
REGULAMIN USŁUG POLMED REALIZOWANYCH DLA 

POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26  

1. Polmed jest zobowiązany do świadczenia usług medycznych w sytuacjach, gdy 

Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową, a określone zdarzenie zostało 

zakwalifikowane przez AXA jako objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

Warunkami Ubezpieczenia Posiadaczy Kart EURO26 WORLD i SPORT. 

2. Ubezpieczonym przysługują następujące świadczenia: 

a. w trakcie pobytu za granicą, niezwłocznie po wystąpienia zdarzenia objętego 

ochroną ubezpieczeniową – bezpłatna porada specjalisty, tzw. e-konsultacja, za 

pośrednictwem sieci Internet (po zalogowaniu na stronie www.euro26.pl i 

weryfikacji ubezpieczenia nastąpi przekierowanie na stronę internetową 

Polmedu) – raz w roku; 

b. jedno RTG kończyny – raz w roku 

c. po przyjeździe do Polski – dwie bezpłatne porady specjalistyczne lekarza 

ortopedy lub chirurga – raz w roku oraz 20 bezpłatnych zabiegów 

rehabilitacyjnych z możliwością skorzystania z refundacji. 

 

ZABIEGI REHABILITACYJNE  

w poniższym zakresie możliwe jest skorzystanie z 

refundacji na warunkach określonych w regulaminie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 

WORLD I 

WORLD SPORT 

GGO                                     
(% sumy 

ubezpiecz

enia) 

GGO (w 

PLN)  

elektrostymulacja 

20 zabiegów w 

okresie 6 miesięcy 

od daty zajścia                                                                                                                                                                            

zdarzenia 

ubezpieczenioweg

o, liczonego od 

dnia                                                                                             

powrotu 

Ubezpieczonego 

do kraju 

0,015% 15,00 

fonoforeza 0,015% 15,00 

galwanizacja 0,015% 15,00 

jonoforeza  0,015% 15,00 

prądy diadynamiczne 0,015% 15,00 

prądy Tensa 0,015% 15,00 

prądy Traeberta 0,015% 15,00 

terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls)  0,015% 15,00 

masaż perełkowy 0,015% 15,00 

masaż podwodny  0,015% 15,00 

masaż wirowy  0,015% 15,00 

ćwiczenia grup. ogólnousprawniające  0,015% 15,00 

ćwiczenia ind. czynno-bierne i wspomagane 0,015% 15,00 

ćwiczenia ind. instruktażowe  0,030% 30,00 

ćwiczenia ind. w odciążeniu  0,015% 15,00 

ćwiczenia specjalne na przyrządach 0,015% 15,00 

wyciąg trakcyjny 0,015% 15,00 

krioterapia miejscowa  0,015% 15,00 

laseroterapia punktowa  0,015% 15,00 

impulsy Magnetus  0,015% 15,00 

promienie UV  0,015% 15,00 

Sollux  0,015% 15,00 

ultraterapia miejscowa 0,015% 15,00 

W zakresie rehabilitacji możliwe jest skorzystanie z refundacji na warunkach określonych 

w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1  



d. rabat 20% na konsultacje lekarzy specjalistów, wykonane odpłatnie w 

placówce Polmed; 

e. rabat 40% na usługi laboratoryjne, wykonane w placówce Polmed 

f. rabat 15 % na usługi z zakresu RTG oraz USG, wykonane w placówce 

Polmed. 

 

3. Polmed zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych, o których mowa w ust. 2 

powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż z porady lekarza specjalisty ortopedy lub chirurga 

oraz 20 zabiegów rehabilitacyjnych bezpłatnie mogą skorzystać wyłącznie 

Ubezpieczeni, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu poza 

granicami Polski i zgłosili zdarzenie do ubezpieczyciela, natomiast z e-konsultacji 

mogą skorzystać wszyscy Ubezpieczeni legitymujący się Kartami EURO26 WORLD i 

SPORT, pod warunkiem jednak, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową 

wystąpiło podczas pobytu zagranicą. 

 

4. Pojęcie „nieszczęśliwego wypadku”, o którym mowa w ust. 3 powyżej, należy 

rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Ubezpieczenia Posiadaczy Kart 

EURO26 WORLD i SPORT obowiązującymi w AXA i wydanych Ubezpieczonym 

przy zawieraniu umów ubezpieczenia. 

 

5. Rabaty, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą naliczane od cen detalicznych 

obowiązujących w danej placówce Polmedu w dniu wizyty. 

 

6. W celu ustalenia terminu konsultacji u lekarza ortopedy lub chirurga, o której mowa w 

ust. 2 pkt b) powyżej, Ubezpieczony będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia 

powrotu do Polski skontaktować się z infolinią Polmed (Call Center 24h: 801 033 200 

lub 58 775 95 99), która po potwierdzeniu prawa Ubezpieczonego do uzyskania 

świadczenia, wyznaczy datę konsultacji lekarskiej. 

 

7. Lista placówek Polmedu świadczących usługi, o których mowa w ust. 2 pkt d), e) i f) 

powyżej, wraz z danymi teleadresowymi, znajduje się na stronie www.polmed.pl 
 


