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Niniejsza Karta informacyjna dostarcza krótkiego przeglądu Państwa ochrony ubezpieczeniowej. Informacje te nie są wyczerpujące. 
Szczegóły dot. Państwa umowy ubezpieczeniowej otrzymają Państwo od nas wraz z Warunkami ubezpieczenia i polisą ubezpieczeniową. 
W celu uzyskania obszernej informacji prosimy o zapoznanie się z całą dokumentacją. 

Jaki jest to rodzaj ubezpieczenia?  

Oferujemy Państwu ubezpieczenie w podróży. Ubezpieczenie to zapewni Państwu ochronę ubezpieczeniową i świadczenia usług w czasie 
podróży. 
 

 

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie zdrowotne w podróży RKV 

  Koszty leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego 

  Koszty leczenia zębów uśmierzającego ból  

  Koszty leków i środków opatrunkowych  

Ubezpieczenie od następstw nagłych wypadków NFV 

  Organizacja pochówku i transport zwłok 

  W przypadku utraty środków płatniczych i dokumentów: 

Pożyczki gotówkowe, pomoc w zakupach materiałów 
zastępczych 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
podróży RU 

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających 
na trwałej utracie zdrowia lub śmierci osoby 
ubezpieczonej w wyniku wypadku w podróży w okresie 
trwania ubezpieczenia 

Ubezpieczenie bagażu w podróży RGV 

  Zaginięcia, zniszczenia i uszkodzenia, o ile bagaż jest 
w przechowaniu przedsiębiorstwa przewozowego 

  Kradzież z włamaniem, zdarzenia klęski żywiołowej i siły 
wyższej. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia? 

  Sumę ubezpieczenia uzgodnimy z Państwem 
indywidualnie. Kwoty zostały podane w Państwa polisie 
ubezpieczeniowej. 

 

 

 
Co nie należy do zakresu ubezpieczenia? 

Ubezpieczenie zdrowotne w podróży RKV 

  Leczenia, w przypadku których już przed rozpoczęciem 
podróży postawiono diagnozę lekarską ich 
nieuniknionego wystąpienia 

  Leczenia, które były jedynym powodem lub jednym z 
powodów udania się w podróż 

Ubezpieczenie od następstw nagłych wypadków NFV 

  Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za zgodne z 
przepisami dokonanie blokady karty oraz szkody 
majątkowe powstałe pomimo blokady 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
podróży RU 

  Wypadki spowodowane zaburzeniami umysłowymi i 
świadomości 

  Wypadki w wyniku udziału w wyścigach pojazdów 
silnikowych. 

Ubezpieczenie bagażu w podróży ‘RGV 

  Ubezpieczenie nie obejmuje pieniędzy, papierów 
wartościowych, biletów, świadectw i dokumentów 

  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w wyniku 
zapomnienia, pozostawienia lub zagubienia 

 

 

Czy istnieje ograniczenie sumy 
ubezpieczenia? 

Ubezpieczenie od następstw nagłych wypadków NFV 

!  Niektóre z naszych świadczeń pieniężnych są 
wypłacane tylko w formie pożyczki. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
podróży  RU 

!  Jeżeli choroby lub kalectwo miały wpływ na powstanie 
uszczerbku na zdrowiu wywołanego przez wypadek lub 
jego skutki, wtedy świadczenie zostanie zredukowane 
stosownie do udziału choroby lub kalectwa, jeżeli ten 
udział wynosi co najmniej 25%. 

Ubezpieczenie bagażu w podróży RGV 

!  W przypadku określonych rzeczy (np. biżuteria) będzie 
wypłacany tylko udział procentowy z sumy 
ubezpieczenia. 

!  Kradzieże z pojazdów mechanicznych są ubezpieczone 
tylko w godz. 06:00-22:00. 

!  Przedmioty wartościowe muszą być przechowywane 
w zabezpieczonym miejscu 
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Gdzie jestem ubezpieczony? 

   Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje dla podróży w zakresie ustalonym umownie 

 

 

Jakie mam zobowiązania? 

 Zawierając ubezpieczenie muszą Państwo odpowiedzieć na pytania zgodnie z prawdą. 
 
Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego rodzi dla Państwa zobowiązania, których musza Państwo dopełnić. Między innymi 
są Państwo zobowiązani utrzymać szkodę na możliwie najniższym poziomie. Do tego zakresu należy: 
 
- w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży – niezwłocznie poinformowania nas, jeżeli konieczne jest 

leczenie stacjonarne 
- w przypadku ubezpieczenia bagażu w podróży – niezwłoczne zgłoszenie kradzieży we właściwym komisariacie policji 
  

 

 

Kiedy realizuję płatności i w jaki sposób? 

 Składka ubezpieczeniowa jest wymagalna w momencie zawarcia umowy. Płatność jest realizowana zgodnie z rodzajem 
płatności wybranym w momencie zawarcia umowy. Konieczność i termin opłacania dalszych składek ubezpieczeniowych są 
określone w polisie ubezpieczeniowej. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona? 

   Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się wraz z rozpoczęciem ubezpieczonej podróży 

   Ochrona kończy się w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż wraz z zakończeniem podróży 

   W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się wraz z przekroczeniem granicy obcego państwa 
 

 

W jaki sposób mogę złożyć wypowiedzenie umowy? 

 Państwa umowa kończy się wraz z zakończeniem Państwa podróży, jednak nie później niż z momentem uzgodnionego końca 
ubezpieczenia. Nie przewiduje się szczególnego prawa do wypowiedzenia. 

 


