
PY 2022-2023 Dr. Walter – Ubezpieczenie YFU 

 

Ogólny Opis 

Plan ubezpieczeniowy Dr. Walter przeznaczony jest dla uczniów, którzy wyjeżdżają na 

wymianę w ramach programów YFU. Poniżej przedstawiono, krótkie podsumowanie 

zakresu ubezpieczenia, pragniemy jednak zwrócić uwagę na następujące najważniejsze 

punkty: 

 

 Bardzo ważne jest, aby zachować ORYGINAŁY rachunków w celu ich wykorzystania 
w procesie odszkodowawczym (uczeń powinien zrobić i zachować kopie dla własnej 
informacji praz na wypadek, gdyby zaistniała konieczność kontynuacji leczenia) 

 Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie, za wyjątkiem kraju 
rodzinnego ucznia; 

 W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego nie ma zastosowania franszyza redukcyjna 
dla poszczególnych roszczeń ubezpieczeniowych; 

 W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, franszyza redukcyjna wynosi 
100  € za każde roszczenie ubezpieczeniowe; 

 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte istniejące wcześniej choroby i/lub 
zaburzenia, o ile nie wystąpi nagłe zagrożenie życia; 

 Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte leczenie dolegliwości spowodowanych 
nadużyciem alkoholu, rozpuszczalników lub narkotyków; 

 Szczególne przypadki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: ochroną 
ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w mieniu rodziny goszczącej oraz 
szkody osobowe wyrządzone jej członkom. W przypadku zakwaterowania u rodziny 
goszczącej wraz z innym uczniem YFU, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte 
szkody w mieniu wyrządzone przez innego ucznia, jeżeli on także korzysta z planu Dr 
Walter; 

 Istnieją dwa limity odpowiedzialności: limit ubezpieczenia w przypadku szkód 
majątkowych wynosi 100 000 €, natomiast w przypadku szkód osobowych  1000 000 
€ 

 
Jak zgłaszać roszczenia ubezpieczeniowe? 
 
W razie nagłego wypadku w Kanadzie i USA należy zgłosić to do: 
 
Global Excel Management Inc 
 73 Queen Street Sherbrooke, 
 Quebec, Kanada Email: assistance@globalexcel.com  

+ 1-954-308 3923 
 
Telefon w nagłych wypadkach w  USA i Kanadzie: +1-877-835-6243 (bezpłatny) 
+1-786-522-1345 (numer lokalny) 
 
 
 
 

mailto:assistance@globalexcel.com


1.W razie nagłego wypadku w pozostałych krajach, należy kontaktować się z: 
 
Dr-WALTER GmbH Eisenerzstraße 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid  
T +49 (0) 2247 9194 -31  
 E-mail: claims@dr-walter.com 
 
Telefon w nagłych wypdkach w każdym innym kraju:: 
 +49 (0) 2247 922-5014 (MD Medicus Germany 

 
Proszę mieć przygotowane potwierdzenie ubezpieczenia lub numer polisy Ubezpieczenia 
PROTRIP-WORLD-YFU. 

 
Typowe przypadki nagłe: 
 Wypadki 
 poważna choroba 
 wnioski o leczenie szpitalne 
 wnioski o repatriację medyczną 
 utrata środków płatniczych 
 pomoc w kwestiach prawnych 

 
2. Jak postępować w przypadku choroby. 
 
Podczas podróży za granicę jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w  podróży. Proszę, 
pamiętaj, że ochrona jest przyznawana za poważne leczenie choroby występującej po raz 
pierwszy.  
 
