
  

 

Wszędzie gdzie w powyższej tabeli suma ubezpieczenia określona jest jako „Bez limitu” oznacza to, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty do 

rzeczywistej kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez Centrum Assistance takiego transportu. 

 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – uszczerbek 2 500 € 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć 2 500 € 

ASSISTANCE 
 

Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Assistance +48 22 483 39 70 

Transport Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez limitu 

Transport zwłok Ubezpieczonego bez limitu 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 3 dni 

Przekazywanie pilnych informacji  Bez limitu 

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży w razie jego śmierci  Bez limitu 

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu  100 euro dziennie maks. 7 dni 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży 100 euro dziennie maks. 7 dni 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez 

Ubezpieczonego  
100 euro dziennie maks. 7 dni 

Kierowca zastępczy 500 € 

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu 6000 € 

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski  100 € 

Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych  20 € dla 1 osoby za 1 dzień 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego  Bez limitu 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  400 PLN dziennie maks. 3 dni 

Kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego  Bez limitu 

Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego 200 € 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie 10 000 € 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy 10 000 € 

DODATKOWE RYZYKA WŁĄCZONE BEZSKŁADKOWO 

W zakresie assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej ochrona 

przysługuje także w przypadku amatorskiego uprawiania sportu 

Do wysokości sumy ubezpieczenia dla 

danego zakresu 

W zakresie assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona przysługuje także w przypadku pracy 

umysłowej 

Do wysokości sumy ubezpieczenia dla 

danego zakresu 

 Wariant Brązowy 

Wariant Brązowy + Ubezpieczenie kosztów rezygnacji Wariant Srebrny 

Wariant Brązowy + sporty ekstremalne + praca fizyczna Wariant Złoty 

Wariant Brązowy + sporty ekstremalne + praca fizyczna + ubezpieczenie kosztów rezygnacji Wariant Platynowy 


