
WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O UBEZPIECZENIU TURYSTYCZNYM
Przegląd świadczeń realizowanych przez indywidualne ubezpieczenie turystyczne

Jakie ubezpieczenie mogę wykupić?
„Jednorazowe ubezpieczenie turystyczne” – najpopularniejszy typ ubezpieczenia podróży zagranicznej, która może trwać 
od jednego dnia do jednego roku. „Ubezpieczenie podróży wielokrotnych” – weź pod uwagę ten wariant, jeżeli często 
wyjeżdżasz za granicę. Ochroną objęta jest nieograniczona ilość wyjazdów o długości od jednego do dziewięćdziesięciu 
dni. Składki opłacane są w formie wygodnych płatności w systemie miesięcznym lub rocznym.

Od kiedy obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli kupujesz ubezpieczenie w ostatniej chwili ochronę ubezpieczeniową zapewniamy już 4 godziny po zakupie 
ubezpieczenia i dokonaniu płatności. Jeżeli więc zapłacisz za ubezpieczenie od razu przy zakupie (kartą lub przelewem 
bankowym on-line), na przykład dziś w samo południe, to już o godzinie szesnastej będziesz ubezpieczony. 

Jaki jest zasięg terytorialny ubezpieczenia?
Zapewnimy Ci ochronę nawet w najdalszych zakątkach świata! Obecnie przy zakupie ubezpieczenia rozróżniamy strefę 
„Europa“ (obejmuje wszystkie państwa europejskie i dodatkowo Egipt, Izrael, Turcję, Tunezję, Wyspy Kanaryjskie 
i Gruzję) i strefę „Świat“, która obejmuje wszystkie pozostałe miejsca docelowe. Jeżeli jeszcze się wahasz lub nie jesteś 
pewien, jak sklasyfikować miejsce docelowe, najłatwiej będzie wybrać je bezpośrednio z listy krajów docelowych. Jeżeli 
w trakcie podróży zamierzasz odwiedzić więcej krajów, wybierz jako cel podróży najbardziej oddalone miejsce, do którego 
się wybierasz.

Nie wiem co wybrać. Pomożecie mi?
Oczywiście! W godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00) na wszystkie pytania dotyczące 
ubezpieczenia turystycznego  chętnie odpowiedzą pracownicy naszej infolinii +48 22 529 84 44. Można też wysłać 
do nas wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@axa-assistance.pl, na którą odpowiemy jak najszybciej.

Kogo można ubezpieczyć?
Każdego! Można u nas ubezpieczyć dzieci (od 0 do 17 lat), osoby dorosłe (do 69 lat) i seniorów (powyżej 70 lat). 
Dla dzieci i seniorów nie można rozszerzyć zakresu ochrony o ubezpieczenie pracy fizycznej.

O AXA Assistance
Jesteśmy częścią Grupy AXA – będącej liderem na rynku ubezpieczeniowym oraz jednego 
z największych na świecie dostawców usług assistance. Posiadamy oddziały w ponad  
30 krajach świata i rocznie obsługujemy ponad 9 milionów zgłoszeń ubezpieczeniowych,  
nad którymi pracuje ponad 6 tysięcy pracowników. 
Doświadczenie zobowiązuje! Dzięki międzynarodowemu zasięgowi oraz rozbudowanej sieci 
usługodawców zapewnimy Ci pomoc i poczucie bezpieczeństwa nawet w najdalszych 
zakątkach świata, 24 godziny na dobę przez cały rok.

www.axa-assistance.pl

ZAKRES UBEZPIECZENIA
PAKIET ZDOBYWCA PAKIET PODRÓŻNIK PAKIET URLOPOWICZ

Europa Cały świat Europa Cały świat Europa Cały świat
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA  (KL)
Całkowita suma ubezpieczenia bez limitu 600 000 zł 200 000 zł

  - repatriacja/ transport
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
  -  transport do miejsca zamieszkania po powrocie do karaju  

w przypadku ograniczenia sprawności ruchowej 
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
  - pomoc stomatologiczna 2 000 zł 1 600 zł 900 zł

  - ratownictwo
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL

  - transport osoby towarzyszącej
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
realne nakłady,  

