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Z wielką radością prezentujemy Państwu nową, odświeżoną  
i bardzo konkurencyjną ofertę ubezpieczeń turystycznych.  
W każdym aspekcie dotyczącym rozwiązań 
ubezpieczeniowych dla podróżnych wprowadziliśmy 
usprawnienia, które znacząco podnoszą atrakcyjność 
ubezpieczeń turystycznych Allianz. 
Wierzymy, że dzięki nowej taryfie cenowej, możliwości 
elastycznego konstruowania polisy dla każdego klienta, 
czy wreszcie nowoczesnemu narzędziu sprzedażowemu, 
dystrybucja tych produktów stanie się prostym  
i przyjemnym sposobem na rozwój portfela klienckiego.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby usatysfakcjonować 
ostatecznych odbiorców ubezpieczeń i tych, którzy te 
produkty sprzedają.  
Gorąco zachęcamy do lektury tego opracowania.
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DLACZEGO WARTO OFEROWAĆ 
POLISY TURYSTYCZNE ALLIANZ?

Marka Allianz. Allianz to jedna z najbardziej renomowanych grup ubezpieczeniowo-
finansowych na świecie, ze 125-letnią historią. Allianz to synonim stabilności  
i wiarygodności w oczach klientów.

Elastyczna oferta pozwalająca na dowolny wybór zakresu ochrony.
Do wyboru są:
• Gotowe pakiety turystyczne, sportowe, do pracy;
• Kalkulator ubezpieczeń dający możliwość indywidualnego dostosowania zakresu 

ubezpieczenia i sumy do potrzeb klienta.

1

2

Bogaty zakres Kosztów Leczenia i Assistance:
• Wysokie Sumy Ubezpieczeń, aż do 1,5 mln PLN;
• Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne – bez udziału własnego;
• Transport medyczny do kraju zamieszkania bez limitu;
• Repatriacja, nie tylko dla Ubezpieczonego, ale również dla członków jego rodziny;
• Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin gratis;
• Poszukiwanie i ratownictwo do 75 000 PLN przy dokupieniu Assistance sport;
• Pokrycie kosztów opóźnienia podróży;
• Wysokie dzienne świadczenie szpitalne, aż do kwoty 200 PLN/dzień.

Dodatkowe usługi assistance:
• Kontynuacja leczenia w Polsce;
• Pakiet usług medycznych i assistance po powrocie do Polski;
• Home Assistance;
• Assistance Sport;
• Business Assistance;
• Moto Assistance;
• Bezpieczna Kieszeń;
• Medical Assistance dla rodziny w Polsce;
• Concierge.

Atrakcyjne rozwiązania dla klientów o szczególnych potrzebach:
• Dla osób starszych lub chorych przewlekle: niska cena za pakiety gwarantujące 

ochronę przy zaostrzeniu chorób przewlekłych;
• W standardzie amatorskie uprawianie żeglarstwa, windsurfingu, nurkowania  

z aparatem oddechowym do 30 m i innych sportów rekreacyjnych, dodatkowe usługi 
Assistance Sport;

• Dla osób wyjeżdżających do pracy umysłowej i fizycznej. 

Oferta ubezpieczenia dla obywateli Polski oraz cudzoziemców w 3 strefach: 
• Polska;
• Europa;
• Świat.

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia 
uczestnictwa w imprezie. Unikatowe rozwiązanie na rynku – All Risk – rezygnacja  
z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń.3

4
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GRUPA ALLIANZ POLSKA
Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. W ciągu ponad 20 lat obecności  
w Polsce Grupa Allianz, rozwijając się dynamicznie, stała się jednym z liderów polskiego rynku 
finansowo-ubezpieczeniowego. 

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-
finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 1,4 milionom klientów indywidualnych  
i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2016 roku 2,3 miliarda 
złotych, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły 14 mld PLN. To stawia Grupę Allianz w czołówce 
instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne 
oferowane przez niemal 5 tysięcy agentów w oddziałach i agencjach, a także podmioty 
współpracujące: brokerów ubezpieczeniowych, multiagencje, dealerów samochodowych,  
biura podróży, banki i instytucje finansowe. 

USŁUGI POMOCOWE DLA KLIENTÓW 
ALLIANZ ŚWIADCZY ALLIANZ TRAVEL 
Firma ta działa na rynku od roku 1950. Ponad 60-letnie doświadczenie daje Allianz 
Travel pozycję światowego lidera w zakresie usług Assistance.
Allianz Travel dysponuje 44 całodobowymi centrami operacyjnymi w 78 krajach, na wszystkich 

kontynentach. Personel Grupy złożony z ponad 19 000 osób porozumiewa się  

w 70 językach, korzystając ze wsparcia światowej sieci usługodawców. Kompleksowa pomoc, 

dostarczana klientom na całym świecie, wpływa na budowanie zaufania. Wiedza, skuteczność 

i natychmiastowość w działaniu umożliwiają z kolei zdobywanie nowych doświadczeń, 

procentujących każdego dnia. Tylko w 2017 roku odebranych zostało 86 milionów telefonów. 
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PRAWDZIWE HISTORIE
Posiadanie polisy turystycznej zapewnia klientowi 
bezpieczeństwo finansowe w razie nieoczekiwanych  
i nieprzyjemnych zdarzeń w podróży.

Złamany obojczyk na mongolskim stepie

Podczas motocyklowej wyprawy przez Rosję  
do Mongolii, na środku mongolskiego stepu jeden  
z naszych klientów uległ wypadkowi. Do Centrum 
Operacyjnego z prośbą o pomoc zadzwoniła żona 
poszkodowanego. Przekazała nam informację, 
że mąż przewrócił się na motocyklu, ma otwarte 
złamanie, a pierwszej pomocy udzielił mu miejscowy 
szaman. 

Po rannego wysłana została karetka, która zabrała 
go do najbliższego szpitala. W szpitalu wykonano 
RTG, które wykazało złamania z przemieszczeniem 
dwóch kości prawego obojczyka. Lekarze doradzali 
przetransportowanie poszkodowanego do szpitala  
w Ułan Bator, aby tam przeprowadzić operację 
złożenia kości za pomocą tytanowych elementów. 
Ze względu na odległość rozpoczęliśmy organizację 
transportu powietrznego, aby jak najszybciej 
przetransportować poszkodowanego do oddalonego 
o 810 km szpitala. Jednak ze względu na ryzyko 
wystąpienia odmy opłucnowej zorganizowany został 
transport karetką.

Podczas drogi poszkodowanemu towarzyszył 
lekarz. Międzynarodowa klinika dla cudzoziemców 
przeprowadziła kolejne badania, które wskazały 
złamanie w aż trzech miejscach. Klient nalegał,  
aby operacja przeprowadzona była w Polsce. 

W szpitalu przeprowadzono dodatkowe badania. 
Wydana została decyzja, że pacjent kwalifikuje się  
do transportu lotniczego do Polski w eskorcie lekarza. 
Eskorta medyczna towarzyszyła pacjentowi podczas 
całej repatriacji na izbę przyjęć polskiego szpitala 
z dyżurem ortopedyczno-urazowym, który wybrał 
klient.

