
Ubezpieczeni
W PODRÓŻY

na udany rejs
Dajemy ochronę



ZAKRES OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ:

• koszty leczenia za granicą Polski  
wraz z usługami assistance oraz 

• następstwa nieszczęśliwych wypadków

NUMER POLISY UBEZPIECZENIOWEJ 
GENERALNEJ: 500005190

obowiązujący dla każdego klienta, kupującego  
rejs w biurze podróży Adventure & Cruises  
Paweł Żytnowski

JAKIE ZDARZENIA SĄ OBJĘTE 
UBEZPIECZENIEM?

Podczas wyjazdów zagranicznych, zapewniamy 
ochronę ubezpieczeniową podróżnych na 
całym świecie, w tym na wypadek choroby 
zakaźnej COVID-19.

W cenie polisy:
• odpowiadamy za zdarzenia, do których doszło 

podczas amatorskiego uprawiania sportów 
(lub przy użyciu sprzętu sportowego)  
- w zależności od wybranego pakietu.

• zwrot kosztów leczenia chorób przewlekłych  
do wysokości sumy ubezpieczenia KL. 

• zwrot kosztów, związanych z pomocą w czasie 
przymusowej izolacji lub kwarantanny  
za granicą dla pakietów Premium i Maximum 

• refundacja kosztów powrotu do kraju stałego 
pobytu oraz kosztów zakwaterowania, 
wyżywienia i transportu, gdy trzeba 
przedłużyć pobyt za granicą z powodu 
kwarantanny (na skutek kontaktu z osobą 
chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19) 
lub ze względu na pozytywny wynik Twojego 
testu na COVID-19 (decyzje rządowe kraju,  
w którym przebywasz na imprezie 
turystycznej).



BASIC
(EUROPA)

OPTIMUM
(EUROPA/ 

ŚWIAT)

PREMIUM
(EUROPA/ 

ŚWIAT)

MAXIMUM
(EUROPA/ 

ŚWIAT)
15 000 euro 40 000 euro 70 000 euro 150 000 euro

Ryzyka i sumy ubezpieczenia dla pakietów 
Ubezpieczenie pokrycia lub zwrotu kosztów leczenia, w tym COVID-19, wraz z podstawowymi usługami assistance 

Całodobowy dyżur Centrum 
Alarmowego TAK TAK TAK TAK

Przekazanie informacji TAK TAK TAK TAK
Pomoc przy odtworzeniu 
dokumentów TAK TAK TAK TAK

Pomoc tłumacza 200 euro 200 euro 200 euro 200 euro
Pomoc w razie opóźnienia lotu 200 euro 200 euro 200 euro 200 euro
Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej 
o 24 godziny w  nagłych sytuacjach TAK TAK TAK TAK

Pokrycie kosztów poszukiwań  
i ratownictwa 10 000 euro 10 000 euro 15 000 euro do SU KL

Zwrot kosztów rozmowy telefonicznej 
z Centrum Alarmowym w przypadku 
zgłaszania szkody z zagranicy 

do kwoty 150 zł

Infolinia podróżna TAK TAK TAK TAK
Transport osób towarzyszących 
ubezpieczonemu, w razie jego śmierci 1 000 euro 1 000 euro 1 000 euro 1 000 euro

Opieka nad nieletnimi dziećmi 1 000 euro  
+ transport

1 000 euro  
+ transport

1 000 euro  
+ transport

1 000 euro  
+ transport

Wyżywienie i zakwaterowanie 
ubezpieczonego za granicą podczas 
rekonwalescencji

100 euro/ dzień,  
do 7 dni

100 euro/ dzień,  
do 7 dni

100 euro/ dzień,  
do 7 dni

100 euro/ dzień, 
do 7 dni

Kontynuacja rozpoczętej podróży 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro
Konsultacja telefoniczna z lekarzem TAK TAK TAK TAK
Kontynuacja leczenia po powrocie  
do Polski 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

Następstwa nieszczęśliwego 
wypadku (klauzula nr 2) 2 000 euro 2 000 euro 4 000 euro 6 000 euro

Trwały uszczerbek na zdrowiu wg tabeli NNW wg tabeli NNW wg tabeli NNW wg tabeli NNW
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 100 % SU NNW 100 % SU NNW 100 % SU NNW 100 % SU NNW

Bagaż podróżny (klauzula nr 4) 400 euro 400 euro 400 euro 600 euro
Utrata, zniszczenie, uszkodzenie TAK TAK TAK TAK
Sprzęt elektroniczny TAK TAK TAK TAK
Odpowiedzialność cywilna  
w życiu prywatnym (klauzula nr 5) 10 000 euro 20 000 euro 30 000 euro 100 000 euro

Szkody w mieniu 50% SU 50% SU 50% SU 50% SU

Pomoc na wypadek przymusowej 
izolacji i kwarantanny za granicą,  
z powodu COVID-19

BRAK BRAK

150 euro/ dzień 
do 10 dni  
w cenie 

ubezpieczenia

150 euro/ dzień 
do 10 dni  
w cenie 

ubezpieczenia

WYBÓR SUM UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA



Ubezpieczenie kosztów leczenia w razie 
nieszczęśliwych wypadków przy uprawianiu 
sportów wodnych, w tym koszty leczenia  
z wykorzystaniem komory dekompresyjnej: 
kajakarstwo górskie, surfing, wioślarstwo, 
żeglarstwo, kitesurfing, nurkowanie przy użyciu 
aparatów oddechowych i płetwonurkowanie 
sportowe, freediving, wakeboarding, canoeing 
górski, rafting, narciarstwo wodne.

Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka:                  
jazda konna, sporty motorowodne, wspinaczka 
wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach 
lub snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, wyprawy do miejsc, w których 
panują ekstremalne warunki klimatyczne albo 
przyrodnicze.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji  
z uczestnictwa w imprezie turystycznej
• do 100 % zwrotu bez udziału własnego
• zakup polisy do 7 dni od daty zawarcia 

umowy lub wpłaty zaliczki, jeśli do 
rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni

• zakup polisy w dniu zawarcia umowy 
lub wpłaty zaliczki, jeżeli do rozpoczęcia 
podróży jest mniej niż 30 dni

• rozszerzenie ochrony o zdarzenia związane 
z zaostrzeniem choroby przewlekłej lub 
nowotworowej - za dopłatą dodatkowej 
składki 

UBEZPIECZENIA DODATKOWE:

UBEZPIECZENIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH  
„UBEZPIECZENI W PODRÓŻY”, A KARTA EKUZ

• Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, uprawnia do korzystania  
ze świadczeń medycznych podczas pobytu 
w innych państwach członkowskich UE. 
W zależności od kraju (i jego zasad opieki 
zdrowotnej), niektóre świadczenia mogą być 
płatne, inne bezpłatne lub płatne częściowo. 

• Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie 
bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania 
niektórych poniesionych kosztów. Wiele 
świadczeń nie jest objętych refundacją EKUZ, 
np. transport medyczny do szpitala lub do kraju 
zamieszkania. 

• Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia 
podróżnego. Wyjeżdżając za granicę kup polisę 
„Ubezpieczeni W PODRÓŻY”. Zapewnimy Ci 
wszechstronną ochronę i nie będziesz się martwić 
o finanse w przypadku nagłego zdarzenia.



KIEDY MOŻNA KUPIĆ UBEZPIECZENIA 
KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY 
TURYSTYCZNEJ:

• Ubezpieczenie może być zawarte najpóźniej  
do 7 dni od daty zakupu imprezy turystycznej 
(wpłaconej zaliczki lub całości środków 
finansowych), gdy do rozpoczęcia podróży 
pozostało więcej niż 30 dni.

• W przypadku wykupienia imprezy turystycznej 
last minute lub gdy do rozpoczęcia imprezy 
turystycznej pozostało mniej niż 30 dni, 
ubezpieczenie można zawrzeć jedynie w dniu 
wykupienia imprezy, z zastrzeżeniem,  
że w żadnym wypadku ubezpieczenie nie 
może być zawarte później niż 7 dni przed datą 
planowanej podróży.

• nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego 
wypadku ubezpieczonego lub osoby  
towarzyszącej (współuczestnika)

• śmierci ubezpieczonego, osoby towarzyszącej 
(współuczestnika) lub osoby bliskiej 

• przestępstwa popełnionego przez osoby  
trzecie

• zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio 
mienie ubezpieczonego, osoby bliskiej lub  
osoby towarzyszącej (współuczestnika),  
tj.: kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie  
pioruna, wybuch

• udokumentowanej kradzieży lub utraty 
dokumentów, niezbędnych w podróży  
(np. paszport, wiza wjazdowa) 

• zwolnienia z pracy ubezpieczonego  
lub osoby towarzyszącej (współuczestnika),  
przez pracodawcę 

• nagłego zachorowania na COVID-19 
ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej 
(współuczestnika)

• śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 
ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej 
(współuczestnika) lub osoby bliskiej.

wiener.pl

tanierejsowanie.pl

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Adventure & Cruises Paweł Żytnowski
ul. Rakoczego 9 lok. U5
80-288 Gdańsk

W PRZYPADKU ZDARZENIA MEDYCZNEGO PROSIMY O KONTAKT  
Z CENTRUM ALARMOWYM. UDZIELIMY NIEZBĘDNYCH INFORMACJI, 
WYZNACZYMY PLACÓWKĘ MEDYCZNĄ, OBSŁUŻYMY BEZGOTÓKOWO.

CENTRUM ALARMOWE 24/7 - tel: +48 22 564 06 25

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTCZNEJ  
MOŻE NASTĄPIĆ M.IN. Z POWODU: 


