
 
 
 

       
      

 
 

            
       

        
          

           
             
 

 
        

         
         

      
           

           
           

             
              

        
     

 
          

          
          

              
          

         
 

         
         

         
       

         

Wprowadzenie do Zasad Ubezpieczenia dla Odwiedzających Kanadę 
Oferowane przez 21st Century Travel Insurance 

Czy przybywasz tu z wizytą, czy też planujesz uczynić Kanadę swoim nowym 
domem, SERDECZNIE WITAMY! Towarzystwo ubezpieczeniowe 21st Century 
Travel Insurance zachęca wszystkich odwiedzających oraz nowo przybyłych 
imigrantów do nabycia ubezpieczenia w celu pokrycia wysokich kosztów, które 
mogą być związane z wypadkiem lub chorobą podczas pobytu w Kanadzie. 
Jeden dzień pobytu w szpitalu w Kanadzie może kosztować nawet 5000 $ lub 
więcej! 

Nasze ubezpieczenie typu Visitors to Canada (Ubezpieczenie dla 
Odwiedzających Kanadę) jest dostępne dla odwiedzających przyjaciół i krewnych 
oraz osób mających wizę pobytową (status Landed Immigrant) lub 
powracających Kanadyjczyków oczekujących na objęcie ubezpieczeniem 
zdrowotnym danej prowincji Kanady a także dla osób przybywających do Kanady 
na podstawie wizy studenckiej lub wizy z pozwoleniem na pracę. Naszą 
specjalnością jest ubezpieczenie dla ubiegających się o Super Wizę dla Rodzica 
i Dziadka lub Babci. Nasza firma była pierwszą firmą w Kanadzie oferującą opcję 
opłat miesięcznych, więc pełna składka za 365 dni nie musi być opłacona z góry. 
Przewidując zapotrzebowanie, jesteśmy obecnie w stanie zaoferować dwuletnią 
polisę z możliwością opłat miesięcznych 

Ponadto, oprócz czasu spędzonego w Kanadzie, nasz plan obejmuje także 
dodatkowe podróże, z maksymalnym czasem trwania wynoszącym 30 dni, do 
jakiegokolwiek kraju na świecie z wyjątkiem kraju pochodzenia. Te dodatkowe 
podróże mogą mieć miejsce przed lub po wizycie w Kanadzie bąd  w jej trakcie, 
pod warunkiem, że spędzisz co najmniej 51% swojego całkowitego okresu 
ubezpieczenia w Kanadzie i nie będzie przerwy w ubezpieczeniu. 

Jeżeli ubezpieczenie z opcją opłat miesięcznych zostało zakupione lub 
aktywowane, przed przyjazdem, nie będzie zazwyczaj okresu oczekiwania na 
pokrycie kosztów medycznych i jeżeli ubezpieczenie zostało zakupione lub 
aktywowane przed rozpoczęciem podróży, ubezpieczymy nawet okres 
nieprzerwanego lotu do i z Kanady bez dodatkowych opłat! 



 

          
           

       
           

            
          
  

          
         

           
         

   

        
   

       
          
       
      
    
     
     
       

   
 

             
            

          
            
           

 
         

           
   

        
          

      
         

          
       

Proszę  wybrać  Plan, k tóry  najbardziej  odpowiada  Państwa  
budżetowi  i  potrzebom  

Zalecamy Plan Rozszerzony (Enhanced Plan). Ten plan jest dostępny do 
wieku 85 lat i zawiera nasz pełny pakiet świadczeń plus ubezpieczenie 
stabilnych, wcześniej istniejących stanów chorobowych. Kwestionariusz jest 
wymagany w przypadku tego planu między 55 a 85 rokiem życia. 

Plan Standardowy (Standard Plan) (dostępny od 55 do 85 roku życia) także 
zawiera nasz pełny pakiet świadczeń ale nie ubezpiecza wcześniej istniejących 
stanów chorobowych. 

