INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA PODCZAS IMPREZ ZAGRANICZNYCH
Uczestnicy imprez organizowanych przez Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski są ubezpieczeni w AXA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, na podstawie
podpisanej Umowy Generalnej nr 104960.
Ubezpieczenie podstawowe zawiera :
• Koszty leczenia łącznie z assistance
• Koszty ratownictwa ( podlimit kosztów leczenia )
• Następstwa nieszczęśliwych wypadków
• Bagaż podróżny
Ubezpieczenia opcjonalne :
• Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

-

10.000 EURO
5.000 EURO
2.000 EURO
200 EURO

Ubezpieczenie OWU Podróży Kontynenty obejmuje :

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance , zapewniające w przypadku

2.
3.

4.

nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
a. całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
b. zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,
c. pobyt w szpitalu
d. transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju
rezydencji,
e. zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub
kosztów pochówku za granicą,
f. zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych
dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
g. zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do
miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
h. koszty ratownictwa w górach i na morzu
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku:
trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie bagażu podróżnego, Ubezpieczenie obejmuje zniszczenie, uszkodzenie lub
zaginięcie rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku ubezpieczonego, znajdujących się pod
bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub odpowiednio zabezpieczonych przez przewoźnika lub w
miejscu zakwaterowania. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów, plecaków itp.). Ubezpieczeniu nie
podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, sprzęt
komputerowy fotograficzny, żywność, alkohol, papierosy, akcesoria samochodowe, itp.
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie
turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z wjazdu z przyczyn losowych
niezależnych od ubezpieczonego (min. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny
poród, śmierć, poważna szkoda w mieniu). Koszt polisy dla jednej osoby wynosi 2,5 % ceny
imprezy. Ubezpieczenie może być zawarte w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy
uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest
mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w
niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu wykupienie imprezy.
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych
kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.

Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe centrum alarmowe :
Inter Partner Assistance,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
tel: + 48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82
W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej. W
przeciwnym wypadku przyznane odszkodowanie pomniejszone zostanie o franszyzę redukcyjną w wysokości 20 EUR. W sytuacji, gdy
ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych i lekarstw ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane
rachunkami.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY dostępne pod adresem biura :
http://www.zbojnickiszlak.pl oraz na stronie AXA TUiR S.A.: www.axa-polska.pl (Zakładka: Oferta dla firm/Ubezpieczenia korporacyjne).

