UBEZPIECZENIA GRUPOWE – GROUP
ZAKRES UBEZPIECZENIA

PAKIET GROUP
SUMA UBEZPIECZENIA

oraz górne limity odpowiedzialności
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU

10.000 €

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

- uszczerbek na zdrowiu
- śmierć

KOSZTY RATOWNICTWA
ASSISTANCE medyczne (podstawowe)

10.000 PLN
5.000 PLN
5.000 €
- Centrum Alarmowe 24h
- pomoc medyczna
- powiadomienie rodziny
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia
- organizacja transportu medycznego
- organizacja transportu do miejsca, z którego podroż może być
kontynuowana
- organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania
- organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji
- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą

MOŻLIWE ROZSZERZENIA:
Następstwa chorób przewlekłych

+

Sporty wysokiego ryzyka

+

Bagaż podróżny na osobę

1.000 PLN

OC w życiu prywatnym:

- szkody na osobie
- szkody w mieniu

100.000 €
20.000 €

WAŻNE INFORMACJE:
- grupa: od 10 osób
-dedykowane dla grupy osób, która szuka minimalnego zakresu ubezpieczenia podczas podróży.
Składka:
- składka dzienna;
- zakres terytorialny EUROPA
Europa – państwa położone na terytorium kontynentu europejskiego, tj. Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania (w tym Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,
Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia (w tym archipelag Svalbard i wyspa Jan Mayen), Portugalia (w tym archipelag
Azory), Rosja (do Uralu), Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan,
Węgry, Wielka Brytania (w tym wyspy Man, Guernsey, Jersey, Orkady, Szetlandy oraz półwysep Gibraltar), Włochy oraz
Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) archipelag Madera (Portugalia), a także państwa pozaeuropejskie położone w basenie
Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii), tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Kazachstan
(do Uralu), Maroko, Tunezja, Turcja.

Ważne:
- okres karencji 5 dni – przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP; brak okresu karencji, jeśli
nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy,
- ciąża – powikłania lub koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia,
- leczenie stomatologiczne do wysokości 250 € jedynie w nagłych przypadkach,
- dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku wykorzystania dla leczenia szpitalnego Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwrot 200 PLN za dzień przez max 30 dni przy leczeniu szpitalnym trwającym co
najmniej 4 dni,
- transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem – jest to transport pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia
KL pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI lub zwyżki na sporty wysokiego ryzyka,
- ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym
zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Udziały własne:
bagaż: 200 PLN – franszyza integralna
OC:

200 € (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT.

Anulacja polisy:
- polisę można anulować najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