Motocykl został zabezpieczony w miejscu wypadku,  
a następnie przetransportowany w bezpieczne 
miejsce. Klient podpisał notarialne upoważnienie  
dla osoby, która zajmowała się transportem pojazdu 
do Polski. 

Wypadek komunikacyjny we Francji

Klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu 
we Francji, w wyniku którego został 
przetransportowany do szpitala helikopterem. 
Obrażenia były poważne – rozległe rany, 
koniecznie należało przeszczepić skórę ręki. 
Zorganizowaliśmy przyjazd i pobyt małżonki. 
Podróż do kraju możliwa okazała się tylko  
z opatrunkiem próżniowym, co z kolei 
wymagało urządzenia wytwarzającego 
stale ujemne ciśnienie oraz zapewnienia 
szczelności i sterylności w trakcie transportu. 
Wypożyczyliśmy pompę próżniową ze 
szpitala w Polsce, następnie zorganizowaliśmy 
ambulans, którym podjęto się transportu 
klienta; ambulans wymagał jednak przeróbki – 
tak aby był dostosowany do zasilania pompy.

Wypadek w pracy

Klient uległ wypadkowi w pracy, uszkadzając 
sobie kręgosłup, na skutek czego doznał paraliżu.

Powrót do Polski powinien odbyć się air 
ambulansem, jednak limit polisy był zbyt niski 
żeby pokryć koszt takiego transportu. 

Udało nam się znaleźć rozwiązanie – 
zorganizowaliśmy transport lotem rejsowym,  
na stretcherze (specjalnych noszach), z tlenem  
i eskortą medyczną.

Klient dostał zalecenie dalszego leczenia na 
oddziale rehabilitacji neurologicznej, jednak 
konieczne byłoby długie oczekiwanie na przyjęcie 
na taki oddział. Po żmudnych pertraktacjach  
z NFZ, w tym z prezesem tej instytucji, w krótkim 
czasie udało się znaleźć dla klienta miejsce we 
właściwej klinice.

Serwisy medyczne związane z wypadkami –  
rzeczywiste koszty z różnych zdarzeń

Kanada – łączny koszt 412 tys. PLN
Wypadek w trakcie wspinaczki. Liczne złamania, 
stłuczenia, odma.
Leczenie szpitalne – 232 tys. PLN
Transport do Polski – 180 tys. PLN

Tajlandia/Niemcy – łączny koszt ponad 1 milion PLN 
Problemy z oddychaniem, niewydolność krążenia. 
Zdiagnozowano zaostrzenie przewlekłej  
niewydolności serca.
Leczenie szpitalne – 538 tys. PLN
Transport między placówkami – 100 tys. PLN
Leczenie ambulatoryjne – 6,5 tys. PLN
Transport do Polski (Air Ambulance) – 376 tys. PLN

Baleary – łączny koszt 648 tys. PLN
Wymioty, zdiagnozowano krwawienie 
podpajęczynówkowe, prawostronne porażenie 
połowiczne, afazję.
Leczenie szpitalne – 575 tys. PLN 
Leczenie ambulatoryjne – 10 tys. PLN
Transport do Polski (Air Ambulance) – 63 tys. PLN

Niemcy – łączny koszt 229 tys. zł
Ciężkie zapalenie płuc – powikłanie pogrypowe.
Leczenie szpitalne – 215 tys. zł
Leczenie ambulatoryjne – 10 tys. zł
Transport do Polski – 4,5 tys. zł

USA – łączny koszt 429 tys. PLN
Duszności, woda w płucach,  
diagnoza wykazała nowotwór.
Leczenie szpitalne – 340 tys. PLN
Leczenie ambulatoryjne – 6 tys. PLN
Transport do Polski – 83 tys. PLN

USA – łączny koszt 700 tys. PLN
Wylew krwi do mózgu.
Leczenie szpitalne – 650 tys. PLN
Leczenie ambulatoryjne – 400 PLN
Transport do Polski – 50 tys. PLN
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PODSTAWOWE PARAMETRY 
UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH 
ALLIANZ

Strefy ochrony

Strefa A – terytoria państw europejskich wraz z państwami basenu Morza Śródziemnego (np. Egipt, 
Izrael, Maroko, Turcja) i Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania.
Strefa B – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania.
Strefa P – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP).

Okres ochrony
Maksymalnie do 365 dni.
Polisy krótkoterminowe i polisy roczne z możliwością jedno- lub wielkokrotnego przekraczania granicy.

Ubezpieczony Obywatel Polski  Cudzoziemiec

Wiek 
Ubezpieczonego

Dziecko/Młodzież – do 20 lat
Dorosły – 21-70 lat
Senior – 70+ lat

ELASTYCZNOŚĆ OFERTY – MOŻLIWOŚĆ 
DOPASOWANIA ZAKRESÓW I SUM 
UBEZPIECZENIA

Rodzaj świadczenia

ZAGRANICA 
Sumy Ubezpieczenia 
dla Obywateli Polski  

i cudzoziemców

POLSKA 
Sumy Ubezpieczenia
dla Obywateli Polski

POLSKA
Sumy Ubezpieczenia  

dla cudzoziemców

Podstawowe elementy ubezpieczenia

Koszty Leczenia i Assistance 100 000-1 500 000 PLN NIE 100 000-1 500 000 PLN

Assistance w podróży w RP NIE 2 000 PLN NIE 

Następstwa Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW)

5 000-100 000 PLN 5 000-100 000 PLN 5 000-100 000 PLN

Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000-1 000 000 PLN 100 000-1 000 000 PLN 100 000-1 000 000 PLN

Bagaż 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Bagaż – opcje dodatkowe:
sprzęt elektroniczny lub sprzęt 
sportowy

400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Dodatkowe elementy assistance

Pakiet Usług Medycznych  
i Assistance po powrocie do RP

TAK NIE NIE

Assistance Sport TAK TAK TAK

Home Assistance TAK NIE NIE

Business Assistance TAK TAK TAK

Medical Assistance dla członków 
rodziny w RP

TAK NIE NIE

Moto Assistance TAK TAK TAK

Concierge TAK TAK TAK

Kontynuacja leczenia na  
terytorium RP

TAK NIE NIE

Bezpieczna Kieszeń TAK TAK TAK

Bierne uczestnictwo w wojnie  
i aktach terroru

TAK NIE TAK

Alkohol w KLiA i NNW TAK TAK TAK
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USZYJ PAKIET NA MIARĘ  
DLA SWOJEGO KLIENTA

KLiA, NNW, OC, bagaż lub Assistance w RP, sprzęt sportowy i sprzęt elektroniczny.

Dla wyjazdów do USA, Kanady, Japonii i Tajlandii rekomendujemy jak najwyższe sumy ubezpieczenia KLiA.

Np. zniżka w postaci franszyzy redukcyjnej, zniżka rodzinna, zwyżka obejmująca pracę, zwyżka  
dla uprawiających sporty, zwyżki dla chorych przewlekle.