Plan Podstawowy (Basic Plan) jest planem o zredukowanych świadczeniach / 
zredukowanej cenie, który ubezpiecza tylko podstawowe koszty szpitalne / 
medyczne. Składka jest niższa około 25% niż za Plan Standardowy. Następujące 
świadczenia zostały usunięte zupełnie lub zmienione w Planie Podstawowym, 
aby zmniejszyć składkę: 

• Brak ubezpieczenia wcześniej istniejących stanów chorobowych, bez 
względu na wiek 

• Znikający Wkład własny nie jest dostępny 
• Żaden Kwestionariusz Medyczny nie jest wymagany w żadnym wieku 
• Brak świadczeń za następstwa nieszczęśliwych wypadków 
• Brak Dodatkowego Ubezpieczenia za Urazy 
• Brak Ubezpieczenia Dentystycznego 
• Brak „Klauzuli 90 Dni” 
• Maksymalnie jedno leczenie uzupełniające 
• Ubezpieczenie dotyczące Pracowników Medycznych ograniczone do 

akupunkturzystów i fizykoterapeutów. 

Oferujemy szeroką gamę wkładów własnych od 0 do 10 000 $ we wszystkich 
naszych planach. - W Planie Podstawowym, wkład własny stosuje się na jedną 
osobę na jedno roszczenie. W Planie Rozszerzonym i Standardowym nasze 
wkłady własne są na jedną osobę, na jedną polisę, z wyjątkiem Znikającego 
Wkładu Własnego, który także jest na jedną osobę na jedno roszczenie. 

Do specjalnych cech naszego Planu Rozszerzonego i Standardowego zaliczamy: 
• Dodatkowe 50 000 $ pokrycia ubezpieczeniowego od wypadków, z opcją 

100 000 $! 
• 25 000 $ Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
• Uśmierzenie Bólu Dentystycznego (do 300 $) i pokrycie ubezpieczeniowe 

od Wypadków Dentystycznych (do 4000 $) 
• Nasza unikalna klauzula Kontynuowania Leczenia nie ma specyficznego 

limitu ilości wizyt uzupełniających i może nawet pozwalać na niektóre 
wcześniej zatwierdzone wizyty już po wygaśnięciu polisy. 



          
        

         
     

 
      

         
      

           
          

         
          

        
     

            
          

 
          

   
 
 

  
 

             
  

    
         

         
           

   
        
          
    
       
          
            

 
       

        
      

 
  

• Nasza unikalna „Klauzula 90 dni” przywraca świadczenia za następne 
wydarzenie, które inaczej byłoby stracone po zakończeniu przypadku 
nagłej potrzeby, jeśli stan chorobowy prowadzący do roszczenia jest 
stabilny przez 90 dni. 

Specjalne cechy dostępne we wszystkich planach: 
• Oferujemy znaczne oszczędności we wszystkich naszych planach i 

pokrycia ubezpieczeniowe ze stawkami dla partnerów. 
• Stawki rodzinne można nadal uzyskać dla starszych rodziców (w wieku 

ponad 54 lat) podróżujących z dziećmi poniżej 22 roku życia. 
• Pokrycie ubezpieczeniowe do 200 000 $ (każdy wiek). 
• Elastyczne zasady refundacji składek w przypadku powrotu do kraju 

pochodzenia przed datą wygaśnięcia polisy. Refundacja jest dostępna, 
nawet jeśli złoży się roszczenie. 

• Miesięczne opłaty są dostępne w każdym planie przy zakupie polisy na 
365 dni i limicie pokrycia ubezpieczeniowego wynoszącym 100 000 $lub 
więcej. 

• Można aktualizować na polisę dwuletnią z miesięcznymi opłatami za 
niewielką dodatkową opłatą. 

Opis Ubezpieczenia: 

• Limity polisy są dostępne do sumy 200 000 $ (w przypadku większości 
przedziałów wiekowych). 

• Leczenie przez lekarza 
• Standardowe opłaty za pobyt na oddziale szpitalnym, leczenie 

diagnostyczne i leki na receptę podczas pobytu w szpitalu 
• Opłaty za usługi ambulatoryjne (wizyta na oddziale ratunkowym, w klinice, 

gabinecie lekarskim itp.) 
• Prywatna pielęgniarka/licencjonowana opieka domowa do kwoty $5000 
• Pracownicy Medyczni np. fizykoterapeuta lub akupunkturzysta do 1000 $ 
• Diagnostyka i testy 
• Transport w nagłych wypadkach (pogotowie ratunkowe) 
• Leki na receptę (limit 500 $ dla pacjentów ambulatoryjnych) 
• Świadczenie pośmiertne w kwocie do 7500 $ na pogrzeb i repatriację 

zwłok 
• Powrót do domu w nagłych przypadkach 
*podlega warunkom, ograniczeniom i wykluczeniom zawartym w polisie. 
Szczegóły znajdują się w tekście polisy. 



