Ubezpieczenie
w podr�ży

AXA Partners to:

STABILNY FINANSOWO

PARTNER UBEZPIECZENIOWY
STANOWIĄCY CZĘŚĆ SPÓŁKI AXA,
ZAŁOŻONEJ 200 LAT TEMU W PARYŻU.

LIDER UBEZPIECZEŃ

PODRÓŻNYCH NA POLSKIM RYNKU
JUŻ OD PONAD 26 LAT.

OFEROWANE USŁUGI ASSISTANCE
REPREZENTUJĄ
NAJWYŻSZY POZIOM.

Dlaczego warto mie� ubezpieczenie podr�żne?
• Ubezpieczeniem mogą być objęte podróże – nawet w najdalsze zakątki świata.
• Stanowi ono ochronę przed nieprzewidzianymi wydatkami medycznymi.
• Gdy kupisz ubezpieczenie chronisz Siebie i Swoich bliskich przed wysokimi kosztami, w przypadku
konieczności skorzystania z usług medycznych lub ratowniczych. Kwoty te często sięgają dziesiątek,
a niekiedy nawet setek tysięcy euro.
• Ubezpieczenie podróżne służy również jako pomoc w trudnych sytuacjach – całodobowa obsługa klientów
w przypadku dochodzenia roszczeń za granicą jest wsparciem w sytuacji barier językowych.

Co wyr�żnia ubezpieczenie podr�żne
AXA Ubezpieczenie w podr�ży?
Trzy optymalne w zakresie
świadczeń pakiety ubezpieczenia:

Wysokie sumy ubezpieczenia kosztów
leczenia oraz assistance – w pakiecie
Premium nawet 8 000 000 €.

PAKIET
STANDARD

PAKIET
COMFORT

PAKIET
PREMIUM

60 000 €

100 000 €

8 000 000 €

We wszystkich zakresach ubezpieczenia ochroną
w zakresie kosztów leczenia i assistance objęte jest
zachorowanie na COVID-19. W pakietach Comfort
i Premium oferujemy dodatkowe świadczenia Covidowe.
W sytuacji opóźnienia bagażu na lotnisku docelowym
w pakietach Comfort i Premium – oferujemy 150 €
lub 300 € na zakup artykułów pierwszej potrzeby,
np. przyborów toaletowych.
W sytuacji opóźnienia lotu w pakietach Comfort
i Premium oferujemy 150 € lub 300 € na pokrycie
wydatków na artykuły pierwszej potrzeby oraz
rezerwację dodatkowego noclegu i przejazdy z/na lotnisko.

Co oferujemy za opłatą dodatkowej składki?

Jeśli podczas podróży nasilą się objawy choroby
przewlekłej, na którą się leczysz, w zależności od
zakupionego pakietu chronimy Cię do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w pakiecie Standard
60 000 € i Comfort 100 000 € oraz do 1 000 000 €
w pakiecie Premium.
Pamiętaj, jeśli masz cukrzycę, astmę, alergię, nowotwór, choroby płuc, nadciśnienie warto dokupić zwyżkę na choroby przewlekłe. Zaostrzenie
objawów za granicą może się wiązać z długim
pobytem w szpitalu i bardzo drogim leczeniem.

W przypadku NNW i kosztów leczenia możliwość
ochrony w sytuacji, kiedy zdarzenia powstały po
spożyciu alkoholu.

Ochronę podczas uprawiania sportów
wysokiego ryzyka.

Rozszerzenie ubezpieczenia o koszty odstąpienia
od umowy podróży albo przerwania podróży.

W czasie podr�ży zagranicznej chronimy r�wnież
w sytuacjach:

nieszczęśliwych wypadków
– na przykład podczas amatorskiego
uprawiania sportów

wyrządzenia szkody osobom trzecim
– czyli w sytuacji konieczności pokrycia
szkód materialnych i zdrowotnych
(w pakietach Comfort i Premium).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Z odpowiedzialności wyłączone są koszty leczenia
i usług assistance, które powstały w następstwie
między innymi:

Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje m. in.
szkód:

• leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem, zachorowaniem na COVID-19 lub nieszczęśliwym wypadkiem;

• wyrządzonych umyślnie;

• leczenia przekraczającego zakres niezbędny do
ustabilizowania stanu zdrowia;

• powstałych w wyniku wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w ubezpieczonym bagażu.

• chorób, co do których istniały przeciwwskazania
lekarskie do odbycia podróży;

• w których uszkodzeniu uległy tylko pojemniki np. walizki, plecaki, kufry;

• niepoddania się obowiązkowym szczepieniom
prewencyjnym przed podróżą;
• wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu (o ile nie rozszerzono ochrony
w zakresie sportów wysokiego ryzyka);
• zdarzeń związanych z działaniem pod wpływem
substancji psychoaktywnych;
• zdarzeń, związanych z działaniem pod wpływem
alkoholu w pakietach Standard i Comfort (o ile
nie rozszerzono ochrony o klauzulę alkoholową);
• zdarzeń, do których doszło podczas popełniania
lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
• zdarzeń spowodowanych umyślnym działaniem,
• zdarzeń, do których doszło na terenie krajów
o najwyższym poziomie zagrożenia wg MSZ np.
objętych wojną.