Np. Home Assistance, Concierge, Moto Assistance, Assistance Sport, Pakiet Usług Medycznych, Alkohol.

W ofercie ubezpieczenie od rezygnacji 80%, 100%, All Risk oraz skrócenia imprezy.

Wybierz podstawowe elementy ubezpieczenia

Dobierz wysokość sumy ubezpieczenia

Dopasuj zniżki i zwyżki

Dodaj dodatkowe elementy

Dokup ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia wyjazdu

Polisę możesz wydrukować z poziomu aplikacji.  
Dane z polisy zostaną przekazane do bazy danych w czasie rzeczywistym.
Istnieje możliwość wysłania polisy na adres email Klienta.

Kliknij „Przelicz“ i oblicz składkę

Skorzystaj z następującego schematu:

PRZYKŁADOWE PAKIETY DLA KLIENTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ 

• Wysokie sumy 
ubezpieczenia

• KLiA bez franszyzy 
redukcyjnej

• Pokrycie kosztów 
poszukiwań  
i ratownictwa aż do 
75 000 PLN, przy 
dokupieniu Assistance 
Sport

• Transport 
Ubezpieczonego do 
kraju zamieszkania 
nie pomniejsza sumy 
ubezpieczenia

Podobne pakiety polecamy dla uprawiających 
sporty, wyjeżdżających do pracy, cudzoziemców 
przyjeżdżających do Polski.

Świadczenia Standard Complex VIP
Koszty Leczenia (Świat) 400 000 PLN 1 000 000 PLN 1 500 000 PLN
Koszty Leczenia (Europa) 200 000 PLN 500 000 PLN 1 000 000 PLN
Transport medyczny Ubezpieczonego 
do kraju zamieszkania BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU

Poszukiwanie i Ratownictwo 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN
Opóźnienie Podróży 600 PLN 600 PLN 600 PLN
NNW 20 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN
OC 100 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN
Bagaż podróżny w tym sprzęt 
elektroniczny 1 000 PLN 4 000 PLN 10 000 PLN

Pakiet usług medycznych i assistance 
po powrocie do RP NIE TAK TAK

Bezpieczna Kieszeń NIE TAK TAK
Business Assistance NIE NIE TAK

Medical Assistance dla Rodziny w RP NIE TAK TAK

Home Assistance NIE TAK TAK
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KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE

Zawsze bardzo bogaty zakres assistance  
w ubezpieczeniu KLiA w każdym pakiecie!

Podstawowe 
elementy 
ubezpieczenia

Sumy KLiA – od 100 000 PLN do 1 500 000 PLN

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Koszty hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego, operacji i zabiegów ze wskazań pilnych. Do limitu SU

Koszty wizyt lekarskich. Do limitu SU

Koszty badań zleconych przez lekarza niezbędnych do rozpoznania i leczenia choroby. Do limitu SU

Koszty transportu (do placówki med., między placówkami, do innej placówki, powrotnego do 
miejsca pobytu). Do limitu SU

Koszty leczenia stomatologicznego – stany nagłe, bólowe, zapalne. Do 1 000 PLN

Koszty leczenia związanego z ciążą i porodem – do 32 tygodnia ciąży (max 2 wizyty). Do 10 000 PLN

Koszty naprawy lub zakupu protez (z wyłączeniem dentystycznych) uszkodzonych w wyniku NW. Do limitu SU

Koszty Sprzętu Rehabilitacyjnego (w wyniku NW). Do limitu SU

Koszty leczenia w związku z Klauzulą Nieoczekiwanej Wojny lub Aktu Terroru – w zależności od 
wybranej SU KLiA.

Do sumy 200 000 PLN – po 8 000 PLN 
(Hospitalizacja, transport do kraju, 

transport zwłok)
dla sumy 200 000 PLN i więcej – do pełnej 

wysokości SU KLiA

Transport Medyczny do kraju (repatriacja) lub transport zwłok. Bez limitu kwotowego

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Telefoniczna konsultacja medyczna – z lekarzem Centrum Operacyjnego. TAK

Pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną (język angielski). TAK

Transport członków rodziny lub innej osobie towarzyszącej Ubezpieczonemu w Podróży do miejsca 
zamieszkania.

Zakwaterowanie 400 PLN / dzień / osobę 
– max 3 dni

Transport wg. kosztów

Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego – koszty transportu w obie strony oraz 
zakwaterowanie. TAK

Wizyta członka rodziny w razie hospitalizacji przez okres dłuższy niż 7 dni.
Zakwaterowanie max 7 dni – 400 PLN / 

dzień
Transport wg. kosztów

Kontynuacja Podróży ubezpieczonego – do następnego etapu podróży po poprawie stanu zdrowia. Transport + Hotele w oczekiwaniu na lot 
400 PLN/ dzień, max 5 dni

Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – po hospitalizacji (przed dalszą podróżą lub powrotem). 400 PLN/ dzień, max 7 dni

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej (awaria środka transportu, wypadek, odwołanie środka 
komunikacji). Max. 48h

Przekazywanie wiadomości ( zachorowanie, wypadek, opóźnienie środka transportu). TAK

Opóźnienie podróży (samolotu rejsowego, pociągu, promu – o min. 6h) – zakupy artykułów pierwszej 
potrzeby. Do 600 PLN

Koszty pomocy tłumacza – w razie konfliktu z prawem. Do 2 000 PLN

Pomoc w przekazaniu kaucji – usługa polegająca na pośredniczeniu w przekazaniu kaucji w celu 
zwolnienia z aresztu. TAK

Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki (rozbój, wymuszenie). Do 3 000 PLN

Koszty Poszukiwania i Ratownictwa (w przypadku zgłoszenia zaginięcia w górach, na lądzie i na 
morzu). Do 50 000 PLN

Wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania (nagłe zachorowanie lub zgon członka rodziny, inne 
szkody w miejscu zamieszkania) – organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu. Do limitu SU 

Kierowca zastępczy – (jeśli stan zdrowia jedynego kierowcy nie pozwala na kierowanie) bez kosztów 
paliwa, autostrad. TAK

Dzienne świadczenie szpitalne (hospitalizacja w wyniku wypadku lub zachorowania przez min. 2 dni).
50 PLN / dzień, max. 500 PLN

Z użyciem EKUZ 200 PLN /dzień  
max 2 000 PLN

Dzienne świadczenie szpitalne w RP (po organizacji transportu przez Allianz do RP – min. okres 2 dni). 50 PLN / dzień, max 500 PLN

Pomoc Prawna – w razie konfliktu z prawem (koszty sądowe i obsługi prawnej). Do 10 000 PLN

Pomoc Psychologa (w następstwie nieszczęśliwego wypadku). Do 500 PLN

Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem (w przypadku hospitalizacji w RP). Do 800 PLN

Zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzęciem – po okresie ubezpieczenia, w wyniku 
hospitalizacji. 100 PLN / dzień, max 7 dni

Zwrot kosztów wizyty w klinice weterynaryjnej. Do 800 PLN (1 zdarzenie)

Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem (w przypadku hospitalizacji poza RP). Do 800 PLN
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, powodujące uraz ciała Ubezpieczonego lub śmierć 
Ubezpieczonego.

