 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 24.09.2009 r., zmienione Uchwałą
nr 61/2012 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 29.11.2012 r. i zmienione Uchwałą
nr 35/2013 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 23.07.2013 r.

3.

Niniejsze Szczególne warunki ubezpieczenia dodatkowego wchodzą w życie z dniem
01.09.2013 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.09.2013 r.
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