UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - ROCZNE
ZAKRES UBEZPIECZENIA

PAKIET
BASIC

PAKIET
COMPLEX
SUMA UBEZPIECZENIA

oraz górne limity odpowiedzialności
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW

- uszczerbek na zdrowiu
- śmierć
BAGAŻ
OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU

ASSISTANCE

15.000 €

30.000 €

20.000 PLN
10.000 PLN

40.000 PLN
20.000 PLN

---

2.000 PLN
600 PLN

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
- 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
KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY

---

5.000,00 PLN (max / 1 wyjazd)

Ważne informacje:
- ubezpieczenie może być zawarte na rzecz osoby, która w dniu wystawienia polisy nie ukończyła 65 lat
- jednorazowy wyjazd nie może trwać dłużej niż 40 dni (ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często podróżujących w ciągu roku)
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obszar CAŁEGO ŚWIATA
- wyjazdy służbowe oraz wykonywanie pracy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, osobom wyjeżdżających służbowo
oferujemy ubezpieczenia BUSINESS TRAVEL - ROCZNE (dostępne w systemie pakiety: BTIB oraz BTIC)
- ciąża – powikłania i koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia
- leczenie stomatologiczne do wysokości 250 € jedynie w nagłych przypadkach
- ubezpieczanie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem
terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego
- ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – obowiązuje na dowolną ilość wyjazdów w ciągu roku z zastrzeżeniem, że
odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego wyjazdu ograniczona jest kwotą 5.000,00 PLN
Okres ubezpieczenia:
- określony jest w polisie i wynosi 1 rok (z zastrzeżeniem w/w)
- 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
Udziały własne:
bagaż:
100 PLN – franszyza integralna
koszty rezygnacji z podróży:
20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby

