INSTRUKCJA DLA PODRÓ UJ CYCH DO GRECJI DLA KLIENTÓW
Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.
Podczas podró y ubezpiecza Pa stwa Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce (ERV).

Numer Pa stwa rezerwacji jest jednocze nie numerem polisy.
Prosimy zapozna si z za czon list placówek medycznych, które jako jedyne s uprawnione do
udzielania bezgotówkowej pomocy medycznej. Lista placówek znajduje si na stronie internetowej
Organizatora pod adresem http://www.wezyrholidays.pl/o-wezyrholidays#dokumenty:ubezpieczenia
Gdy skorzystaj Pa stwo z pomocy lekarza wskazanego przez ERV zap ac Pa stwo tylko koszt
udzia u w asnego 25 EUR. Pozosta y koszt pomocy medycznej zostanie rozliczony przez lekarza
bezpo rednio z ERV. Prosimy zawsze mie przy sobie paszport/dowód osobisty oraz potwierdzenie
zawarcia umowy ubezpieczenia (karta assistance, potwierdzenie rezerwacji podro y - umowa
o wycieczk ).
Je li udadz si Pa stwo do lekarza niewskazanego przez ERV, musz Pa stwo pokry koszt porady
w ca ci. W takim przypadku nie ma mo liwo ci bezgotówkowego rozliczenia us ugi. Po
powrocie do Polski nale y wyst pi do ERV z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.
Aby skutecznie zg osi roszczenie prosimy:
uzyska od lekarza dokumentacj zawieraj

diagnoz lekarsk i orygina rachunku,

zabezpieczy wszelkie inne orygina y dowodów zap aty uzasadniaj ce zg aszane roszczenia
– np. rachunki (paragony) z apteki, rachunki za dojazdy do lekarza itp.,
w terminie 7 dni po powrocie do Polski nale y przes
do ERV wype niony formularz
zg oszenia szkody, uzyskan dokumentacj medyczn i rachunki (koniecznie orygina y)
oraz potwierdzenie rezerwacji podro y (umowa o wycieczk ); formularze mo na wype ni
online lub pobra w formacie pdf ze strony www.erv.pl (zak adka „Likwidacja szkód”).
Z kwoty przyznanego odszkodowania potr cana jest ka dorazowo kwota 25 EUR tytu em udzia u
asnego.
W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego nale y niezw ocznie skontaktowa si z Centrum
Alarmowym pod numerem telefonu +48 58 309 11 00. Przy zg oszeniu nale y poda :
imi i nazwisko zg aszaj cego,
imi i nazwisko osoby poszkodowanej,
numer polisy,
numer telefonu do kontaktu,
numer telefonu,
poszkodowana,

nazw

i

adres

w miar mo liwo ci odpowiedzie
Alarmowego.

placówki

medycznej,

w

której

przebywa

osoba

na pytania zadawane przez konsultanta Centrum

Wyja niamy, i hospitalizacja jest zwi zana z leczeniem w placówce medycznej, którego czas
wynosi co najmniej 24 godziny.
Jednocze nie przestrzegamy, i mog by Pa stwo zach cani przez lekarzy stosuj cych
nieuczciwe praktyki lub osoby z nimi wspó pracuj ce do skorzystania z „bezp atnej”
pomocy medycznej. Ponadto mo e by Pa stwu oferowana kuracja zapobiegawcza
przeciwko ró nym chorobom w postaci leków lub szczepionek. Jest to oszustwo i taka
ubezpieczeniow . Mo e równie
powodowa
kuracja nie jest obj ta ochron
nieprzewidziane skutki uboczne. Dlatego prosimy o korzystanie ze wskazanych placówek
medycznych.
yczymy udanego wypoczynku!
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