 
     

 
         

          
           

         
           

         
         

 
    

 
          

             
 

             
         

         
            

          
          

          
         

     
 

              
 

           
       

 
 

      
 

Nasze Zasady Wykluczenia Istniejących Dolegliwości 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 21st Century Travel Insurance uważa za rzecz 
istotną zrozumienie całej polisy. Pragniemy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
najważniejszy chyba wyjątek w każdej polisie typu Visitors to Canada – 
wykluczenie istniejących problemów medycznych. Poproś nas o polisę i 
przeczytaj ją starannie, aby w pełni zrozumieć nasze wykluczenie, a następnie 
porównaj je z dowolnym wykluczeniem tego rodzaju naszej konkurencji. 
Jesteśmy pewni, że spodoba Ci się nasza wersja wykluczenia. 

Oto jak ona działa: 

• Poniżej 55 roku życia ubezpieczenie obejmuje istniejące problemy medyczne, 
jeśli były one stabilne w okresie 180 dni przed wejściem polisy w życie. 

• Osoby w wieku 55-85 lat — wypełnij Medyczną Deklarację, aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do nabycia „Opcji Stabilnej Chronicznej Dolegliwości (Stable 
Chronic Condition Option - SCC)”, aby objąć ubezpieczeniem wcześniej 
istniejące stany chorobowe, które były stabilne w ciągu 180 dni przed datą 
rozpoczęcia ważności tej polisy. Jeżeli nie kwalifikujesz się albo nie 
potrzebujesz tej opcji, możesz zrezygnować z opcji SCC. Zapłacisz niższą 
składkę, ale nie będziesz mieć pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
wcześniej zaistniałych stanów chorobowych — stabilnych i niestabilnych. Plan 
podstawowy usuwa również pewne świadczenia. 

• Opcja SCC nie jest dostępna dla osób w wieku 86 lat i wyższym. 

Proszę sprawdzić tekst naszej polisy w celu zapoznania się ze szczegółami 
świadczeń, warunkami i stosowanymi ograniczeniami i wykluczeniami. 

Inne Ważne Informacje Dotyczące Niniejszego Ubezpieczenia 

Kwalifikacja  –  Przed  wykupieniem  tej  polisy  prosimy  zapoznać  się  
Wymaganiami  Kwalifikacyjnymi.  Nie  kwalifikują  się  do  zawarcia  tej  polisy  osoby,  
które:  podróżujące  wbrew  zaleceniom  lekarskim;  otrzymały  diagnozę  choroby  
śmiertelnej  z  przewidywanym  czasem  życia  poniżej  dwóch  (2)  lat;  w  ciągu  
ostatnich  dwóch  (2)  lat  otrzymały  diagnozę  lub  były  leczone  na  raka  śledziony,  
płuc,  mózgu  lub  wątroby  lub  jakiegokolwiek  rodzaju  raka  z  przerzutami  z  jednego  
organu  ciała  na  inny,  niezwiązany  z  nim  bezpośrednio;  miały  dokonany  lub  
oczekują  na  przeszczep  organu  lub  szpiku  kości  (z  wyjątkiem  przeszczepu  
rogówki);  cierpią  na  chorobę  nerek  wymagającą  dializy;  w  okresie  12  miesięcy  
poprzedzających  wystąpienie  o  ubezpieczenie  używały  tlenu  w  domu;  lub  
mieszkają  w  zakładzie  opieki,  domu  starców,  domu  spokojnej  starości  lub  innym  
ośrodku  rehabilitacyjnym  lub  opieki  długoterminowej.  



 
         

            
         

            
          

      
 

             
            
           

       
           

           
          

       
              

        
 
 

           
        

          
          

       
         

          
     

 
         

          
           
            

          
             

            
          
         

   
 

Ubezpieczenie w Nagłych Przypadkach Medycznych – jest to ubezpieczenie 
medyczne w odniesieniu do nagłych przypadków. Oznacza to, że nie pokryje ono 
kosztów ogólnych badań lekarskich, leczenia niekoniecznego ani kuracji, które 
mogą zostać odroczone do czasu, aż wrócisz do domu. Za nagły przypadek 
uznaje się chorobę lub obrażenia bezwzględnie wymagające leczenia w celu 
bezpośredniego złagodzenia ostrego bólu i cierpienia. 