Uwaga: w przypadku konieczności długotrwałego leczenia, proszę zawsze skontaktuj się z 
Ubezpieczycielem w celu ustalenia kosztów jego pokrycia! Dotyczy to zwłaszcza radiologii 
takiej jak MRI i fizjoterapia powypadkowa 
 
Zgłaszanie roszczeń w USA i Kanadzie: 
 
GMMI, Global Medical Management 
880 SW 145th Avenue, Suite 400 
Pembroke Pines, FL 33027 (USA) 
Telefon: 
a) + 1-855-488-5523 (bezpłatny podczas rozmowy telefonicznej) 
z USA lub Kanady) 
b) + 1-954-308-3923 
(numer lokalny) 
E-mail: customerservice@gmmi.com 
 
Zgłaszanie roszczeń  w innych krajach: 
 
DR-WALTER GmbH, 
Abteilung Leistung, Eisenerzstr. 34, 
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Niemcy 
E-Mail: leistung@dr-walter.com 
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T +49 (0) 22 47 91 94 -31 
F +49 (0) 22 47 91 94 -20 
 
Proszę przedstawić potwierdzenie ubezpieczenia oraz przegląd świadczeń do lekarzowi, 
aby był poinformowany o zakres ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Wielu lekarzy i szpitali akceptuje nasze ubezpieczenie i wysyłają roszczenie  bezpośrednio z 
nas. Jeśli  lekarz lub szpital nalega, żebyś zapłacił rachunek na miejscu, wyślij e-mailem scan 
rachunku  wraz z wypełnionym formularzem roszczenia na odpowiedni adres w/w wskazany 
wyżej.  
 
3. Ubezpieczenie od wypadków i odpowiedzialności cywilnej.  
 
Proszę zgłaszać roszczenia dotyczące wypadki i odpowiedzialności cywilnej. W  takich 
przypadkach proszę podać szczegółowy opis wydarzenie miało miejsce. 
 
Roszczenia dotyczące wypadku i odpowiedzialności cywilnej należy zgłaszać do: 
 
DR-WALTER GmbH, Abteilung Leistung, 
Eisenerzstr. 34, 53819 Neunkirchen- 
Seelscheid, Germany 
E-Mail: leistung@dr-walter.com 
T +49 (0) 22 47 91 94 -31 
F +49 (0) 22 47 91 94 -20 
 
 
Zakres ubezpieczenia 
Dokładny zakres ubezpieczenia można znaleźć na  certyfikacie ubezpieczeniowym, który 
otrzymuje każdy uczeń. . 
 
Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne  
Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia i transport wynikający z  poważnej 
choroby lub wypadku za granicą. 
 

 Świadczenia: 
  Leczenie szpitalne i ambulatoryjne  -  nieograniczony zasięg 
 Medycznie przepisany lek, bandaże i środki zaradcze  -  nieograniczony zasięg 
 Medycznie przepisane pomoce, które są konieczne w wyniku wypadku  - 

nieograniczony zasięg 
  Niezbędne leczenie w przypadku ciąży  -  nieograniczony zasięg 
 Paliatywne leczenie stomatologiczne, w tym proste wypełnienia i prosta 

naprawa istniejących protezy  -  do 500 € na jedno zdarzenie objęte 
ubezpieczeniem 

  Tymczasowe protezy związane z wypadkami do 1000 € na jedno zdarzenie 
objęte ubezpieczeniem 

 Początkowe leczenie ambulatoryjne choroby psychicznej  -  do łącznej kwoty 
1500€ 



 Psychiatryczne i psychologiczne zaburzenia występujące po raz pierwszy  -   
do 20 000 € 

 Medycznie konieczny transport ubezpieczonego do jego / jej miejsce 
zamieszkania - nieograniczony zasięg 

 Repatriacja ubezpieczonego w przypadku śmierci - nieograniczony zasięg  
 Nadwyżka  tylko na pobyty w USA: za leczenie w izbie przyjęć, które nie są 

konieczne z medycznego punktu widzenia lub pilne: 250 € 
 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje roszczenia z tytułu szkód 
majątkowych i uszkodzenia ciała poniesione przez ubezpieczonego. 

