UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE
ZAKRES UBEZPIECZENIA
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU

- następstwa chorób przewlekłych
- uprawianie sportów wysokiego ryzyka

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu / śmierć
BAGAŻ - na osobę / na rodzinę

TIP

TIP PLUS

TOP

TOP PLUS

SUMA UBEZPIECZENIA

20.000 €
----20.000 PLN / 10.000 PLN

oraz górne limity odpowiedzialności
40.000 €
75.000 €
---------

150.000 €
30.000 €
30.000 €

30.000 PLN / 15.000 PLN 40.000 PLN / 20.000 PLN 50.000 PLN / 25.000 PLN

800 PLN / 2.000 PLN

1.200 PLN / 3.000 PLN

2.000 PLN / 5.000 PLN

4.000 PLN / 9.000 PLN

opóźnienie dostarczenia bagażu >5h - na osobę /- na rodzinę

---

600 PLN / 1.200 PLN

800 PLN / 1.600 PLN

1.000 PLN / 2.000 PLN

KOSZTY RATOWNICTWA

---

5.000 €

5.000 €

5.000 €
200.000 € / 40.000 €

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie / w mieniu

---

---

100.000 € / 20.000 €

ASSISTANCE medyczne
(podstawowe)

ASSISTANCE medyczne
(podstawowe)

ASSISTANCE medyczne
(podstawowe)

ASSISTANCE medyczne
(podstawowe)

---

ASSISTANCE rozszerzone

ASSISTANCE rozszerzone

ASSISTANCE rozszerzone

---

---

ASSISTANCE pełne

ASSISTANCE pełne

- centrum Alarmowe 24h
- pomoc medyczna
- powiadomienie rodziny
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia
- organizacja transportu medycznego
- organizacja transportu do miejsca, z którego podroż może być kontynuowana
- organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania
- organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji
- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej
1.000 €
- przekazywanie pilnych informacji
- dostarczenie leków
- pomoc w przypadku utraty kart kredytowych, dokumentów podróży lub bagażu
- pomoc finansowa 500 €
- opóźnienie środka transportu >5h 200 €
- zmiana rezerwacji lotu 150 €
- organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu 1.000 €
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do
towarzyszenia 2.000 €
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków
rodziny 1.000 €/osobę, max 4.000 €
- pokrycie kosztów zakwaterowania w szpitalu opiekuna hospitalizowanego
dziecka 1.000 €
- pokrycie kosztów opieki nad dziećmi 500 €
- przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 h
- pomoc prawna 2.500 €
- pożyczka na kaucję 12.500 €
- zastępstwo kierowcy 500€
- auto zastępcze 50 €/dzień max 5 dni

tym OC w związku z amatorskim uprawianiem sportów
wysokiego ryzyka do 20%
sumy gwarancyjnej

MOŻLIWE ROZSZERZENIA

Następstwa chorób przewlekłych

+

+

+

Sporty wysokiego ryzyka

+

+

+

Sporty ekstremalne

+

+

+

Zawarte w pakiecie
SU: 30.000 €
Zawarte w pakiecie
SU: 30.000 €
---

Sporty wyczynowe

+

+

+

---

+

+

+

---

+

+

+

---

+

+

+

+

Pakiet SKI:
- rozszerzenie KL i NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa
- koszty rehabilitacji 5.000 PLN,
- ratownictwo 5.000 €,
- sprzęt narciarski 4.000 PLN,
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN,
- OC "SKI" 20.000 € osobowe/4.000 € w mieniu
- Assitance ACTIVE (koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego 105 €: 15€/dzień, max
7 dni, koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej 250 €, zamknięcie tras
narciarskich 100 €: 20 €/dzień, max 5 dni)
Pakiet SPORT:
- rozszerzenie KL i NNW o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
- koszty rehabilitacji 5.000 PLN,
- ratownictwo 5.000 €
- sprzęt sportowy 4.000 PLN
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN,
- OC "SPORT" 20.000 € osobowe/4.000 € w mieniu
- Assitance ACTIVE (koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego 105 €: 15€/dzień, max
7 dni, koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej 250 €, zamknięcie tras
narciarskich 100 €: 20 €/dzień, max 5 dni)
ASSISTANCE STARTER AUTO - suma ubezpieczenia 15.000 PLN:
- pomocy w razie każdej awarii auta, wypadku lub kradzieży,
- naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie do 100 km do wybranego warsztatu,
- samochód zastępczy na czas naprawy (2 lub 5 dni),
- zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu na czas naprawy do 3 dni lub
pokrycie kosztów podróży (powrót do miejsca zamieszkania lub dojazd do miejsca
docelowego) do 500 EUR/os.
- koszty odbioru naprawionego pojazdu do 500 EUR,
- koszty złomowania do 300 PLN,
- transport przyczepy,
- pomoc w formalnościach w razie zajścia wypadku, zasadach spisywania oświadczenia,
- usługi informacyjne przydatne w podróży(nr telefonów oraz adresy najbliższych
warsztatów samochodowych, stacji paliw, aptek, szpitali itp.),
- pomoc w przypadku rozładowania akumulatora, zatrzaśnięcia lub zagubienia
kluczyków, braku paliwa, nalania niewłaściwego paliwa, wyciągnięcia pojazdu z rowu
itd.

