
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Szczególnych warunkach ubezpieczenia Posiadaczy Kart EURO26 WORLD (indeks EUROW/2021/02/04) zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu z 4 lutego 2021 r. (dalej: SWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Dział II według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
–  Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się; 

(3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) przewóz osób;
– Grupa 2 – Ubezpieczenie choroby: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się; (3) świadczenia kombinowane;
–  Grupa 9 – Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 

przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8;
– Grupa 13 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10–12;
–  Grupa 18 – Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu 

zamieszkania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona jest dostępna w czterech wersjach ubezpieczenia (World, 
World Extra, Sport, Sport Extra) różniących się zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej, wysokością sum ubezpieczenia i  sum gwaran-
cyjnych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od wy-
branej wersji ubezpieczenia i może obejmować następujące ryzyka:

 ✔ następstwa nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wy-
padku, które miały miejsce w  czasie podróży zagranicznej 
(koszty leczenia, koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, 
koszty transportu zwłok, koszty natychmiastowej pomocy as-
sistance) (KL); suma ubezpieczenia w  zależności od wersji: 
World 60 000 EUR, World Extra 250 000 EUR, Sport 60 000 EUR, 
Sport Extra 250 000 EUR;

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży za-
granicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezy-
dencji – trwały uszczerbek na zdrowiu – (NNW) – suma ubez-
pieczenia dla każdej wersji wynosi 5000 EUR;

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży za-
granicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezy-
dencji – śmierć – (NNW); suma ubezpieczenia dla każdej wersji 
ubezpieczenia wynosi 2500 EUR;

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży za-
granicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezy-
dencji – inwalidztwo – (NNW); suma ubezpieczenia dla każdej 
wersji ubezpieczenia wynosi 5000 EUR;

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagra-
nicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezydencji 
– pobyt w szpitalu – (NNW); kwota jednorazowego świadcze-
nia (suma ubezpieczenia) dla każdej wersji: 80 PLN – przy po-
bycie w szpitalu do 7 dni, 160 PLN – przy pobycie w szpitalu 
powyżej 7 dni;

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży za-
granicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezy-
dencji – zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków 
pomocniczych – (NNW); suma ubezpieczenia dla każdej wersji 
2500 PLN;

 ✔ wyrządzenie czynem niedozwolonym osobom trzecim w trak-
cie podróży zagranicznej szkód osobowych (śmierć, uszkodze-
nie ciała, rozstrój zdrowia) lub szkód rzeczowych (uszkodzenie 
lub zniszczenie mienia) – (OC w życiu prywatnym za granicą 
RP); suma gwarancyjna dla wszystkich wariantów 20 000 EUR; 

 ✔ wyrządzenie czynem niedozwolonym osobom trzecim szkód 
osobowych (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) lub 
szkód rzeczowych (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) w trak-
cie podróży zagranicznej, w związku z amatorskim uprawianiem

 ✘ Następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wsku-
tek amatorskiego uprawiania sportów letnich i  zimowych 
w wersji World.

 ✘ Następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek 
uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremal-
nych, zawodowego i  wyczynowego uprawiania sportów 
w wersji World, World Extra.

 ✘ Uszczerbków, które nie są wymienione w tabelach uszczerb-
ków na zdrowiu zawartych w SWU (w ubezpieczeniu NNW).

 ✘ Wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z wykonywa-
niem pracy, zawodu lub prowadzenia przez Ubezpieczone-
go działalności gospodarczej (w ubezpieczeniu OC w życiu 
prywatnym za granicą RP, OC związanym z uprawianiem spor-
tów za granicą RP, OC w życiu prywatnym na terenie RP).

 ✘ Szkód, których wartość nie przekracza równowartości 100 EUR 
(w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym za granicą RP, OC 
w życiu prywatnym na terenie RP) oraz 50 EUR (w ubezpie-
czeniu OC związanym z uprawianiem sportów za granicą RP).

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich ryzyk nie są 
objęte zdarzenia powstałe w wyniku: 
 ! znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie po spoży-

ciu alkoholu, przekraczającym dopuszczalne normy spoży-
cia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zażywania 
narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kie-
rowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju 
uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpie-
czonego przestępstwa;

 ! uczestnictwa Ubezpieczonego w wyścigach pojazdów mo-
torowych i motorowodnych, jazdy na odcinkach przezna-
czonych do szybkiej jazdy, rajdów, jak również innej jazdy 
pojazdami motorowymi, w której chodzi o rywalizację;

 ! samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, do-
konania samookaleczenia przez Ubezpieczonego.

