
 

MIĘDZYNARODOWE STUDENCKIE UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE 

SAHARA STUDENT SERVICES - STRESZCZENIE INFORMACJI O 

PRODUKCIE 
 

Ubezpieczyciel: Ubezpieczenie jest gwarantowane przez Zurich Insurance plc  
 

Okres objęty ubezpieczeniem: W przypadku rezerwacji dokonanych od: 01/12/2020 do 30/11/2021 
 

SAHARA STUDENT SERVICES współpracuje z Endsleigh, aby zapewnić Ci nieocenioną ochronę podczas studiów u nas.  Pracujemy 

razem, aby zapewnić Ci odpowiednie ubezpieczenie na czas spędzony na studiach w Wielkiej Brytanii. 

 Nasza polityka grupowa została opracowana specjalnie dla studentów zagranicznych SAHARA STUDENT SERVICES studiujących w 

Wielkiej Brytanii. 

 
 

Sekcja poświęcona zakresowi 

 
Główny zakres 

A. Opłaty za anulowanie lub wcześniejsze 
wycofanie 
 

3000 GBP 

B. Wydatki na opiekę medyczną i inne wydatki w 
nagłych wypadkach 
 

2 000 000 GBP 

C. Wypadek przy pracy 
 

30 000 GBP 

D. Bagaż 
 

1000 GBP 

E. Pieniądze osobiste, paszport i dokumenty 
 

100 GBP 

F. Odpowiedzialność cywilna 
 

1 000 000 GBP 

G. Zagraniczne wydatki prawne 
 

10 000 GBP 

H. Opłaty za kurs 
 

8000 GBP 

 

Kwalifikowalność: Ty i każdy, kto zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tej polityki grupowej, jesteście zarejestrowani 

w systemie opieki zdrowotnej w swoim kraju i zarejestrowani w gabinecie lekarskim w Wielkiej Brytanii, jeśli jesteście objęci tą polityką 

grupową przez okres 6 miesięcy lub dłużej. Musisz podróżować z kraju i wracać do kraju pochodzenia. 

 Ty i każdy, kto jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tej polityki grupowej, jest studentem zagranicznym studiującym w Wielkiej 

Brytanii. 
 

 

Główne korzyści: 

 
 

Ochrona ubezpieczeniowa dla ponad 90 dyscyplin sportowych i zajęć jest standardowo objęta tą polityką grupową, a szczegółowe informacje są 
dostępne w dokumentacji polisy. 
 
 

A. Opłaty za anulowanie lub wcześniejsze wycofanie 
 

 Ochrona obejmuje odwołanie i ograniczenie podróży z powodu wypadku, choroby lub zachorowania. 
   

 

B. Wydatki na opiekę medyczną i inne wydatki w nagłych wypadkach 

  

 Jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, zapłacimy Twoje rachunki za pomoc medyczną w nagłych wypadkach oraz koszty leczenia 
szpitalnego, które nie są pokrywane przez krajowy system opieki zdrowotnej. 

 Dodatkowe koszty poniesione w celu repatriacji, jeśli jest to konieczne z medycznego punktu widzenia. 
  

 Rozsądne koszty powrotu do domu, jeśli bliski krewny jest poważnie chory. 
 

 
C. Wypadek przy pracy 

 

 Płatność za trwałe kalectwo, utratę możliwości korzystania z kończyn lub zmysłów lub zgon 
 
 

D. Bagaż 
 

 W przypadku zagubienia, kradzieży lub przypadkowego uszkodzenia bagażu otrzymasz zwrot kosztów. 
  
 

E. Pieniądze osobiste, paszport i dokumenty 
 

 Pomożemy Ci wymienić paszport lub wizę w przypadku ich zgubienia lub kradzieży. 
  

 Skradzione lub zablokowane pieniądze zostaną wypłacone. 



 
  

 

F. Odpowiedzialność cywilna 
  

 Jeśli przypadkowo kogoś zranisz lub uszkodzisz jego mienie, pokryjemy Twoje koszty w zakresie odpowiedzialności prawnej. 
 
 

G. Zagraniczne wydatki prawne 
  

 Uwzględniono doradztwo i pomoc w podjęciu działań prawnych. 
 
 

H. Opłaty za kurs 
 

 Pokrycie kosztów nieuniknionego lub koniecznego odwołania lub ograniczenia kursu przed jego zakończeniem z powodu śmierci, 
uszkodzenia ciała lub choroby. 
 

 

Główne wykluczenia 

 

 W ramach większości sekcji polityki grupowej roszczenia będą podlegać nadwyżce. 

 Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za zapłatę pierwszej części każdego roszczenia w ramach każdej sekcji, do której odnosi się 

nadwyżka. 

 

 Wszelkie znane przed dokonaniem rezerwacji podróży okoliczności, co do których można racjonalnie oczekiwać, że mogą stanowić 

podstawę do roszczenia. 

 

 Leczenie lub operacje, które w opinii obecnego lekarza mogą być wstrzymane do powrotu do domu. 

 

 Lekarstwa, o których było wiadomo przed wyjazdem, że są wymagane. 

 

 Cenne przedmioty pozostawione bez opieki w dowolnym momencie, o ile nie znajdują się w skrytce depozytowej lub w zamkniętym 

mieszkaniu. 

 

 Bagaż znajdujący się w nienadzorowanym pojeździe silnikowym między godziną 21:00 i 9:00 lub między godziną 9:00 i 21:00, chyba że 

znajduje się on w zamkniętym bagażniku lub jest osłonięty przed widokiem w zamkniętym samochodzie. 

 

 Pieniądze osobiste lub paszport pozostawiony bez opieki w dowolnym momencie, o ile nie znajdują się w sejfie hotelowym, skrytce 

depozytowej lub w zamkniętym mieszkaniu. 

 
 

Jak złożyć reklamację: W celu uzyskania pomocy medycznej prosimy dzwonić pod numer +44 (0)1243 621058 (24 godz.). Informacje na temat 

wydatków prawnych: +44(0) 1179 045 831 lub z zagranicy: +44(0) 1179 045 831. W przypadku wszelkich innych zgłoszeń prosimy o kontakt pod 

numerem: +44(0) 1202 038 946 lub z zagranicy: +44(0) 1202 038 946 .  
 

O tym streszczeniu informacji dotyczących ubezpieczenia:  Jest to podsumowanie naszej polisy grupy ubezpieczeniowej i nie zawiera 

wszystkich warunków. Dokumentacja polisy zawiera wszystkie szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, warunków i wyłączeń i stanowi 

podstawę do rozliczenia wszystkich roszczeń. 

 Prosimy odnieść się w szczególności do „Ważnych warunków dotyczących zdrowia”, które należy spełnić, aby zapewnić pełną ochronę w ramach 

polityki grupy. 

 1211 STDIL9 

 


