WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O UBEZPIECZENIU TURYSTYCZNYM
Przegląd świadczeń realizowanych przez indywidualne ubezpieczenie turystyczne
ZAKRES UBEZPIECZENIA

Całkowita suma ubezpieczenia
- repatriacja/ transport

PAKIET ZDOBYWCA
PAKIET PODRÓŻNIK PAKIET URLOPOWICZ
Europa
Cały świat Europa Cały świat Europa
Cały świat
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
bez limitu
600 000 zł
200 000 zł
realne nakłady, do sumy realne nakłady, do
realne nakłady, do
ubezpieczenia KL
sumy ubezpieczenia KL sumy ubezpieczenia KL

- transport do miejsca zamieszkania po powrocie do karaju w przypadku
ograniczenia sprawności ruchowej
- pomoc stomatologiczna
- ratownictwo
- transport osoby towarzyszącej
- zakwaterowanie osoby towarzyszącej
- pomoc w wyniku aktów terroryzmu

realne nakłady, do sumy realne nakłady, do
ubezpieczenia KL
sumy ubezpieczenia KL

_

2 000 zł
1 600 zł
900 zł
realne nakłady, do sumy realne nakłady, do
realne nakłady, do
ubezpieczenia KL
sumy ubezpieczenia KL sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady, do sumy realne nakłady, do
realne nakłady, do
ubezpieczenia KL
sumy ubezpieczenia KL sumy ubezpieczenia KL
200 € / noc; max. 10 nocy 150 € / noc; max. 10 nocy 100 € / noc; max. 10 nocy

600 000 zł
UBEZPIECZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

200 000 zł

Infolinia turystyczna i medyczna
TAK
TAK
Telefoniczna pomoc w sytuacjach nagłych
TAK
TAK
Tłumaczenia ustne i pisemne
TAK
TAK
Ubezpieczenie ochrony prawnej
15 000 zł
3 000 zł
_
Lifestyle asistence
TAK
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Śmierć w wyniku wypadku
75 000 zł
25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu
150 000 zł
50 000 zł
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)
Odpowiedzialność za szkody na osobie
1 500 000 zł
150 000 zł
Odpowiedzialność za szkody na mieniu
750 000 zł
75 000 zł
Udział własny przy szkodach powyżej 750 PLN
brak udziału własnego brak udziału własnego
Udział własny przy szkodach poniżej 750 PLN
100%
100%
UBEZPIECZENIE BAGAŻU (BAG)
Całkowita suma ubezpieczenia
6 000 zł
3 000 zł
Suma ubezpieczenia jedną sztukę bagażu
3 000 zł
1 500 zł
Utrata dokumentów osobistych
600 zł
600 zł
Elektronika, Sprzęt sportowy
3 000 zł
1 500 zł
_
Sprzęt służbowy
6 000 zł
UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SAMOLOTEM (LOT)
_
Ubezpieczenie opóżnienia bagażu
750 zł
75 zł za każdą godzinę;
_
Ubezpieczenie opóżnienia lub odwołania lotu
max. 1 500 zł
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

PAKIET ZDOBYWCA

PAKIET PODRÓŻNIK

_
TAK
TAK
TAK

_
_
10 000 zł
20 000 zł
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

PAKIET URLOPOWICZ

UBEZPIECZENIE UPRAWIANIA SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA (SWR)
do limitu KL lub OC
do limitu KL
Rozszerzenie zakresu ryzyk KL i OC
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
realne nakłady rezygnacji, maksymalnie do Sumy ubezpieczenia
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej
wskazanej w umowie ubezpieczenia; Maksymalny limit do 45 000 zł
10%
Udział własny
100 zł za każdy dzień; max 750 zł
Ubezpieczenie niewykorzystanego urlopu
realne nakłady
Ubezpieczenie przedwczesnego powrotu
UBEZPIECZENIE WYKONYWANIA PRACY FIZYCZNEJ
rozszerzenie zakresu ryzyk o prace fizyczną, odpowiedzialnośc do limitów
Rozszerzenie ubezpieczenia podróży
poszczególnych ryzyk
UBEZPIECZENIE ZAOSTRZENIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
Ubezpieczenie w ramach ryzyka KL - całkowity limit na zdarzenia zw z CP w
ramach SU dla KL

800 000 zł

do limity KL

PAKIET ZDOBYWCA
PAKIET PODRÓŻNIK
PAKIETY DODATKOWE "Więcej niż pomoc"
POMOC PRZY OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
Transport ze szpitala po hospitalizacji
Transport na wizytę i z wizyty u lekarza
3 000 zł
Dostarczenie niezbędnych lekarstw i towarów
Transport i zakwaterowanie zwierzęcia domowego w hotelu dla zwierząt

_

PAKIET URLOPOWICZ

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT (PET Assistance)
Ubezpieczenie opieki weterynaryjnej
3 000 zł
Transport zwierzęcia na wizytę weterynaryjną
do limitu OC
Rozszerzenie zakresu ryzyka OC o szkody spowodowane przez zwierzę
UBEZPIECZENIE SAMOCHODU (MOTO Assistance) - kraje europejskie i zielona karta
Naprawa na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu
750 zł
Kontynuacja podróży lub transport do domu
realne nakłady
Taksówka z miejsca zdarzenia do miejsca zakwaterowania lub na środek
350 zł
transportu
Zakwaterowanie na czas naprawy
100 EUR / noc, max. 3 noce
Repatriacja nienaprawionego samochodu
4000 zł (jeżeli naprawa nie jest możliwa w ciagu 5 dni)
TWOJE DZIECKO
Transport opiekuna do dziecka przy co najmniej 3-dniowej hospitalizacji
Nocleg dla opiekuna
Nocleg dla drugiego opiekuna towarzyszącego dziecku podczas hospitalizacji
Dzienne świadczenie za okres hospitalizacji dziecka
Program animacji dla dziecka w czasie rekonwalescencji (wizyta klauna,
iluzjonisty)

PAKIET ZDOBYWCA
realne nakłady do limitu
KL

PAKIET PODRÓŻNIK
realne nakłady do
limitu KL

PAKIET URLOPOWICZ
realne nakłady do
limitu KL

200 €/noc; max. 30 nocy

150 €/noc; max. 30 nocy

100 €/noc; max. 30 nocy

200 €/noc; max. 10 nocy

150 €/noc; max. 10 nocy

100 €/noc; max. 10 nocy

25 zł/dzień, max. 30 dni

25 zł/dzień, max. 20 dni

15 zł/dzień, max. 20 dni

max 2 wizyty do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego

PAKIET ZDOBYWCA
TWÓJ DOM - Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży i zalania
Całkowita suma ubezpieczenia
Elektronika
Przedmioty wartościowe
ASSISTANCE DOMOWY
Dojazd specjalisty
Usługa naprawy awarii przez specjalisę

PAKIET PODRÓŻNIK
50 000 zł
15 000 zł
7 500 zł
realne nakłady
400 zł

PAKIET URLOPOWICZ

