Roczne ubezpieczenie turystyczne
TWOJA KARTA PODRÓŻE BUSINESS
Uwaga! Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne udostępnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE BUSINESS
(dalej OWU) zatwierdzone uchwałą Zarządu Axeraia Inurance Limited.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie ujęte jest w Dziale II
Ustawyi dotyczy: świadczeń jednorazowych z grupy 1, ubezpieczenia choroby z grupy 2, ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami z grupy 8,
ubezpieczenia pozostałychszkód rzeczowych nie ujętych w grupie 8 z grupy 9, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z grupy 13, ubezpieczenia ryzyk
finansowych z grupy 16, ubezpieczeniaświadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu
zamieszkania z grupy 18.

TWOJA KARTA PODRÓŻE BUSINESS przeznaczona jest dla osób, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są w wieku 1 -75.

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Rozpoczęcie okresu ubezpieczenia
Warunki przystąpienia do ubezpieczenia
• Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.
• Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez
Ubezpieczającego i zapłaty przez Ubezpieczającego składki.
• Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) w stosunku do danego
Ubezpieczonego rozpoczyna się najwcześniej od dnia następnego po dniu
wykupienia TWOJEJ KARTY PODRÓŻE BUSINESS i kończy z upływem 365 dni
(a w latach przestępnych 366), z zastrzeżeniem, że czas trwania odpowiedzialności
Ubezpieczyciela z tytułu każdej podróży zagranicznej ograniczony jest do 92 dni
kalendarzowych, tj. ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk przewidzianych
w OWU wygasa o godzinie 24.00 92-go dnia kalendarzowego każdej podróży
zagranicznej.

Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa:
• z dniem wyczerpania odpowiednio sumy ubezpieczenia, sumy
gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności.
• z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
• z dniem wystąpienia Ubezpieczonego z ubezpieczenia, ale jedynie
w stosunku do tego Ubezpieczonego, który złożył oświadczenia
o wystąpieniu z ubezpieczenia,
• z upływem okresu ubezpieczenia,
• z chwilą śmierci Ubezpieczonego,
• W przypadku podróży zagranicznej przekraczającej 92 dni, okres
odpowiedzialności wygasa najpóźniej o godzinie 24:00 92-godnia
podróży zagranicznej w zależności od tego, które z tych zdarzeń
nastąpi pierwsze.

Kraje objęte ubezpieczeniem: CAŁY ŚWIAT *z wyłączeniem Polski oraz kraju rezydencji ubezpieczonego

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE
Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka powinna być zapłacona z góry za cały okres odpowiedzialności jednocześnie
z zawarciem umowy ubezpieczenia, najpóźniej w dniu jej zawarcia, chyba że strony umówią się inaczej.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
(symbol KL)
ubezpieczenie kosztów leczenia w zakresie wynikającym
z zaostrzenia się Następstw chorób przewlekłych
Wykonywanie pracy, w tym niebezpiecznej pracy fizycznej
Amatorskie uprawianie sportów
Leczenie stomatologiczne
Naprawa lub zakup okularów lub naprawa Protez
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (symbol
NNW)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wynikający z Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków
Śmierć będąca skutkiem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody na osobie
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody na mieniu
Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego (symbol BP)

SUMA UBEZPIECZENIA
500 000 PLN
na wszystkie zdarzenia
Do wysokości sumy ubezpieczenia w KL
TAK
TAK
4 000 PLN
2 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
100 000 PLN
10 000 PLN/rok
max 2 000 PLN/osoba/zdarzenie
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ZAKRES UBEZPIECZENIA

1

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z:


pozostawaniem
Ubezpieczonego
po
użyciu
alkoholu
lub
w
stanie
nietrzeźwości
w
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przepisów
o
wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów
o
przeciwdziałaniu
narkomanii,
lub
w
stanie
po
użyciu
lekarstw
lub
innych
środków
wyłączających
świadomość,
z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza,
działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach,
eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym,
nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem
udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego,
próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego,
prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi,
alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice),
działaniem umyślnym Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego,
chyba że zapłata świadczenia ubezpieczeniowego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
atakami
apoplektycznymi,
padaczkowymi
lub
innymi
atakami
skurczowymi
obejmującymi
całe
ciało
Ubezpieczonego,
z wyjątkiem przypadków, gdy zaburzenia te lub ataki są wynikiem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia,
uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
uprawianiem sportów ekstremalnych,
wyczynowym uprawianiem sportu,
uprawianiem myślistwa, skoków narciarskich, skoków akrobatycznych na nartach,
uprawianiem sportów motorowych, jazd próbnych, udziału w rajdach i wyścigach motorowych, samochodowych i motocyklowych,
uprawianiem sportów, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, chyba, że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia
ubezpieczeniowego.



















Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

Jeżeli podczas podróży zagranicznej Ubezpieczony zostaje niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terrorystycznymi lub
wojny domowej, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem 5 dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terrorystycznych lub wojny domowej na terytorium
kraju, w którym przebywa Ubezpieczony. Ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności, w przypadku, gdy podróż zagraniczna odbywa się do
kraju, na którego terytorium działania wojenne już trwają, a także gdy Ubezpieczony bierze aktywny udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie
domowej.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów
leczenia, ratownictwa i transportu oraz ubezpieczenia pomocy w podróży
obejmuje, ponad ryzyka określone w OWU, ryzyka związane z:
 wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem pracy fizycznej (w tym
niebezpiecznej pracy fizycznej), zgodnej z przepisami o zatrudnieniu
obowiązującymi w kraju pobytu,
 uprawianiem turystyki kwalifikowanej,
 następstwami chorób przewlekłych.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków obejmuje, ponad ryzyka określone
w OWU, ryzyka związane z:
 wykonywaniem pracy zgodnej z przepisami
o zatrudnieniu
 uprawianiem turystyki kwalifikowanej.
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organizacja i pokrycie kosztów podróży Osoby towarzyszącej, w przypadku gdy Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia jest transportowany do Polski; Ubezpieczyciel
za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewnia organizację i pokrywa dodatkowe koszty transportu do Polski Osoby towarzyszącej, niezbędnej do sprowadzenia
Ubezpieczonego do Polski, pod warunkiem udokumentowanego zalecenia przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego za granicą lub lekarza Centrum Pomocy,
maksymalnie do wysokości 1.000 EUR,
organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem
Ubezpieczonego do Polski oraz sprawowania opieki nad Ubezpieczonym do czasu powrotu lub transportu do Polski; Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy
organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Osoby towarzyszącej za okres nie dłuższy niż 7 dni, maksymalnie do wysokości 400 PLN dziennie,
organizacja i pokrycie kosztów wizyty Osoby wezwanej do towarzyszenia w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez okres dłuższy niż 7 dni; Ubezpieczyciel za
pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu w obie strony jednej Osoby wezwanej do towarzyszenia; Ubezpieczyciel za pośrednictwem
Centrum Pomocy pokrywa koszty biletu kolejowego lub biletu autobusowego, albo jeżeli podróż koleją lub autobusem, bez uwzględnienia przerw w podróży, trwa
dłużej niż 15 godzin - biletu lotniczego klasy ekonomicznej maksymalnie do wysokości 2.000 EUR; Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy dodatkowo
organizuje i pokrywa Osobie wezwanej do towarzyszenia koszty zakwaterowania za okres maksymalnie 7 dni i w wysokości 400 PLN dziennie,
organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji; Ubezpieczyciel za pośrednictwem
Centrum Pomocy organizuje transport Ubezpieczonego do Polski, ale transport ten zgodnie z zaleceniami lekarzy nie może nas pić bezpośrednio po zakończeniu pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia
Ubezpieczonego przez okres nie dłuższy niż 7 dni i maksymalnie do wysokości 400 PLN dziennie,
organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji; Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu
Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie przewidzianej Podróży zagranicznej, maksymalnie
do wysokości 1.500 PLN,
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CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?



niezwłocznie zgłoś do Centrum Pomocy zajście zdarzenia ubezpieczeniowego i podaj niezbędne informacje do udzielenia pomocy oraz daj
możliwość Centrum Pomocy podjęcia
koniecznych działań przekaż niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dokumenty w celu otrzymania świadczenia
ubezpieczeniowego

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej e-mailem, telefonicznie albo w formie pisemnej do APRIL Polska Sp. z o.o. lub u jego
przedstawiciela.
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JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?
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