Podróżuj beztrosko!
Ubezpiecz się na czas całej podróży, niezależnie od miejsca, do którego się wybierasz.
To tak niewiele w porównaniu z kosztami, jakie będziesz musiał ponieść w sytuacji
nieszczęśliwego wypadku za granicą nie posiadając ubezpieczenia. Z nami możesz czuć się
bezpiecznie. Stuletnie doświadczenie naszej firmy w ubezpieczeniach podróży sprawia, że
możesz na nas polegać 24 godziny na dobę, na całym świecie.
W ramach ubezpieczenia podróży, ochroną obejmujemy:
•
koszty leczenia do kwoty 20 000 EUR,
•
następstwa nieszczęśliwych wypadków:
10 000 PLN – przy trwałym uszczerbku na zdrowiu,
5 000 PLN, na wypadek śmierci ubezpieczonego,
•
pomoc assistance,
•
ubezpieczenie bagażu - do kwoty 800 PLN.
•
Oferujemy również ubezpieczenie rezygnacji z podróży do kwoty 10 000 PLN na osobę, które można wykupić
samodzielnie lub łącznie z ubezpieczeniem podróży.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OCHRONY OFEROWANYCH UBEZPIECZEŃ
A. KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY
Jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziesz mógł wyruszyć w zaplanowaną podróż, zwrócimy Ci
koszty rezygnacji z podróży lub biletu lotniczego maksymalnie do kwoty 10 000 PLN na osobę.
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem to:
•
śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego,
•
szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem
przestępstwa (np. włamanie z kradzieżą),
•
zwolnienie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
•
wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przez pracodawcę na dzień
rozpoczęcia lub trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony lub współuczestnik
podróży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
Udział własny: 20% (min. 25 Euro)

B. ASSISTANCE
Każdy Klient, poprzez zakup ubezpieczenia ERV, zostaje objęty opieką naszej sieci assistance EUROCENTER, działającej na
wszystkich kontynentach, zapewniającą szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym. Za pośrednictwem Centrum
Alarmowego, udzielamy natychmiastowej pomocy „assistance” obejmującej m.in:
•
nawiązanie kontaktu z lekarzami sprawującymi opiekę medyczną, jak również z lekarzem domowym
ubezpieczonego i zapewnienie przepływu informacji między tymi lekarzami, jeżeli ubezpieczony będzie leczony
w szpitalu. Na życzenie ubezpieczonego powiadomimy także o zaistniałym zdarzeniu jego najbliższych
krewnych.
•
transport chorego do innej placówki służby zdrowia za granicą, transport powrotny ubezpieczonego do miejsca
zamieszkania lub do najbliższej miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia, jeżeli jest to uzasadnione
z medycznego punktu widzenia. Transport ten odbywa się dostosowanym do stanu zdrowia ubezpieczonego
środkiem transportu (w tym np. ambulansem lotniczym).
•
Organizację na życzenie bliskich pogrzebu za granicą lub transport zwłok do kraju, jeżeli ubezpieczony zmarł
podczas podróży.

C. KOSZTY LECZENIA, TRANSPORT MEDYCZNY I REPATRIACJA
Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub ucierpisz wskutek nagłego zachorowania,
pokryjemy 100 % kosztów Twojego leczenia poza granicami kraju zamieszkania wraz z kosztami transportu, nie więcej
jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia 20 000 EUR.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej ERV opłaci koszty:
•
wymaganego i zalecanego przez lekarzy leczenia, w tym: koszty hospitalizacji, zabiegów operacyjnych, lekarstw
i środków opatrunkowych,
•
przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), opieki medycznej matki i noworodka,
•
leczenia stomatologicznego do wysokości 250 EUR,
•
transportu z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej, innej placówki jeżeli wymaga tego stan
zdrowia lub do kraju zamieszkania,
•
związane z pogrzebem za granicą albo transportem zwłok do kraju zamieszkania.
Udział własny: brak

D. BAGAŻ
W ubezpieczeniu bagażu ochroną obejmujemy zarówno bagaż będący pod Twoją bezpośrednią opieką, jak i bagaż
powierzony zawodowemu przewoźnikowi, oddany do przechowalni lub pozostawiony w miejscu zakwaterowania,
czy samochodzie. W przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży bagażu podczas podróży ERV pokryje koszty do
kwoty 800 PLN.
Udział własny: 25 EUR

E. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego za granicą.
Świadczenie wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ubezpieczonego. Ponosimy
odpowiedzialność maksymalnie do wysokości 10 000 PLN w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu oraz w wysokości
5 000 PLN w przypadku śmierci.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podczas Podróży nr 10.16.002
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2007) dostępnymi na stronie internetowej.