Sumy ubezpieczenia NNW – od 5 000 PLN 
do 100 000 PLN

Stopień urazu 
ciała ustala się na 
podstawie „Tabeli 
norm oceny urazu 
ciała Allianz”  
obowiązującej 
w dniu zawarcia 
umowy 
ubezpieczenia 

Uraz ciała – fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie czynności 
organizmu nierokujące poprawy, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy Wypadek –  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego 
poszkodowany niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

UBEZPIECZENIE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność Cywilna 
Ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami 
niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Sumy ubezpieczenia OC – od 100 000 PLN do 1 000 000 PLN

Ochroną 
ubezpieczeniową 
objęte są szkody 
wyrządzone przez 
Ubezpieczonego 
oraz przez osoby 
i zwierzęta, które 
towarzyszą mu  
w czasie podróży  
i za które ponosi on 
odpowiedzialność

Szkoda na osobie – szkoda powstała wskutek 
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Odpowiedzialność Allianz za szkody rzeczowe 
ograniczona jest do wysokości 10% Sumy 
Ubezpieczenia OC na osobie.

Franszyza redukcyjna: w odniesieniu do każdej szkody 
na rzeczy  – 600 PLN.

Ważne w sytuacjach:

Gdy klient jeździ na nartach i spowoduje 
kolizję na stoku z osobą trzecią;

Gdy klient nieumyślnie potrąci 
przechodnia jadąc rowerem;

Gdy klient nieumyślnie zniszczy mienie  
w hotelu, w którym spędza urlop.

Wysokość wypłaty poszkodowanemu odszkodowania lub świadczenia na stoku  
za granicą z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej to koszt nawet 300 000 PLN.
Pamiętaj, aby klient wykupił polisę OC, szczególnie gdy uprawia sporty.

Szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy.
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UBEZPIECZENIE BAGAŻU 
PODRÓŻNEGO

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, jego 
dodatkowe elementy sprzęt elektroniczny lub sportowy, oraz 
zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego – od 400 PLN do 10 000 PLN

Bagaż podróżny: walizy, torby, nesesery, wózki (inwalidzkie i dziecięce), plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich 
zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Jeżeli odpowiedzialność Allianz została rozszerzona w tym zakresie 
za opłatą dodatkowej składki – w skład bagażu podróżnego wchodzi również sprzęt elektroniczny lub/i sprzęt 
sportowy.

Sprzęt elektroniczny: przenośny sprzęt komputerowy, przenośny sprzęt fotograficzny, przenośny sprzęt 
kinematograficzny, przenośny sprzęt audio-wideo, urządzenia łączności, instrumenty muzyczne. 

Sprzęt sportowy: narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deska do uprawiania snowboardu i jego 
odmian, deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, 
specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt 
używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

Zakres ubezpieczenia
ZAGRANICA 

sumy ubezpieczenia dla
obywateli Polski i cudzoziemców

POLSKA 
sumy ubezpieczenia
dla obywateli Polski

POLSKA DLA CUDZOZIEMCA
sumy ubezpieczenia 
dla cudzoziemców

Bagaż 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Możliwe opcje ubezpieczenia

Bagaż ze sprzętem 
elektronicznym

400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Bagaż ze sprzętem sportowym 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Bagaż ze sprzętem 
elektronicznym i sportowym

400-10 000 PLN 400-10 000 PLN 400-10 000 PLN

Franszyza redukcyjna: W razie częściowego zniszczenia bagażu podróżnego, sprzętu sportowego lub sprzętu 
elektronicznego, a także w razie ich odnalezienia – 100 PLN.

Oddzielna suma ubezpieczenia dla sprzętu sportowego

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu

Allianz odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym, sprzęcie elektronicznym, sprzęcie sportowym na skutek:

Zdarzenia losowego.

Akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi.

Wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.

Udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, poświadczonych przez diagnozę lekarską i zgłoszonych do Centrum Operacyjnego, 
w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego lub sprzętu 
sportowego.

Zaginięcia lub uszkodzenia – jeżeli bagaż podróżny, sprzęt elektroniczny lub sprzęt sportowy został powierzony przewoźnikowi 
zawodowemu na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem.

W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu powyżej 6 godzin, Allianz zwróci udokumentowane koszty zakupu przedmiotów pierwszej 
potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do kwoty 1 000 PLN.
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DODATKOWE ELEMENTY 
UBEZPIECZENIA I KLAUZULE

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Łączny limit na wszystkie usługi. 2 000 PLN

Pokrycie kosztów przesłania laptopa lub telefonu komórkowego niezbędnych do 
wykonywania obowiązków służbowych. Do limitu SU

Zastępstwo w podróży służbowej, gdy Ubezpieczony nie jest w stanie dłużej wykonywać 
swoich obowiązków służbowych. Zakwaterowanie 200 PLN/doba, maks. 5 dni. Do limitu SU

Kontynuacja podróży służbowej, gdy stan Ubezpieczonego uległ poprawie, ale nie może on 
podróżować pierwotnie przewidzianym środkiem transportu. Do limitu SU 

Pokrycie kosztów artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia transportu. opóźnienie powyżej 4 h 
do maks. 300 PLN

Business Assistance

Dodatkowe 
elementy 
ubezpieczenia

Concierge – Osobisty Asystent

Organizacja na żądanie i koszt Ubezpieczonego następujących świadczeń:

• pomoc w rezerwacji biletów;
• pomoc w rezerwacji hotelu, pensjonatu;
• pomoc w rezerwacji miejsc w restauracji;
• zamawianie taksówki;
• organizacja i wynajęcie oraz podstawienie limuzyny z kierowcą;
• rezerwacja sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu;
• pomoc przy wyborze najdogodniejszej trasy przejazdu;
• bieżące wiadomości o warunkach drogowych;
• pomoc w rezerwacji biletów do kin i teatrów.

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Wizyta lekarska w placówce medycznej lub wizyta domowa po nieszczęśliwym wypadku.

4 000 PLN – łączny limit na wszystkie 
świadczenia.

W przypadku braku dyspozycji osoby 
wyznaczonej, możliwa jest organizacja 
opieki nad dziećmi Ubezpieczonego/

osobami niesamodzielnymi do 600 PLN.

Wizyta pielęgniarki w domu członka rodziny po nieszczęśliwym wypadku.

Transporty medyczne po nieszczęśliwym wypadku.

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku zalecenia 
lekarza.

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy domowej po hospitalizacji trwającej dłużej niż  
7 dni.

Organizacja opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji 
członka rodziny w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwającej dłużej niż 3 dni, w tym:
 – przewóz dzieci Ubezpieczonego/osób niesamodzielnych do osoby wyznaczonej  
i ich powrót lub przejazd w dwie strony osoby wyznaczonej do dzieci Ubezpieczonego/
osób niesamodzielnych.

Medical Assistance dla członków rodziny w Polsce

Home Assistance

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Pomoc interwencyjna specjalisty w razie ryzyka utraty lub zniszczenia mienia.
Pokrycie kosztów dojazdu i robocizny specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, 
szklarza). 

na maks. 1 wypadek ubezpieczeniowy do 
kwoty 800 PLN na cały okres ubezpieczenia

Pomoc interwencyjna specjalisty w razie awarii sprzętu AGD.* na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN  
na cały okres ubezpieczenia

Pomoc interwencyjna specjalisty w razie awarii sprzętu RTV.* na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN  
na cały okres ubezpieczenia

Pomoc interwencyjna specjalisty w razie awarii sprzętu PC.* na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN  
na cały okres ubezpieczenia

Całodobowy dostęp do informacji o numerach telefonów wybranych usługodawców. TAK

Organizacja i pokrycie kosztów zgłoszonych przez Ubezpieczonego, nie później niż 
48 godzin od daty końca okresu ubezpieczenia

* Dotyczy sprzętu nie starszego niż 5 lat (wymagana gwarancja lub dowód zakupu)
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Pakiet usług medycznych i assistance po powrocie do Polski

Świadczenia w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku

Usługi Medyczne Usługi Assistance Zabieg Operacyjny

• Konsultacja chirurga, okulisty, 
otolaryngologa, ortopedy, 
kardiologa, neurologa, 
pulmunologa, lekarza 
rehabilitacji, neurochirurga, 
psychologa, zabiegi 
ambulatoryjne, badania 
laboratoryjne, badania 
radiologiczne, USG,  
1x tomografia, 1x rezonans

• Rehabilitacja 1 cykl –  
30 zabiegów

• Transporty medyczne: 

 ✓ Do placówki medycznej

 ✓ Z placówki medycznej

 ✓ Pomiędzy placówkami

• Dostarczanie leków

• Wizyta pielęgniarki

• Wizyta lekarza internisty / 
rodzinnego

• Sprzęt rehabilitacyjny 

• Organizacja i pokrycie kosztów 
zabiegu operacyjnego z zakresu 
chirurgii ortopedycznej

Liczba usług medycznych  
do wykorzystania: 10

Łączny limit: 2 000 PLN Łączny limit: 15 000 PLN

Świadczenia w następstwie Nagłego Zachorowania

Usługi Medyczne

• Liczba usług medycznych do wykorzystania: 5.

• W tym: Konsultacja chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza 
rehabilitacji, neurochirurga, psychologa; zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, 
USG, 1x tomografia, 1x rezonans.

• Świadczenia informacyjne za pośrednictwem Centrum Alarmowego Allianz:

• Dane teleadresowe placówek służby zdrowia (państwowych i prywatnych);

• Informacje o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach;

• Dane teleadresowe placówek rehabilitacyjnych oraz placówek oferujących sprzęt rehabilitacyjny;

• Informacje o przygotowaniach do zabiegów i badań;

• Informacje o dietach i zdrowym żywieniu;

• Dane teleadresowe domów pomocy społecznej, hospicjów;

• Dane teleadresowe aptek czynnych przez całą dobę.
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Moto Assistance

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Pokrycie kosztów naprawy samochodu na miejscu zdarzenia, po unieruchomieniu w wyniku 
wypadku lub awarii.* 
Ochroną objęty jest samochód osobowy w wieku do 12 lat.

1 000 PLN na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy

Holowanie samochodu do warsztatu, w sytuacji gdy nie ma możliwości jego naprawy na 
miejscu.

1 500 PLN na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy

Pokrycie kosztów parkingu, podczas oczekiwania na otwarcie warsztatu naprawczego lub 
transport samochodu do Polski. maks. 3 doby

Powrót po naprawiony lub odnaleziony samochód.
gdy naprawa trwa dłużej niż 

48 h

Pokrycie kosztów złomowania samochodu. 400 PLN

Transport przyczepy na terytorium Polski. 1 000 PLN

Zwrot kosztów w razie unieruchomienia samochodu na autostradzie. TAK

Dowóz paliwa. TAK

Usługi informacyjne. TAK

Świadczenia zamienne

Organizacja hotelu w przypadku kradzieży/utraty samochodu oraz w przypadku awarii lub 
wypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 24 h.
albo

maks. do 2 dni – w przypadku 
kradzieży/utraty, w przypadku 
awarii lub wypadku – do 3 dni, 

400 PLN/doba/osoba

Kontynuacja podróży lub powrót do RP w przypadku utraty/kradzieży samochodu.
albo

gdy naprawa samochodu 
potrwa powyżej 48 h

Organizacja auta zastępczego w przypadku holowania samochodu przez Centrum Operacyjne.
maks. 3 dni, gdy naprawa 

potrwa dłużej niż 24 h

* Awaria to również: przebicie opony, zatrzaśnięcie lub zagubienie kluczyków, brak paliwa, awaria pasów bezpieczeństwa, 
rozładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zapalenie się kontrolki silnika.

Bezpieczna kieszeń    

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Zwrot kosztów zakupu zamka lub dorobienia kluczy w sytuacji ich utraty na skutek kradzieży 
z włamaniem, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego.

1 000 PLN – łączny limit na wypadek 
ubezpieczeniowy

Zwrot kosztów wydania nowych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny) w przypadku ich utraty na skutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub 
wymuszenia rozbójniczego.

Zwrot kosztów zakupu portfela w przypadku jego utraty na skutek kradzieży  
z włamaniem, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego.

Zwrot kosztów zakupu telefonu komórkowego.

Kontynuacja leczenia na terytorium RP             

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Łączny limit na wypadek ubezpieczeniowy. 2 000 PLN

Wizyty u lekarza lub wizyty domowe. maks. 2 wizyty

Wizyta pielęgniarki w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. maks. 2 wizyty

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, gdy jest zalecenie lekarza. TAK

Zwrot kosztów rehabilitacji po NW. TAK

Zwrot kosztów dodatkowych w związku z hospitalizacją, takich jak: środki higieny osobistej, 
odzież szpitalna, posiłki, napoje bezalkoholowe i prasa. TAK

Bierne uczestnictwo w działaniach 
wojennych lub aktach terroru  

Przy wykupieniu zwyżki oferujemy ochronę w ramach sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance.  
Szczególnie polecane dziennikarzom, reporterom, pracownikom organizacji humanitarnych i misji.
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Ubezpieczenie może 
być wykupione 
najpóźniej 168 godzin 
od wpłaty zaliczki, 
maksymalnie do 30 
dni przed wyjazdem; 
jeśli okres do wyjazdu 
jest krótszy niż 30 
dni, ubezpieczenie 
możesz nabyć w tylko 
w dniu zakupu usługi 
turystycznej

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty wyjazdu lub noclegu i 
biletu, które klient ponosi z tytułu rezygnacji.

Sumę ubezpieczenia stanowi cena wyjazdu 
wskazana w umowie ubezpieczenia:  
do 20 000 PLN na osobę

Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji: 
80%, 100%, All Risk 
oraz skrócenia imprezy

Rezygnacja 80%
Franszyza redukcyjna 20%

Rezygnacja 100%
Franszyza redukcyjna zniesiona

Katalog powodów rezygnacji

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego.

Nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka Ubezpieczonego) wymagające 

natychmiastowej hospitalizacji.

Nieszczęśliwy wypadek członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka Ubezpieczonego), skutkujący 

natychmiastową hospitalizacją.

Komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkujące co najmniej siedmiodniową hospitalizacją lub 
przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia ubezpieczenia Ubezpieczona była w maks. 8 tygodniu ciąży.

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego powodujący znaczne ograniczenie samodzielności 
ruchowej Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła nie 
wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu.

Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod 
warunkiem że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu i została zgłoszona 
odpowiednim władzom.

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, które 
powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego  
i została zgłoszona odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia 
wyjazdu.

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, 
wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających 
datę rozpoczęcia wyjazdu.

Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili 
zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

Wypadek komunikacyjny Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub 
prawnych, wymagających obecności  Ubezpieczonego w kraju zamieszkania, udokumentowanego dostarczonym Allianz zaświadczeniem 
Policji, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Brak tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego podróżą do kraju, w którym są one wymagane przez władze danego 
kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), 
potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim.

Zwolnienie Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem 
pracodawcy, pod warunkiem, że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony, albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Allianz nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika) 
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Zakończenie procedury adopcji dziecka, która zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz zaświadczeniu została wyznaczona przed 
datą rozpoczęcia wyjazdu lub w czasie trwania wyjazdu.

Otrzymanie przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitację 
uzdrowiskową z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego data rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym 
Allianz dokumencie, przypada w czasie wyjazdu.

Możliwe opcje rezygnacji:

Unikatowe rozwiązanie na rynku ubezpieczeniowym
Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji All Risk

Rezygnacja z powodów katalogowych.
Brak franszyzy redukcyjnej.

Rezygnacja z powodu innych udokumentowanych zdarzeń  
np. zaostrzenia choroby przewlekłej.
Franszyza redukcyjna 20%.

Zakres All Risk obejmuje zaostrzenia chorób przewlekłych, takich jak między innymi: cukrzyca, 
alergia, astma, nadciśnienie, choroby serca, nowotwory

Ubezpieczony w wariancie All Risk jest dodatkowo ubezpieczony przy rezygnacji z powodów udokumentowanych zdarzeń, 
które wyłączają możliwość wyjazdu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i które są niezależne od ubezpieczającego, 
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – w tych przypadkach Ubezpieczony otrzymuje 80% zwrotu.

Ubezpieczenie kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze skróceniem uczestnictwa w imprezie, 
spowodowanym zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Ubezpieczonego. Szczegółowa lista powodów skrócenia wyjazdu 
znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Katalog powodów skrócenia

Nagłe zachorowanie albo Nieszczęśliwy wypadek podczas Podróży Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, 
powodujące znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, o ile Lekarz Centrum Operacyjnego w porozumieniu z Lekarzem 
prowadzącym leczenie za granicą uznali wcześniejszy powrót Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka za wskazany, możliwy i 
bezpieczny;

Śmierć Ubezpieczonego;

Komplikacje związane z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujących u 
Ubezpieczonego co najmniej dwutygodniową Hospitalizacją lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia 
Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność Allianz z tego powodu występuje w sytuacji, 
gdy zdarzenie będące powodem skrócenia uczestnictwa w Imprezie wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 12 tygodnia ciąży;

Nieszczęśliwy wypadek skutkującego natychmiastową Hospitalizacją Członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż Nieszczęśliwy 
wypadek Członka rodziny Ubezpieczonego wystąpił podczas pobytu Ubezpieczonego na Imprezie;

 Śmierć Członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła podczas pobytu 
Ubezpieczonego na Imprezie;

Zdarzenie losowe w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności, z zastrzeżeniem, iż Zdarzenie 
losowe wystąpiło podczas pobytu Ubezpieczonego na Imprezie;

Wezwanie przez władze państwowe; za wezwanie przez powyższe władze uważa się bezwarunkowe wezwanie Ubezpieczonego do 
powrotu przez władze Kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z wyłączeniem:
• wezwania przez władze wojskowe,
• wezwania przez uprawnione władze w związku z popełnieniem przestępstwa bądź wykroczenia przez Ubezpieczonego, bądź 

podejrzeniem jego popełnienia;

Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania Imprezy, o ile w chwili 
zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy; koszty związane z 
powrotem Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego są zwracane tylko wtedy, gdy koszt transportu określonym środkiem 
transportu w obie strony uwzględniony był w umowie uczestnictwa w Imprezie.
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UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  
W PODRÓŻY NA TERYTORIUM POLSKI, 
DLA MIESZKAŃCA POLSKI
 
Pakiety ubezpieczeń na terytorium Polski dla mieszkańców 
Polski można budować według indywidualnych potrzeb 
klientów. Oprócz NNW i unikalnej na rynku polskim oferty 
„Pomocy w podróży na terenie Polski” można dokupić 
ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, OC, zgodnie  
ze schematem:

Zakres Ochrony Sumy Ubezpieczenia

Assistance 2 000 PLN

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 5 000-100 000 PLN

Odpowiedzialność Cywilna 100 000-1 000 000 PLN

Bagaż Podróżny 400-10 000 PLN

Sprzęt Sportowy 400-10 000 PLN

Bagaż Podróżny i sprzęt elektroniczny 400-10 000 PLN

Suma Ubezpieczenia Assistance – do 2 000 PLN

Ubezpieczenia 
Allianz 
wyróżnia 
bardzo 
bogaty zakres 
Assistance na 
terytorium 
Polski

Ubezpieczenia na 
terytorium Polski

Ubezpieczenie assistance w podróży  
na terytorium Polski

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Całodobowy dyżur telefoniczny.  TAK

Pokrycie kosztów dostarczenia leków w przypadku zalecenia leżenia. zalecone leżenie co najmniej 7 
dni, 100 PLN

Transporty medyczne do placówki medycznej. 1 000 PLN

Transporty medyczne z placówki medycznej. 1 000 PLN

Transporty medyczne między placówkami. 500 PLN

Organizacja i zwrot kosztów procesu rehabilitacyjnego. 500 PLN

Organizacja wypożyczenia albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego. dowóz: 200 PLN
zakup: 200 PLN

Wizyty u lekarza lub wizyty domowe. 500 PLN

Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego. 500 PLN

Pomoc domowa.
hospitalizacja dłuższa niż  

7 dni, do 300 PLN  
maksymalnie do 5 dni

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, w tym przewóz dzieci Ubezpieczonego – osób 
niesamodzielnych do osoby wyznaczonej i ich powrót, lub przejazd w dwie strony osoby wyznaczonej do opieki 
nad dziećmi Ubezpieczonego/osobą niesamodzielną. Warunkiem jest hospitalizacja członka rodziny w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. 
W przypadku braku dyspozycji osoby wyznaczonej możliwa jest organizacja opieki nad dziećmi 
Ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi.

w przypadku organizacji 
do opieki osoby innej niż 
wyznaczona – opieka do  
150 PLN za każdy dzień,  

do 3 dni

Opieka nad zwierzętami domowymi (psem lub kotem) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego. opieka: 150 PLN, do 3 dni 
przewóz: 200 PLN

Opieka psychologa, w przypadku gdy Ubezpieczony uległ objętemu odpowiedzialnością Allianz nieszczęśliwemu 
wypadkowi, w wyniku czego, zdaniem lekarza prowadzącego leczenie, wskazana jest konsultacja z 
psychologiem lub Ubezpieczony znalazł się w trudnej sytuacji losowej, w wyniku czego, zdaniem lekarzy 
Centrum Operacyjnego, wskazana jest konsultacja z psychologiem.

po NW 300 PLN,
po trudnej sytuacji losowej 

500 PLN

Pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę 
na terenie RP lub w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego oraz pomoc w zablokowaniu rachunku 
bankowego w przypadku kradzieży kart płatniczych/czeków.

