
 

UBEZPIECZENIA ROCZNE 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
TIP TIP PLUS TOP TOP PLUS 

SUMA UBEZPIECZENIA 
oraz górne limity odpowiedzialności 

KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU 
- następstwa chorób przewlekłych 
- uprawianie sportów wysokiego ryzyka 

20.000 € 
--- 
--- 

40.000 € 
--- 
--- 

75.000 € 
--- 
--- 

150.000 € 
30.000 € 
30.000 € 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu / śmierć  20.000 PLN / 10.000 PLN 30.000 PLN / 15.000 PLN 40.000 PLN / 20.000 PLN 50.000 PLN / 25.000 PLN 

BAGAŻ  800 PLN 1.200 PLN 2.000 PLN 4.000 PLN 

Opóźnienie dostarczenia bagażu >5h  --- 600 PLN 800 PLN 1.000 PLN 

Koszty ratownictwa --- 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie / w mieniu --- --- 100.000 € / 20.000 € 

200.000 € / 40.000 € 
tym OC w związku z amator-
skim uprawianiem sportów 
wysokiego ryzyka do 20% 
sumy gwarancyjnej 

- 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 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

- 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 € 

--- ASSISTANCE rozszerzone ASSISTANCE rozszerzone ASSISTANCE rozszerzone 

- 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 

--- --- ASSISTANCE pełne ASSISTANCE pełne 

 



 
MOŻLIWE ROZSZERZENIA 

Następstwa chorób przewlekłych + + + Zawarte w pakiecie 
SU: 30.000 € 

Sporty wysokiego ryzyka + + + Zawarte w pakiecie 
SU: 30.000 € 

 

Informacje: 

– umowa zawierana na okres 1 roku na dowolną liczbę podróży (tzw. multitrip), z których każda obejmuje okres maksymalnie 40 dni, 

- ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia rocznego mogą być objęte osoby, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz podczas trwania okresu ubezpieczenia 
nie ukończyły 65 roku życia, 

- dedykowane osobom często podróżującym turystycznie lub służbowo, które nie będą wykonywały pracy fizycznej podczas pobytu za granicą, 

- ubezpieczenie roczne może być zawarte jedynie na wniosek Ubezpieczającego będącego rezydentem RP lub mającego siedzibę na terenie RP. 

 

Składka: 

- wiek ubezpieczonego weryfikowany na koniec okresu ubezpieczenia, 

- zakres terytorialny ŚWIAT, 

- zniżka 20% (opcja STUDENT) - dzieci i młodzież do 18 roku życia lub osoby studiujące do 24 roku życia. 

 

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, 

 

 



 
 

 

 

- 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). 

 

Anulacja polisy: 

- polisę można anulować najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 
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