ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW TRAVELPLANET.PL, TRAVELONE.PL, AERO.PL, HOTELE24.PL (08.01.2020 r.)
UBEZPIECZENIA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE OFEROWANE W TRAKCIE SPRZEDAŻY IMPREZY TURYSTYCZNEJ NA STRONIE WWW.TRAVELPLANET.PL, TRAVELONE.PL,
oraz HOTELE24.PL
ZAKRES UBEZPIECZENIA

DIAMENTOWY

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

€ 1 500

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance

€ 2 000 000

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 kosztów z tytułu odmowy wejścia na pokład samolotu

€ 200

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 Rabunku

€ 150

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od Kradzieży z włamaniem pozostawionych
w Miejscu zamieszkania na czas Podróży

€ 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 Osób bliskich towarzyszących Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej w razie jego śmierci

+

Transport niepełnoletnich Dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu

+

Pokrycie kosztów pobytu i transportu Współubezpieczonego towarzyszącego Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej

+

Transport i pobyt Osoby bliskiej wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa

+
Realne koszty, max do sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia
i assistance, tj.
€ 2 000 000

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

+

Koszty rozmów z Centrum Pomocy (na podstawie bilingu/rachunku telefonicznego)

€ 20

DODATKOWE RYZYKA:
Amatorskie uprawianie sportów m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie i inne
Uprawianie Sportów ekstremalnych

TAK
Za opłatą dodatkowej składki

Wykonywanie Pracy umysłowej

TAK

Dodatkowe ubezpieczenie Chorób przewlekłych

Za opłatą dodatkowej składki

Dodatkowe ubezpieczenie Sprzętu sportowego

Za opłatą dodatkowej składki

Klauzula alkoholowa - Zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce pod wpływem alkoholu są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie znajduje zastosowania Art. 10. ust. 3 pkt 17) w zakresie stanu po spożyciu alkoholu, w związku z Art. 15 ust. 1 oraz w zakresie
Ubezpieczenia kosztów leczenia Nagłych zachorowań, Nieszczęśliwych wypadków oraz pomocy assistance oraz Art. 20 ust. 1 w zakresie Ubezpieczenia następstw
Nieszczęśliwych wypadków.

TAK

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA EUROPA *

13,70 PLN

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA ŚWIAT *

16,30 PLN

* Składka minimalna wynosi 20 zł/ „+”do wysokości kosztów świadczenia, w ramach łącznego limitu Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy assistance