O ile będzie miał miejsce nagły przypadek, kiedy polisa jest w mocy, polisa 
pokryje Twoje bieżące leczenie lub opiekę do czasu aż nasi doradcy medyczni 
ustalą, że nagły przypadek został rozwiązany, aż do maksymalnego limitu polisy. 
Jednakże, kontynuowane leczenie musi zostać zatwierdzone przez 
ubezpieczyciela, który może poprosić cię, żebyś wrócił do swojego kraju, jeśli 
jesteś w stanie podróżować. W takim przypadku, jeśli zdecydujesz się pozostać 
w Kanadzie, nie będziesz mieć pokrycia ubezpieczeniowego na żadne dalsze 
kontynuowane leczenie. Pokrycie ubezpieczeniowe w nagłych przypadkach 
może zostać przywrócone po tym, jak Twój stan jest stabilny przez 90 dni. Nie 
ma pokrycia na Kontynuowane Leczenie w Planie Podstawowym. 

Okres oczekiwania - Jeżeli to możliwe, aby uniknąć okresu oczekiwania, należy 
wykupić niniejsze ubezpieczenie przed przyjazdem do Kanady. Ubezpieczenia 
nabyte lub aktywowane po przyje dzie są objęte okresem oczekiwania. Jeśli 
podczas tego okresu oczekiwania zdarzy się przypadek związany z dolegliwością 
lub chorobą, nie zostanie on objęty ubezpieczeniem. 
Nieszczęśliwe wypadki lub obrażenia są objęte ubezpieczeniem natychmiast (nie 
ma okresu oczekiwania). Sprawd  swoją polisę, aby ustalić, czy okres 
oczekiwania odnosi się do ciebie. 

A co jeśli potrzebujesz więcej pokrycia ubezpieczeniowego? - Przy 
nabywaniu ubezpieczenia typu Visitors to Canada od firmy 21st Century 
zalecamy zakupienie go na całkowitą liczbę dni, jaką zamierzasz spędzić w 
Kanadzie. Można kupować na dowolną długość czasu do jednego roku na raz 
(aktualizacja na dwa lata jest dostępna przy limitach pokrycia wynoszących 
100 000 $ lub więcej). Jeżeli będziesz w Kanadzie dłużej niż rok, możesz 
wykupić następne polisy na jakikolwiek okres, aż do 365 dni przy każdym 
zakupie, o ile będziesz spełniać warunki kwalifikacyjne. Jeżeli nie zaistnieje 
przerwa w czasie pomiędzy nabywanymi kolejnymi ubezpieczeniami, nie będzie 
wymagany okres oczekiwania. 

Jednak  należy  pamiętać,  że  za  każdym  razem  nabywasz  nowe  ubezpieczenie,  
które  nie  jest  uważane  za  „przedłużenie”.  Każda  polisa  posiada  nową  datę  
wejścia  w  życie.  Każda  nowa  data  wejścia  w  życie  oznacza  nową  początkową  
datę  dotyczącą  wykluczenia  istniejącej  dolegliwości  (patrzymy  na  okres  przed  
każdą  datą  wejścia  w  życie  polisy).  Dlatego  zmiana  stanu  zdrowia  zaistniała  w  
okresie  trwania  pierwszego  ubezpieczenia  będzie  najprawdopodobniej  uznana  



         
    

 
          

          
          

        
  

 
         

         
            

           

za wcześniej istniejącą (a więc niepokrytą ubezpieczeniem) przez następną 
wykupioną przez Ciebie polisę. 

Ubezpieczenie typu Visitors to Canada oferowane przez 21st Century Travel 
Insurance jest opracowane i zarządzane przez 21st Century Travel Insurance 
Limited (działające jako 21st Century Travel Insurance Services w Kolumbii 
Brytyjskiej) i gwarantowane przez towarzystwo Manufacturers Life Insurance 
Company („Manulife”). 

Niniejsza broszura zawiera zwięzły opis zapewnianego ubezpieczenia i nie 
stanowi umowy. Szczegółowy opis świadczeń i warunków ubezpieczenia typu 
Visitors to Canada firmy 21st Century zawiera polisa dostępna u Twojego agenta 
lub w 21st Century Travel Insurance Limited. Istnieją ograniczenia i wyjątki. 
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