TAK

Informacje o:
– państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia;
– informowanie o działaniu leków;
– placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne;
– placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny;
– informacje medyczne (m.in. jak przygotować się do zabiegów);
– odpowiednich dietach, zdrowym żywieniu;
– infolinia medyczna;
– infolinia Baby Assistance.

TAK

Świadczenie szpitalne. 50 PLN/dzień 
maksymalnie 500 PLN
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UBEZPIECZENIE NA TERYTORIUM 
POLSKI, DLA CUDZOZIEMCÓW

Jako jeden  
z nielicznych 
ubezpieczycieli 
na rynku polskim 
proponujemy 
ubezpieczenie dla 
cudzoziemców 
podróżujących po 
terytorium Polski

Kraj zamieszkania – kraj, w którym dana osoba 
aktualnie podlega ubezpieczeniu społecznemu 
na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub 
zaświadczenia o prawie pobytu lub obywatelstwa.

Osoby, dla których Polska jest krajem zamieszkania 
pomimo obcego obywatelstwa lub pochodzenia 
nie są traktowane jak cudzoziemcy w rozumieniu 
ubezpieczenia Globtroter.

Suma Ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance: 
od 100 000 PLN do 1 500 000 PLN

Ubezpieczenie na terytorium Polski dla Cudzoziemców 
(osób dla których Polska nie jest krajem zamieszkania) 
można budować według indywidualnych potrzeb 
Klientów. Dostępna jest ochrona w zakresie KLiA, NNW, 
OC, bagażu jak również niektóre dodatkowe Opcje. 

Zakres Ochrony Sumy Ubezpieczenia

Podstawowe elementy

Koszty Leczenia i Assistance 100 000-1 500 000 PLN

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 5 000-100 000 PLN

Odpowiedzialność Cywilna 100 000-1 000 000 PLN

Bagaż Podróżny 400-10 000 PLN

Bagaż Podróżny + sprzęt elektroniczny 400-10 000 PLN

Sprzęt sportowy 400-10 000 PLN

Dodatkowe elementy

Assistance Sport TAK

Business Assistance TAK

Moto Assistance TAK

Concierge TAK

Bezpieczna Kieszeń TAK

Bierne uczestnictwo w wojnie i aktach terroru TAK

W ubezpieczeniu 
bardzo bogaty 
zakres assistance, 
taki sam, jak 
proponowany dla 
obywateli Polski 
podróżujących za 
granicę. Sprawdź 
na 12 i 13 stronie 
katalogu

Dla obcokrajowców polecamy nie tylko 
pakiety turystyczne, ale również sportowe  
i na wyjazd do pracy
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W ALLIANZ ATRAKCYJNA CENOWO 
OFERTA DLA OSÓB STARSZYCH  
I CHORYCH PRZEWLEKLE 

W Allianz proponujemy konkurencyjne stawki za objęcie ochroną 
zaostrzenia chorób przewlekłych.

Zaostrzenia oraz powikłania choroby 
przewlekłej – nagłe nasilenie objawów 
chorobowych ze strony tego samego lub 
innego narządu lub układu, pozostające  
w bezpośrednim związku z tą chorobą, 
o ostrym (burzliwym) przebiegu, 
wymagające udzielenia natychmiastowej 
pomocy lekarskiej.

Ubezpieczenia 
dedykowane 
różnym grupom 
klientów

Choroba przewlekła – zdiagnozowana przed 
zawarciem Umowy ubezpieczenia choroba 
mająca długotrwały przebieg, trwająca 
miesiącami lub latami (także  
z okresami zaostrzenia lub remisji).  
Za chorobę przewlekłą uważa się również 
choroby nowotworowe.

W Allianz zwyżka za wiek dopiero po 70. roku życia

Jeśli Twój klient choruje m.in. na:

Cukrzycę

Nadciśnienie

Choroby serca

Astmę

Nowotwór

koniecznie doradź mu wykupienie zwyżki za zaostrzenie 
chorób przewlekłych.

Polecany skonfigurowany pakiet turystyczny na terytorium Europy dla seniora,  
gdzie znajdzie się:
• odpowiednio dobrana wysokość sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance, 

wystarczająca na podróże po Europie, 
• ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej,
• ubezpieczenie bagażu,
• dodatkowe elementy assistance, które zabezpieczą klienta na wypadek kontynuacji leczenia  

w Polsce,

• zabezpieczenie na wypadek utraty dokumentów takich jak paszport czy prawo jazdy.

Alergię

Świadczenia Limit
Koszty Leczenia i Assistance (Europa) 200 000 PLN
Transport medyczny Ubezpieczonego do kraju zamieszkania BEZ LIMITU
Poszukiwanie i Ratownictwo 50 000 PLN
Opóźnienie Podróży (o min. 6 h) 600 PLN
NNW 50 000 PLN
OC 150 000 PLN
Bagaż Podróżny 4 000 PLN
Pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do RP TAK
Bezpieczna Kieszeń TAK
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KOMPLEKSOWA OFERTA DLA 
SPORTOWCÓW

„Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek 
nie zastąpi ruchu” cyt. W. Oczko

BEZ ZWYŻKI Z DODATKOWĄ ZWYŻKĄ

Uprawianie sportów rekreacyjnych Uprawianie sportów wysokiego ryzyka

aerobik softball baseball

badminton squash biegi długodystansowe

balet steping (aerobik na stopniach) biegi na orientację w terenie

curling stretching dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych  
i pociągowych

fitness surfing flyboard

frisbee taniec football amerykański

golf tenis stołowy gimnastyka akrobatyczna

indoor skydiving tenis ziemny gimnastyka artystyczna

jazda gokartami trekking do wysokości 5 500 m n.p.m. gimnastyka sportowa

jazda motocyklem po drogach utwardzonych wędkarstwo hokej podwodny

jazda na hulajnodze windsurfing jazda quadem

jazda na nartach wodnych wrotki jazda rowerem po górach (mountain biking)

jazda na skuterze wodnym zorbing jazda w snowparku

jazda na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy 
przeznaczone do poruszania się na wodzie kitesurfing

jazda na rowerze kolarstwo szosowe

joga krykiet

jogging lekkoatletyka

kajakarstwo longboard skateboarding

loty widokowe w charakterze pasażera łucznictwo

łyżworolki myślistwo

nartorolki nurkowanie z automatem oddechowym na głębokość 
większą niż 30 m p.p.m.