do sumy ubezpieczenia KL
  - zakwaterowanie osoby towarzyszącej 200 € / noc; max. 10 nocy 150 €  / noc; max. 10 nocy 100 €  / noc; max. 10 nocy
  - pomoc w wyniku aktów terroryzmu 600 000 zł 200 000 zł  
UBEZPIECZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ
Infolinia turystyczna i medyczna tak tak tak
Telefoniczna pomoc w sytuacjach nagłych tak tak tak
Tłumaczenia ustne i pisemne tak tak tak
Ubezpieczenie ochrony prawnej 15 000 zł 3 000 zł
Lifestyle asistence tak
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  (NNW)
Śmierć w wyniku wypadku 75 000 zł 25 000 zł 10 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 150 000 zł 50 000 zł 20 000 zł
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  (OC)
Odpowiedzialność za szkody na osobie 1 500 000 zł 150 000 zł
Odpowiedzialność za szkody na mieniu 750 000 zł 75 000 zł
Udział własny przy szkodach powyżej 750 PLN brak udziału własnego brak udziału własnego
Udział własny przy szkodach poniżej 750 PLN 100% 100%
UBEZPIECZENIE BAGAŻU (BAG)
Całkowita suma ubezpieczenia 6 000 zł 3 000 zł
Suma ubezpieczenia jedną sztukę bagażu 3 000 zł 1 500 zł
Utrata dokumentów osobistych 600 zł 600 zł
Elektronika, Sprzęt sportowy 3 000 zł 1 500 zł
Sprzętu słuzbowy 6 000 zł
UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SAMOLOTEM (LOT)
Ubezpieczenie opóżnienia bagażu 750 zł
Ubezpieczenie opóżnienia lub odwołania lotu 75 zł za każdą godzinę; max. 1 500 zł

ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PAKIET ZDOBYWCA PAKIET PODRÓŻNIK PAKIET URLOPOWICZ
UBEZPIECZENIE UPRAWIANIA SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA (SWR)
Rozszerzenie zakresu ryzyk KL i OC do limitu KL lub OC do limitu KL
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej
realne nakłady rezygnacji, maksymalnie do Sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia;  

Maksymalny limit do 45 000 zł
Udział własny 10%
Ubezpieczenie niewykorzystanego urlopu 100 zł za każdy dzień; max 750 zł
Ubezpieczenie przedwczesnego powrotu realne nakłady  
UBEZPIECZENIE WYKONYWANIA PRACY FIZYCZNEJ
Rozszerzenie ubezpieczenia podróży rozszerzenie zakresu ryzyk o prace fizyczną, odpowiedzialnośc do limitów poszczególnych ryzyk
UBEZPIECZENIE ZAOSTRZENIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
Ubezpieczenie w ramach ryzyka KL - całkowity limit na zdarzenia zw z CP w 
ramach SU dla KL

800 000 zł do limitu KL

Pakiety dodatkowe „Więcej niż pomoc“ PAKIET ZDOBYWCA PAKIET PODRÓŻNIK PAKIET URLOPOWICZ
TWOJA PODRÓŻ
Pomoc przy ograniczonej sprawności ruchowej
Transport ze szpitala po hospitalizacji

3 000 zł
Transport na wizytę i z wizyty u lekarza
Dostarczenie niezbędnych lekarstw i towarów
Transport i zakwaterowanie zwierzęcia domowego w hotelu dla zwierząt
Ubezpieczenie zwierząt (PET Assistance)
Ubezpieczenie opieki weterynaryjnej

3 000 zł
Transport zwierzęcia na wizytę weterynaryjną
Rozszerzenie zakresu ryzyka OC o szkody spowodowane przez zwierzę do limitu OC
Ubezpieczenie samochodu (MOTO Assistance) - kraje europejskie i zielona karta
Naprawa na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu 750 zł
Kontynuacja podróży lub transport do domu realne nakłady
***Taksówka z miejsca zdarzenia do miejsca zakwaterowania lub na środek transportu 350 zł
Zakwaterowanie na czas naprawy 100 EUR / noc, max. 3 noce
Repatriacja nienaprawionego samochodu 4000 zł (jeżeli naprawa nie jest możliwa w ciagu 5 dni)

TWOJE DZIECKO
Transport opiekuna do dziecka przy co najmniej 3-dniowej hospitalizacji realne nakłady do limitu KL realne nakłady do limitu KL realne nakłady do limitu KL
Nocleg dla opiekuna 200 €  / noc; max. 30 nocy 150 €  / noc; max. 30 nocy 100 €  / noc; max. 30 nocy
Nocleg dla drugiego opiekuna towarzyszącego dziecku podczas hospitalizacji 200 €  / noc; max. 10 nocy 150 €  / noc; max. 10 nocy 100 €  / noc; max. 10 nocy
Dzienne świadczenie za okres hospitalizacji dziecka 25 zł / dzień, max. 30 dni 25 zł / dzień, max. 20 dni 15 zł / dzień max. 20 dní
Program animacji dla dziecka w czasie rekonwalescencji (wizyta klauna, iluzjonisty) max 2 wizyty do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego

TWÓJ DOM
Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży i zalania
Całkowita suma ubezpieczenia 50 000 zł
Elektronika 15 000 zł
Przedmioty wartościowe 7 500 zł
Assistance Domowy
Dojazd specjalisty realne nakłady
Usługa naprawy awarii przez specjalisę 400 zł