Z odpowiedzialności wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków między innymi powstałych wskutek: działania umyślnego Ubezpieczonego, samookaleczenia
lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa oraz popełnienia samobójstwa.

Dlaczego EKUZ to za mało?
Działa tylko na terenie krajów Unii
Europejskiej i obejmuje tylko koszty
leczenia.

Ubezpieczenie EKUZ nie obejmuje
kosztów transportu medycznego
do Polski.

Obowiązuje tylko w publicznych
placówkach opieki zdrowotnej, do
których dostęp może być ograniczony.

EKUZ nie gwarantuje w każdym kraju
takiego samego zakresu świadczeń.

EKUZ
Gdy zachorujemy za granicą
lub mamy inną szkodę ?
1. Należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym
AXA Assistance pod numerem telefonu +48 22 529 85 57.
Centrum Alarmowe działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
2. Prosimy podać wszelkie dostępne informacje, niezbędne
do ustalenia uprawnień do uzyskania świadczeń:
a) numer PESEL lub datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) numer, pod którym można się z Tobą skontaktować,
d) opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.

AXA Assistance

Infolinia / Centrum Pomocy

+48 22 529 85 57

Oferta ubezpieczenia AXA w podr�ży
PAKIET
STANDARD

PAKIET
COMFORT

PAKIET
PREMIUM

Koszty leczenia
i assistance (KL), w tym:

60 000 €

100 000 €

8 000 000 €

Zachorowanie na COVID-19

TAK

TAK

TAK

Następstwa Choroby przewlekłej

x

25 000 €

25 000 €

Powikłania ciąży do 26. tygodnia

TAK

TAK

TAK

Limit na leczenie
stomatologiczne

100 €

200 €

300 €

10 000 €

50 000 €

100 000 €

Ratownictwo
Transport do/między/z placówki
medycznej

do sumy ubezpieczenia

Transport do Kraju stałego
zamieszkania

do sumy ubezpieczenia

Transport do Miejsca
zamieszkania

do sumy ubezpieczenia

Przedłużony pobyt

35 €
wyżywienie i nocleg
łącznie / dobę

Transport zwłok oraz zakup
trumny
Transport i pobyt Osoby bliskiej
wezwanej do towarzyszenia
małoletniemu
Pobyt osoby wezwanej
do Ubezpieczonego
Dyżur Centrum Pomocy
Assistance

50 €
wyżywienie i nocleg
łącznie / dobę

50 €
wyżywienie i nocleg
łącznie / dobę

do sumy ubezpieczenia
transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 35 € / noc
transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 35 € / noc

transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 50 € / noc
transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 50 € / noc
TAK

transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 50 € / noc
transport – do sumy
ubezpieczenia
nocleg – 50 € / noc

Kwarantanna

x

przedłużony pobyt:
wyżywienie i nocleg
łącznie 30 € / dobę,
maksymalnie 14 dni
transport – 300 €

Dostarczenie pilnej wiadomości

TAK

Przedłużona ochrona
ubezpieczeniowa

TAK

Pomoc w kontynuacji Podróży

TAK

przedłużony pobyt:
wyżywienie i nocleg
łącznie 50 € / dobę,
maksymalnie 14 dni
transport – 500 €

Opóźnienie Bagażu

x

150 €
opóźnienie powyżej 8 h

300 €
opóźnienie powyżej 8 h

Opóźnienie lub odwołanie lotu

x

150 €
opóźnienie powyżej 8 h

300 €
opóźnienie powyżej 8 h

Infolinia

TAK

Tłumaczenia telefoniczne

TAK

Następstwa Nieszczęśliwych
wypadków (NNW)

5 000 €

10 000 €

20 000 €

Trwały uszczerbek na zdrowiu

5 000 €

10 000 €

20 000 €

Śmierć

2 500 €

5 000 €

10 000 €

Bagaż

150 €

300 €

500 €

Elektronika

100 €

200 €

300 €

Odpowiedzialność cywilna
(OC)

0€

50 000 €

100 000 €

Szkody osobowe

x

50 000 €

100 000 €

Szkody rzeczowe

x

5 000 €

10 000 €

Udział własny przy szkodach
poniżej 150 €

x

100%

100%

Powyższe informacje mają jedynie charakter informacyjny.
Przedstawiony materiał jest komunikatem marketingowym.
Szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczeniowej znajdują się
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróży dla klientów Exim Tours.

