
  

 

COMPLEX TRAVEL & REZYGNACJA 

 

 

 

 

Dla osoby, która: 

 

 w ubezpieczeniu ceni kompleksową ochronę poprzez pełny pakiet Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance  

 chce skorzystać z unikalnego dodatkowego pakietu Assistance:  

 Home Assistance 

 Medical Assistance dla bliskich pozostawionych na terenie RP 

 Pet Assistance- opieka dla psa i kota w podróży 

 dba o wysoki komfort podróży: 

 ubezpieczenie opóźnienia lotu 

 ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu 

 usługi osobistego asystenta- concierge 

 

 

 chce skorzystać z SUPER CENY wariantu TRAVEL COMPLEX & REZYGNACJA, w którym 

ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży  jest już wliczone w cenę osobodnia. 
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Ubezpieczenie  Travel Complex zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance  200 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji  + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 6 00 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 400 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej  4 000 PLN 

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu  transport, pobyt 300 PLN/ dzień, max 7 dni 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez 
Ubezpieczonego  

transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  pobyt 400 PLN/ dzień, max 3 dni  

 Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego + 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych dodatkowe 48h 

Przekazywanie pilnych informacji  + 

Pomoc prawna 6 000 PLN 

Wypłata w poczet kaucji 10 000 PLN 

Pomoc finansowa - pożyczka w razie utraty środków płatniczych 1 000 PLN 

Bagaż Podróżny - Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  1 200 PLN 

Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 4h  500 PLN 

Opóźnienia lotu (powyżej 4h) 600 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć i uszczerbek 
na zdrowiu 

20 000 PLN 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie  100 000 PLN (franszyza 800 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy  10 000 PLN (franszyza 800 PLN) 

Osobisty asystent  + 

 Pomoc dla psa i kota w podróży 
koszty dojazdu do weterynarza 
organizacja pomocy 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  300 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  300 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  300 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

 Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  600 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  400 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  300 PLN, organizacja pomocy 

Wariant ubezpieczenia  Travel Complex & Rezygnacja 
zapewnia dodatkowo: 

Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

 

Koszty rezygnacji z biletu 
koszty biletu 
max 4 000 PLN, brak franszyzy 
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