UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE – KRÓTKOTERMINOWE
ZAKRES UBEZPIECZENIA

PAKIET
TIP

PAKIET
TIP PLUS

PAKIET
TOP

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz górne limity odpowiedzialności
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU

20.000 €

40.000 €

60.000 €

20.000 PLN
10.000 PLN

28.000 PLN
14.000 PLN

40.000 PLN
20.000 PLN

800 PLN
2.000 PLN

1.200 PLN
2.800 PLN

2.000 PLN
4.000 PLN

600 PLN

600 PLN

---

100.000 €

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW

- uszczerbek na zdrowiu
- śmierć
BAGAŻ

- na osobę
- na rodzinę
OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

- szkody na osobie
- szkody w mieniu
ASSISTANCE

---

20.000 €
Zakres: sekcja B, §§27-29 i
32
- pomoc medyczna,
- gwarancja pokrycia kosztów
leczenia,
- organizacja transportu,
- organizacja transportu zwłok
lub pogrzebu za granicą

Zakres: sekcja B, §§ 27-29,
§ 30, ust. 2, 4, 5, 9, 10 i § 32
- pomoc medyczna,
- gwarancja pokrycia kosztów
leczenia,
- organizacja transportu,
- organizacja transportu zwłok
lub pogrzebu za granicą,
- organizacja transportu i
zakwaterowania osoby
towarzyszącej,
- dostarczenie leków,
- pomoc w przypadku kradzieży
środków płatniczych,
- opóźnienie środka transportu,
co najmniej o 6h,
- zmiana rezerwacji lotu

Zakres: sekcja B
- pomoc medyczna,
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia,
- organizacja transportu,
- organizacja transportu zwłok lub
pogrzebu za granicą,
- organizacja transportu i
zakwaterowania osoby
towarzyszącej,
- organizacja transportu i
zakwaterowania osoby wezwanej do
towarzyszenia,
- organizacja transportu powrotnego
dzieci,
- dostarczenie leków,
- pomoc w przypadku kradzieży
środków płatniczych,
- zastępstwo kierowcy,
- organizacja i transport członków
rodziny do kraju zamieszkania w
przypadku śmierci Ubezpieczonego,
- pomoc prawna,
- opóźnienie środka transportu, co
najmniej o 6h,
- zmiana rezerwacji lotu,
- ratownictwo

MOŻLIWE ROZSZERZENIA
Sporty wysokiego ryzyka

+

+

+

Następstwa chorób przewlekłych

+

+

+

Sporty ekstremalne

+

+

+

Sporty wyczynowe

+

+

+

+
- koszty rehabilitacji 5000 PLN,
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt narciarski 4.000 PLN,
- opóźnienie dostarczenia
sprzętu 800 PLN,
- koszty karnetu i wypożyczenia
sprzętu 350 EUR,
- OC 20.000 EUR

+
- koszty rehabilitacji 5000 PLN,
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt narciarski 4.000 PLN,
- opóźnienie dostarczenia
sprzętu 800 PLN,
- koszty karnetu i wypożyczenia
sprzętu 350 EUR,
- OC 20.000 EUR

+
- koszty rehabilitacji 5000 PLN,
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt narciarski 4.000 PLN,
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800
PLN,
- koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu
350 EUR,
- OC 20.000 EUR

Pakiet SKI

Pakiet SPORT

Koszty rezygnacji z podróży
Koszty rezygnacji i przerwania
podróży

+
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt sportowy 4.800 PLN,
- opóźnienie dostarczenia
sprzętu 800 PLN,
- koszty wypożyczenia sprzętu
105 EUR,
- OC 20.000 EUR
+
20.000 PLN
+
20.000 PLN

+
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt sportowy 4.800 PLN,
- opóźnienie dostarczenia
sprzętu 800 PLN,
- koszty wypożyczenia sprzętu
105 EUR,
- OC 20.000 EUR
+
20.000 PLN
+
20.000 PLN

+
- ratownictwo 5.000 EUR,
- sprzęt sportowy 4.800 PLN,
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800
PLN,
- koszty wypożyczenia sprzętu 105
EUR,
- OC 20.000 EUR
+
20.000 PLN
+
20.000 PLN

Ważne informacje:
- składka dzienna, ale minimalny okres ubezpieczenia to 3 dni
- okres karencji 7 dni – przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu
karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej
polisy

- składka rodzinna stosowana dla grup do 6 osób (w tym max 2 osoby dorosłe i max 4 dzieci do 18 roku życia)
- ciąża – powikłania lub koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia
- leczenie stomatologiczne do wysokości 250 € jedynie w nagłych przypadkach
- dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku wykorzystania dla leczenia szpitalnego Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwrot 200 PLN za dzień przez max 30 dni przy leczeniu szpitalnym trwającym co
najmniej 4 dni
- rekreacyjne (amatorskie) narciarstwo – jest objęte ochroną w zakresie KL i NNW pod warunkiem zapłaty
dodatkowej składki w ramach pakietu SKI (jedna zwyżka dla wszystkich wariantów) albo zwyżki na sporty
wysokiego ryzyka
- koszty ratownictwa – transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem – jest to transport pokrywany
w ramach sumy ubezpieczenia KL pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI lub zwyżki
na sporty wysokiego ryzyka
- pakiet SKI – zawiera rozszerzenie KL i NNW na wypadek amatorskiego uprawiania narciarstwa. Ponadto,
ochrona sprzętu narciarskiego, koszty ratownictwa, koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania amatorsko narciarstwa
- pakiet SPORT – ochrona sprzętu sportowego, koszty ratownictwa, pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu
sportowego, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania sportów; UWAGA! Pakiet
Sport nie rozszerza zakresu KL i NNW przy uprawianiu jakichkolwiek sportów
- ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z
wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego
- wyjazdy służbowe oraz wykonywanie pracy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową
Zniżki:
20% - dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących
10% - dla grup, od min. 10 osób
Udziały własne:
Bagaż -100 PLN – franszyza integralna
OC: - 200 € (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT
Sprzęt narciarski/ sportowy - 200 PLN – franszyza integralna (dotyczy pakietów SKI i SPORT)
Produkty uzupełniające:
pakiety TIP, TIP PLUS oraz TOP mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży
lub ubezpieczeniem kosztów rezygnacji i przerwania podróży

