
 

 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl obowiązujące od dnia dnia 28 kwietnia 2014 r.  

 

 

UBEZPIECZENIE NA WYJAZDY ZAGRANICZNE OFEROWANE W TRAKCIE SPRZEDAŻY IMPREZY TURYSTYCZNEJ NA STRONIE WWW.TRAVELPLANET.PL 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

DIAMENTOWY 

Sumy ubezpieczenia  

dla każdego Ubezpieczonego 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie  turystycznej lub wcześniejszego powrotu z Imprezy 

turystycznej 
€ 1 250 

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance € 80 000 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - Uszczerbek € 6 000 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć € 6 000 

Ubezpieczenie od utraty, Kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 500 

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 
250 € 

(opóźnienie powyżej 4h) 

Ubezpieczenie opóźnienia lotu 
€ 150 

(opóźnienie powyżej 4h) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody osobowe € 100 000 

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

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z Bankomatu utraconej w wyniku Kradzieży lub Rabunku € 150 

Ubezpieczenie Mienia ruchomego od Kradzieży z włamaniem pozostawionego w Miejscu zamieszkania € 3 200 

ASSISTANCE:  

Całodobowy dyżur telefoniczny AXA Assistance + 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju stałego zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 48h 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Transport Członków rodziny towarzyszących Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport niepełnoletnich Dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu + 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu Osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej + 

Transport i pobyt Członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej  + 

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa € 6 000 

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski € 250 

Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 
€ 20 na każdy dzień  

dla 1 osoby 

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego 
€ 20 na każdy dzień  

dla 1 osoby 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego + 

Kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego + 

DODATKOWE RYZYKA:  

Amatorskie uprawianie sportów m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie i inne TAK 

Wykonywanie pracy umysłowej TAK 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA EUROPA * 6,80 PLN 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA ŚWIAT * 9,90 PLN 

* Składka minimalna wynosi 20 zł 

„+”do wysokości kosztów świadczenia, w ramach łącznego limitu Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy assistance 

http://www.travelplanet.pl/