nurkowanie z automatem oddechowym na głębokość do 
30 m p.p.m. parasailing (szybowanie przy użyciu miękkopłatu)

paintball pływanie jachtem żaglowym/jachtem motorowym  
w odległości powyżej 20 mil morskich od brzegu

piłka koszykowa polo

piłka nożna rekonstrukcje historyczne

piłka ręczna rugby

piłka siatkowa speedrower

pływanie skoki do wody

pływanie jachtem żaglowym/jachtem motorowym w pasie 
wód do 20 mil morskich od brzegu sporty walki

pływanie kajakiem/pontonem/motorówką/jachtem 
żaglowym/jachtem motorowym po wodach śródlądowych strzelectwo sportowe

pumpabike trekking (wędrówka)

rejsy statkiem wycieczkowym triathlon

ringo wakeboarding 

rolki wioślarstwo

skateboarding (jazda na deskorolce) wspinaczka indoorowa

snorkeling wspinaczka wysokogórska (do 5 500 m n.p.m.)

Z DODATKOWĄ ZWYŻKĄ

Uprawianie sportów zimowych Uprawianie sportów ekstremalnych

 hokej abseiling (zjazd na linie) skoki na bungee (skoki na gumowej linie)

 kite-skiing baloniarstwo skoki narciarskie

 kite-snowboarding bouldering (wspinaczka bez asekuracji) spadochroniarstwo

 łyżwiarstwo figurowe downhill speedway (sport żużlowy)

 łyżwiarstwo szybkie free skiing (zjazd na nartach poza oznaczonymi 
trasami) speleologia (eksploracja jaskiń)

 narciarstwo biegowe free snowboarding szermierka

 narciarstwo zjazdowe po oznaczonych trasach heliboarding szybownictwo

 saneczkarstwo heliskiing wspinaczka lodowa

 snowboard zjazdowy po oznaczonych trasach hydrospeed (spływ górską rzeką na plastikowej desce) wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.)

sporty w których wykorzystywane są pojazdy 
przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie

jazda motocyklem lub samochodem po zamkniętym 
torze wyścigowym

wyprawy do miejsc charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub 
przyrodniczymi

kajakarstwo górskie

kolarstwo górskie

lotniarstwo

motocross

motocyklowe i samochodowe rajdy terenowe

motolotniarstwo

paralotniarstwo

podnoszenie ciężarów

polowanie z użyciem broni palnej lub pneumatycznej

psie zaprzęgi

rafting (spływ rzeką na tratwach, łodziach, kajakach, 
pontonach)

W Allianz:
• wysokie sumy ubezpieczenia 

w KLiA, OC 
• Sport Assistance z wysokim 

limitem na Koszty 
Poszukiwania i Ratownictwa 
wynoszącym 75 000 PLN 
(łącznie z limitem w KLiA)

• możliwość ubezpieczenia 
sprzętu sportowego

W naszym systemie znajdziesz również gotowe 
pakiety dla sportów ekstremalnych

Zakres ochrony Limity/franszyza/SU

Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu imiennego lub Ski-Pass w przypadku hospitalizacji lub 

ograniczenia samodzielności ruchowej Ubezpieczonego.
Maks. 1 000 PLN

Zwrot za każdy dzień zamknięcia oznakowanych tras zjazdowych. 100 PLN dziennie (maks. 1 000 PLN)

Zwrot za każdy dzień wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku uszkodzenia sprzętu sportowego. 100 PLN dziennie (maks. 1 000 PLN)

Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa - zwiększenie SU o dodatkowe 50 000 PLN 75 000 PLN

Po nieszczęśliwym wypadku organizacja i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych  
i wydolnościowych. Do limitu SU

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 2 000 PLN

Assistance sport

Obejmujemy również wyczynowe uprawianie 
sportu – w tym zawody, turnieje, rozgrywki  
w ramach klubów itp.
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Ubezpieczenie na wyjazdy 
do pracy

W Allianz dostępna jest oferta ubezpieczenia dla 
osób, które wyjeżdżają do pracy umysłowej lub 
fizycznej

Praca fizyczna (ust. 66 OWU) – wykonywane przez Ubezpieczonego podczas Podróży:

1. działania i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a także działania niewynikające ze stosunku pracy  

i działania niezarobkowe: wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce zwiększających ryzyko powstania 

szkody. Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się także działania w formie zatrudnienia lub zarobkowania 

z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów 

technicznych lub płynów technicznych;

2. prace fizyczne w transporcie, a także wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności 

związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów;

3. prace fizyczne w pralni, maglu, myjni samochodowej, zakładzie pogrzebowym, pogotowiu ratunkowym, Policji, 

straży miejskiej i pożarnej, wojsku (z zastrzeżeniem, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń związanych  

z wykonywaniem działań pod kontrolą służb mundurowych), przy ochronie lub dozorze (niezależnie od tego, czy 

osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie), a także wykonywanie następujących zawodów: listonosz, 

kurier, przedstawiciel handlowy, aktor, artysta estradowy, charakteryzator, choreograf, kucharz, operator kamery, 

fotograf wykonujący swoją pracę poza zakładem fotograficznym, masażysta, fryzjer, kosmetyczka.

4. wykonywanie czynności, prac i zawodów wymienionych w pkt 1, 2 i 3 kwalifikuje się do wykonywania pracy fizycznej, 

o ile jednocześnie nie są wykonywane czynności, prace i zawody wymienione w ust. 67.

Praca fizyczna wysokiego ryzyka (ust. 67 OWU) – wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas Podróży:

1. prac fizycznych w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, 

tartakach (również przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność), a także wykonywanie 

następujących zawodów: konwojent, stolarz, nurek, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt wykonujący 

swoją pracę na budowie, operator maszyn dziewiarskich;

2. czynności z użyciem następujących niebezpiecznych narzędzi: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, pilarki lub szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;

3. pracy fizycznej na wysokości (oznacza pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się co najmniej 3 m nad 

poziomem podłogi lub ziemi) oraz na jednostkach pływających.

Polisy roczne – najlepszy wariant dla osób często 
bądź na długo wyjeżdżających za granicę 

Praca umysłowa:

Zgodnie z OWU – wykonywanie działań, czynności, prac i zawodów niewymienionych w ust. 66 i 67 a także 

wykonywanie prac administracyjno-biurowych

Pełen zakres ochrony i wyłączeń 
znajduje się w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Allianz Polska S.A.

Help desk dla Agentów Allianz: 
tel.: + 48 22 522 26 47
czynny od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8:00-18:00

email: 
travel@mondial-assistance.pl

Życzymy owocnej współpracy!

Jesteśmy do dyspozycji klientów Allianz 24 h na dobę,  
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Telefon:
+48 224 224 224

Katalog obowiązuje od 01.08.2018 r.
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Notatki




