DO-0133/27/2013
Komunikat nr 27
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 18 lipca 2013 roku
w sprawie: ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków w zagranicznych podróżach służbowych
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem nr 18 Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 24 maja 2013 roku w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci są ubezpieczeni podczas
zagranicznych podróży służbowych w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Ubezpieczenie jest przyznawane na podstawie „Wniosku wyjazdowego” złożonego
w Dziale Współpracy Międzynarodowej co najmniej 10 dni przed planowanym terminem
wyjazdu.
Osoba wyjeżdżająca jest ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski
i datą powrotu do Polski, podanym we „Wniosku wyjazdowym” zatwierdzonym przez
Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.
Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we „Wniosku
wyjazdowym” i w krajach tranzytowych.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia związane z chorobą
przewlekłą.
W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca jest zainteresowana uzyskaniem ubezpieczenia
obejmującego również choroby przewlekłe, powinna dołączyć do „Wniosku wyjazdowego”
pisemną zgodę dysponenta środków, z których wyjazd jest finansowany.
Formularz „Zgoda na ubezpieczenie obejmujące choroby przewlekłe” stanowi załącznik
do niniejszego komunikatu i znajduje się na stronie internetowej Działu Współpracy
Międzynarodowej.
Koszty ochrony ubezpieczeniowej są pokrywane z funduszy centralnych, a ewentualne
koszty ochrony ubezpieczeniowej obejmującej dodatkowo choroby przewlekłe muszą być
w całości pokrywane ze środków, z których wyjazd jest finansowany.
Osoby niebędące pracownikami UJ, a będące stroną umowy cywilno-prawnej, podczas
podróży służbowych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Koszty ubezpieczenia tych osób
mogą być pokrywane na podstawie „Wniosku wyjazdowego” ze środków, z których wyjazd
jest finansowany.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków znajduje się na stronie http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpracamiedzynarodowa/wyjazdy-zagraniczne/ubezpieczenie .
Jednocześnie przypominam, że koszty ubezpieczenia sprzętu przy wyjazdach
zagranicznych wymagają dodatkowego ubezpieczenia za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego Gras Savoye Polska Sp. z o.o., Oddział w Krakowie, ul. Kielecka 1 i będą
pokrywane każdorazowo przez jednostkę zgłaszającą potrzebę ubezpieczenia.

Z wyrazami szacunku

Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez CM)

Załącznik
do komunikatu nr 27 Kanclerza UJ z 18 lipca 2013 r.

ZGODA NA UBEZPIECZENIE OBEJMUJĄCE CHOROBY PRZEWLEKŁE
(załącznik do „Wniosku wyjazdowego”)
Wyrażam zgodę na pokrycie ze środków pozostających w mojej dyspozycji kosztów
ubezpieczenia obejmującego choroby przewlekłe
Pana/Pani
Imię i nazwisko:
Wyjeżdżającego/wyjeżdżającej do:
(kraj)

w okresie zgodnym z „Wnioskiem wyjazdowym”.
Nr PSP, MPK lub nr zlecenia:
Rezerwacja środków w SAP (obligo):

………………………………………
Podpis i pieczęć dysponenta środków

Data: ……………………………….