W ubezpieczeniu KL ochroną ubezpieczeniową nie są objęte ja-
kiekolwiek koszty, jeżeli powstały w wyniku:
 ! zabiegu usuwania ciąży;
 ! porodu, który nastąpił podczas dwóch miesięcy poprzedza-

jących przewidziany jego termin;
 ! wad wrodzonych, chorób wenerycznych i AIDS, nawet gdy 

nie były wcześniej leczone.
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Ubezpieczenie podróżne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
Polska

Produkt:  
Szczególne warunki ubezpieczenia Posiadaczy Kart  
EURO26 WORLD (indeks EUROW/2021/02/04) 



cd. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
sportów letnich i zimowych, uprawianiem sportów wysokiego 
ryzyka, sportów ekstremalnych, zawodowym i wyczynowym 
uprawianiem sportu (OC związana z uprawianiem sportów za 
granicą RP) – jedynie w wersji Sport i Sport Extra; suma gwa-
rancyjna dla każdej wersji 10 000 EUR;

 ✔ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego Ubez-
pieczonego podczas podróży zagranicznej wskutek zdarzeń 
wskazanych w  SWU – (BP); suma ubezpieczenia dla każdej 
wersji 200 EUR.

Ryzyka fakultatywne za opłatą dodatkowej składki:
 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży za-

granicznej oraz podczas pobytu na terenie RP lub kraju rezy-
dencji – koszty rehabilitacji (NNW); suma ubezpieczenia dla 
każdej wersji 1000 PLN;

 ✔ wyrządzenie czynem niedozwolonym osobom trzecim w trak-
cie pobytu na terenie RP szkód osobowych (śmierć, uszkodze-
nie ciała, rozstrój zdrowia) lub szkód rzeczowych (uszkodzenie 
lub zniszczenie mienia) – (OC w życiu prywatnym na terenie 
RP); suma gwarancyjna dla każdej wersji 20 000 EUR.

cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu NNW Towarzystwo nie ponosi odpowiedzial-
ności w przypadku: 
 ! zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły 

do organizmu drogą pokarmową;
 ! wad wrodzonych, chorób tropikalnych;
 ! przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych, 

uszkodzenia dysków międzykręgowych;
 ! wylewów krwi do mózgu, zawałów serca, udarów mózgu.

W ubezpieczeniu BP Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody:
 ! wynikające z zagubienia lub pozostawienia przedmiotów;
 ! polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu po-

jemników bagażowych (waliz, toreb, kufrów lub plecaków);
 ! w ubezpieczeniu OC podczas podróży zagranicznej oraz na 

terenie RP oraz OC związanym z uprawianiem sportów To-
warzystwo nie odpowiada za: szkody powstałe w związku 
z posiadaniem na terytorium RP oraz w trakcie podróży za-
granicznej psów, koni, zwierząt dzikich i egzotycznych;

 ! szkody wyrządzone osobom bliskim.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Podczas podróży zagranicznej, z wyjątkiem USA i Kanady.
 ✔ Na terytorium RP – ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym na terenie RP.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie okoliczności, o które Towarzystwo pyta we wniosku o za-

warcie umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informować Towarzystwo o wszelkich 
zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowego opłacania składki .
 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o  ile konieczna jest zgoda Ubezpieczonego na udzielenie ochrony 

lub Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazania osobom 
zainteresowanym, przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, na piśmie lub – jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę – na 
innym trwałym nośniku SWU.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest:
 — w ubezpieczeniu KL – przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum 

Alarmowego;
 — umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości 

roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;
 — w ubezpieczeniu NNW – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć 

działania mające na celu zmniejszenie skutków wypadku;
 — w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym za granicą RP, OC związanym z uprawianiem sportów za granicą RP, OC w życiu prywatnym na 

terenie RP – powiadomić o wystąpieniu zdarzenia Centrum Alarmowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego 
zaistnienia;

 — w ubezpieczeniu BP – zgłosić roszczenie o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa w terminie 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju 
rezydencji.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w  złotych przelewem na wskazany Ubezpieczającemu przez Towarzystwo rachunek bankowy, w  terminie określonym 
w umowie ubezpieczenia. Składka płatna jest jednorazowo.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku. 
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. 
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wydanie Karty EURO26 jako początek okresu ubezpiecze-
nia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wystawienia karty.
Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się z upływem dnia wskazanego w dokumencie (Karcie EURO26) jako koniec ważności Karty EURO26.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z chwilą jej rozwiązania. 

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w  terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował 
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący 
konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Wypowiadając umowę ubezpieczenia w każdym czasie. 