 
Świadczenia: 

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z kwotą ryczałtową za osobiste 
obrażenia  
i / lub uszkodzenia mienia do 1 000 000 € 

  Uszkodzenie mienia rodziny goszczącej  do 1 000 000 € 
  Uszkodzenie wynajętej nieruchomości do 100 000 € 
  Odliczenie: 100 € na jedno roszczenie 

 
Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje ubezpieczenie wypadków z udziałem przez 
ubezpieczonego podczas jego pobytu za granica 
 

Świadczenia: 
 Świadczenie z tytułu przypadkowej śmierci  - 10 000 € 
 Świadczenie z tytułu niepełnosprawności  -  30 000 € 
 Klasyfikacja niepełnosprawności  -  350% 
  Świadczenie w przypadku 100% przypadkowej niepełnosprawności:  -  105 000 € 
 Koszty ratunkowe  -  25 000 € 
 Chirurgia plastyczna w wyniku wypadku  -  10 000 € 

 
 
Jakie sporty objęte są ochroną ubezpieczeniową w razie wypadku? 
 
Pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło 
podczas zajęć sportowych odbywających się pod nadzorem instruktora w czasie wymiany w 
ramach programu YFU. Dotyczy to wyłącznie zajęć sportowych, na które zezwala polityka 
YFU oraz specjalna polityka kraju goszczącego w tym zakresie. 
 
Jakie dokumenty otrzymają uczniowie? 
 
Uczniowie otrzymają potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową, które będzie służyć 
jako potwierdzenie ubezpieczenia i jako dowód tożsamości. Nie zostanie wydany osobny 
dowód tożsamości.  
Dla rodziców i uczniów jest dostępna strona internetowa (w języku angielskim i 
niemieckim), gdzie są dostępne informacje na temat ubezpieczenia jak również formularze 
(w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim) oraz dane kontaktowe: 
http://www.dr-walter.com/yfu 

http://www.dr-walter.com/yfu


 
 
Czy moi rodzice mogą przesyłać roszczenie w imieniu mnie, gdy jestem nadal za granicą? 
 
Tak, muszą złożyć formularz roszczenia wraz z odpowiednim wsparciem 
dokumenty (oryginalne faktury i kopie raporty medyczne, raporty policyjne itp.) 
 
Obecnie dostępna jest również aplikacja MySafety. 
 
 
MY-SAFETY-APP 2 firmy DR-WALTER 
 
Informacje ogólne 
 
Ta aplikacja skompiluje wszystkie istotne informacje na temat ubezpieczenia Dr-Walter 
indywidualnego programu 
uczestników i sprawi, że załatwienie spraw ubezpieczeniowych będzie dużo prostsze niż 
dotychczas. 
 
O aplikacji: 
 
• Dla użytkowników na całym świecie (Medicus i Global excel) 
•  wersja aplikacji, przetestowana przez wolontariuszy ubezpieczenia Dr. Waltera 
• pierwsza wersja czerwiec 2021 i przetestowana przez Global Office 
w czerwiecu 2021 
• Obecne linie telefoniczne nadal używane będą do maja 2022 r. (faza przejściowa) 
 
Jak uzyskać dostęp do aplikacji: 
 
• Po pobraniu wpisz kod dostępu z 54987 + nazwa + numer polisy 
• Aplikacja automatycznie ustawia angielski lub niemiecki  
 
Cechy 
 
-> Połączenie alarmowe 
• Użyj przycisku SOS lub wybierz numer 0049 2247 922 50 14. 
• Połączenie testowe tylko do pierwszego użycia 
• Operator zna numer polisy, nazwę i lokalizację (jeśli jest to dozwolone) 
 
-> Porady i pomoc 
• Telemedycyna zlekarzami w ponad 20 językach poprzez spotkanie wideo 
• Bezpośrednie rozmowy z zespołem ekspertów medycznych 
• Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia i roszczeń/zwrotów 
 
 
 
 



-> Moje dokumenty 
• Prześlij swoje dokumenty, roszczenia bezpośrednio i rozpocznij proces lub prześlij np. 
swoje potwierdzenie ubezpieczenie 
 
 
Więcej informacji o aplikacji na: https://www.my-safety-app.com/en/ 
 

 


