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Wszystkie kwoty w EUR. 
SU – suma ubezpieczenia, KL – koszty leczenia, NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków, BP – bagaż podróżny, OC – odpowiedzialność cywilna

Zakres ubezpieczenia

Wariant ubezpieczenia i zakres terytorialny  
Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna

Light
Europa lub 

Świat

Basic
Europa lub 

Świat

Premium
Europa lub 

Świat

Maximum
Europa lub 

Świat

KL wraz z assistance 50 000 100 000 150 000 250 000

KL skutków chorób przewlekłych, psychicznych i nowotworowych  
(do 10% sumy ubezpieczenia KL w standardzie) 

5 000 10 000 15 000 25 000

Koszty transportu do RP lub kraju rezydencji do sumy KL do sumy KL do sumy KL do sumy KL

Koszty poszukiwań i ratownictwa do sumy KL do sumy KL do sumy KL do sumy KL

NNW 2 500 4 000 6 000 20 000

BP – 400 500 600

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego – 200 200 200

Ubezpieczenie opóźnienia lotu – 200 200 200

Pomoc prawna – 2 500 2 500 2 500

Zwrot kosztów karnetu za wyciąg narciarski – 250 250 250

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia tras narciarskich – 20 za dzień 20 za dzień 20 za dzień

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego – 20 za dzień 20 za dzień 20 za dzień

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe – 50 000 80 000 100 000

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe – 25 000 40 000 50 000

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe – – 50 000 50 000

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe – – 25 000 25 000

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku 
kradzieży z włamaniem lub rabunku

– – 150 150

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej 
przerwania

– – 1 250 1 250

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego – – 500 500

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu – – 500 500

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem 
pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas 
podróży zagranicznej

– – 3 500 3 500

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – – 700 1 000

Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych tak tak tak tak

Koszty leczenia na terenie RP – – – 150

Koszty rehabilitacji na terenie RP – – – 150

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu na terenie RP – – –

25 za dzień  
maks. do 10 dni 

przy pobycie 
powyżej 2 dni

WAŻNE INFORMACJE
■  To pakiet ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz firm, obej-

mujący zagraniczne wyjazdy służbowe lub prywatne.
■  Istnieje możliwość ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych, 

psychicznych i nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia kosz-
tów leczenia. 

■  Zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy tury-
stycznej, biletu lotniczego, rezerwacji noclegu może nastąpić najpóź-

niej w terminie 72 godzin od chwili rezerwacji imprezy turystycznej 
i wpłaty części lub całości opłat, kupna biletu, rezerwacji i wpłaty za 
rezerwację noclegu.

■  Włączone w standardzie amatorskie uprawianie sportów letnich i zi-
mowych (jak np. narciarstwo, surfing) oraz brak limitu na świadczenie 
Ambulatorium w przypadku wyjazdów do USA, Kanady, Australii.


