
Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże zostało stworzone w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dopasowanej do indywidualnych 
potrzeb każdego ubezpieczonego klienta wyjeżdżającego w podróż zagraniczną.

Ubezpieczenie w wersji podstawowej składa się z kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Można je rozszerzyć o ubezpieczenie 
bagażu podróżnego, sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wynoszą od 10.000 EUR do 100.000 EUR, sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków od 
15.000 PLN do 100.000 PLN. 

Ubezpieczenie dostępne jest w zakresie Super oraz Standard.
Zakres super charakteryzuje się rozszerzonym assistance.

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywamy m.in.:
 • badania i zabiegi lekarskie
 • wizyty u lekarza (w tym wizyty z dojazdem lekarza)
 • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
 • leczenie w ambulatorium 
 • leczenie i pobyt w szpitalu
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży
 • naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku
 • leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów
 • komorę dekompresyjną
 • transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport między placówkami medycznymi
 • transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
 • koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej prowadzonej przez wyspecjalizowane służby

Zakres ubezpieczenia
Zakres standard Zakres super

SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA

KOSZTY LECZENIA Od 10.000 do 100.000 EUR
Koszty ratownictwa Do 6.000 EUR
ASSISTANCE

Ambulatorium Do wysokości SU KL za wyjątkiem USA, Kanady, Japonii, Australii i Wysp 
Karaibskich – do 2.000 EUR

Leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych do 600 PLN
Dzienne świadczenie szpitalne  
(kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) 40 PLN za dzień maksymalnie przez 10 dni

Transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie 
Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej Do wysokości SU KL maksymalnie przez 10 dni

Transport Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania  
w związku z koniecznością leczenia lub po zakończeniu leczenia

do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska - do 5.000 EUR

Transport medyczny Ubezpieczonego za granicą do placówki 
medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi do wysokości SU KL

Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji 
podróży do 500 EUR

Transport zwłok Ubezpieczonego
do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do innego kraju - do 5.000 EUR
Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej, która pozostaje z 
ciałem Ubezpieczonego Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Koszty transportu powrotnego osoby towarzyszącej zmarłemu
Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 2.000 EUR

Podróż osoby towarzyszącej
do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do innego kraju - do 2.000 EUR
Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni
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Zakres ubezpieczenia
Zakres standard Zakres super

SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA

Wizyta osoby wskazanej
Koszty transportu - do wysokości SU KL

Wyżywienie i zakwaterowanie 
- do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni
Zakup trumny, urny (kremacja) do wysokości SU KL
Wyżywienie i zakwaterowanie opiekuna Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Dodatkowe koszty podróży opiekuna
Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 2.000 EUR
Transport opiekuna po zakończeniu leczenia Ubezpieczonego w celu 
kontynuacji podróży Do 500 EUR

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wybuchu wulkanu, 
strajków, zamieszek, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi Do wysokości SU KL maksymalnie przez 7 dni

Pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą 
(jedynie w przypadku ubezpieczeń zawieranych na podstawie umowy 
generalnej)

Do 100 EUR w okresie od 3 do 5 dnia przedłużonego pobytu

Opieka nad członkami rodziny (transport członków rodziny 
Ubezpieczonego) – Do wysokości SU KL

Opieka nad nieletnimi dziećmi (transport dzieci Ubezpieczonego) – Do wysokości SU KL
Transport Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
przerwania podróży – Do wysokości SU KL

Zastępstwo kierowcy – Do 500 EUR
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu – Do 250 EUR
Transport osoby w zastępstwo (tylko wariant BUSINESS) – Do wysokości SU KL
Koszty rezygnacji z imprezy golfowej (tylko wariant BUSINESS) – Do 125 EUR
Organizacja przekazania środków pieniężnych – Do 200 EUR 

Zwrot kosztów przedłużenia opieki na zwierzętami domowymi – Do 100 PLN za dzień maksymalnie 
przez 7 dni

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski – Do 300 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego – 20 EUR za dzień maksymalnie do 
200 EUR

POMOC I OCHRONA PRAWNA
Koszty ochrony prawnej do 2.000 EUR
Koszty pomocy prawnej do 1.000 EUR
Kaucja do 10.000 EUR
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) od 15.000 do 100.000 PLN
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 100% SU NNW
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % SU NNW
BAGAŻ PODRÓŻNY (BP) od 1.000 do 5.000 PLN
Sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video  
oraz telefony komórkowe do 50% SU BP

Koszty związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu przez 
przewoźnika lotniczego (tylko wariant BUSINESS) do 50% SU BP

SPRZĘT SPORTOWY (SS) od 1.000 do 5.000 PLN
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC) od 30.000 do 100.000 EUR
Szkody osobowe związane z amatorskim uprawianiem sportu 
lub sportami zimowymi do 50% SU OC

Szkody rzeczowe związane z amatorskim uprawianiem sportu 
lub sportami zimowymi do 25% SU OC

Ważna informacja:
Składka za objecie ubezpieczeniem kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dodatkowego ryzyka związanego z:
 1. wykonywaniem pracy fizycznej za granicą wzrasta o 60% (kod WA)
 2. następstw chorób przewlekłych i nowotworowych wzrasta o 250% (w wariancie Travel Standard lub Super) (kod CP)
 3. uprawiania sportów zimowych wzrasta o 25% (kod SZ)
 4. uprawiania sportów wysokiego ryzyka wzrasta o 100% (kod HR)
 5. wyczynowego uprawiania sportu wzrasta o 200% (kod SP)
 6. uprawiania sportów ekstremalnych wzrasta o 300% (kod SM)

W przypadku pytań zadzwoń - Infolinia SIGNAL IDUNA tel. +48 22 50 56 506