c.d. ASSISTANCE STARTER AUTO:
- zakres terytorialny świadczonych usług: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i
Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (część europejska), Ukraina,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

+

+

+

+

Praca fizyczna

+

+

+

---

Praca fizyczna o wysokim stopniu ryzyka

+

+

+

---

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

SU max 20.000 PLN

Koszty rezygnacji z podróży REZYGNACJA MAX100
Koszty rezygnacji z podróży z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych

REZYGNACJA MAX100+CHOROBY PRZEWLEKŁE
Koszty rezygnacji z podróży i przerwania podróży

REZYGNACJA MAX100 I PRZERWANIE PODRÓŻY
Koszty rezygnacji z podróży z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych i koszty
przerwania podróży REZYGNACJA MAX100+ CHOROBY PRZEWLEKŁE I PRZERWANIE

Składka:
- składka dzienna; minimalny składka za 3 dni,
- składka rodzinna – osoby dorosłe podróżujące z dziećmi (max 2 dorosłych + max 4 dzieci do 18 roku życia); nie jest wymagane pokrewieństwo ubezpieczonych,
- zakres terytorialny EUROPA/ŚWIAT;
Europa – państwa położone na terytorium kontynentu europejskiego, tj. Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra,
Czechy, Dania (w tym Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,
Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia (w tym archipelag Svalbard i wyspa Jan Mayen), Portugalia (w tym archipelag Azory), Rosja (do Uralu), Rumunia, San Marino, Serbia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania (w tym wyspy Man, Guernsey, Jersey, Orkady, Szetlandy oraz półwysep Gibraltar), Włochy
oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) archipelag Madera (Portugalia), a także państwa pozaeuropejskie położone w basenie Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela,
Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii), tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Kazachstan (do Uralu), Maroko, Tunezja, Turcja,
- pakiety SKI i SPORT zawierają rozszerzenie KL i NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa/snowboardu (SKI) lub innych sportów wysokiego ryzyka (SPORT)
oraz uzupełniają zakres ubezpieczenia o świadczenia ujęte w tabeli SKi/SPORT oraz o ACTIVE ASSISTANCE;
- następstwa chorób przewlekłych (KL) – dwa poziomy zwyżki (dla osób do 65 / od 65 roku życia),
- praca fizyczna (KL i NNW) – dwa poziomy zwyżki (praca fiz. / praca fiz. o podwyższonym stopniu ryzyka),
- wiek ubezpieczonego weryfikowany na koniec okresu ubezpieczenia.

- nowe rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczenie Assistance Starter Auto.

Zniżki:
20% (opcja STUDENT) - dzieci i młodzież do 18 roku życia lub osoby studiujące do 24 roku życia,
10% - grupy min. 10 osobowe.
TOP PLUS pakiet zawiera rozszerzenia ochrony:
- następstwa chorób przewlekłych z sumą ubezpieczenia 30.000 €,
- następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka z sumą ubezpieczenia 30.000 €.
Ważne:
- okres karencji 5 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,
- 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,
- 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,
- ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz
kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
Udziały własne:
bagaż: 200 PLN – franszyza integralna (kwota, powyżej której wypłacane jest odszkodowanie),
OC: 200 € (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT (kwota, o którą pomniejsza się wypłatę odszkodowania),
Sprzęt narciarski/ sportowy: 200 PLN – franszyza integralna (dotyczy pakietów SKI i SPORT).
Anulacja polisy (nie dotyczy polisy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży):
- polisę można anulować najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
Produkty uzupełniające:
pakiety TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży lub ubezpieczeniem kosztów rezygnacji i przerwania
podróży.

