
Allianz Globtroter

Ubezpieczenie 
na wyjazd, 
tak ważne, jak 
sam urlop



SUMY UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I ASSISTANCE

Od 100 000 PLN do 1 500 000 PLN

• Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z Sumą Ubezpieczenia aż do 100 000 PLN,

• Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym na rzeczy i na osobie z Sumą Ubezpieczenia 
aż do 1 000 000 PLN,

• Zaginięcia bądź kradzieży bagażu z Sumą Ubezpieczenia aż do 10 000 PLN,

• Ubezpieczenia kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w imprezie 
z limitem na osobę aż do 20 000 PLN.

Podstawowy zakres świadczeń objętych ochroną to między innymi:

Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne do limitu Sumy Ubezpieczenia

Transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania oraz zwłok do miejsca pochówku  Bez limitu

Pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego zachorowania  
(stany zapalne, bólowe) i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 1 000 PLN na cały okres ubezpieczenia

Leczenie związane z ciążą i porodem (nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży) maks. 2 wizyty do kwoty 10 000 PLN  
na cały okres ubezpieczenia

Zakup lekarstw do limitu Sumy Ubezpieczenia

Refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do limitu Sumy Ubezpieczenia

Koszty leczenia związane z klauzulą nieoczekiwanych działań wojennych lub aktu terroru
Dla Sumy Ubezpieczenia KLiA ≥200.000 PLN ochrona do 100% Sumy ubezpieczenia

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach, gdy nastąpiła awaria środka transportu, wypadek 
komunikacyjny lub odwołanie albo opóźnienie środka transportu publicznego ze względu na złe warunki 
atmosferyczne

przedłużenie ochrony o 48 godz. GRATIS

Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży takich, jak zakup artykułów pierwszej potrzeby,  
tj. artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych, w przypadku opóźnienia transportu

przy opóźnieniu powyżej 6 godz.  
do maks. 600 PLN

Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa.
Koszty poszukiwań i ratownictwa nie tylko w pakietach standardowych! Przy kupnie Assistance Sport 
suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu do 75 000 PLN.

50 000 PLN

Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego, w przypadku
gdy wymagana jest hospitalizacja Ubezpieczonego rodzica/opiekuna. maks. 3 dni, do 1 500 PLN

Telefoniczna konsultacja medyczna w języku polskim
GRATIS

Pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną

NOWOŚCI!

Dzienne świadczenie szpitalne, jeżeli Ubezpieczony był hospitalizowany w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku lub nagłego zachorowania przez okres co najmniej 2 dni

50 PLN/dzień maks. 500 PLN.
Z kartą EKUZ – 200 PLN/dzień, maks. 2 000 PLN

Dzienne świadczenie szpitalne w RP, jeżeli Allianz zorganizował transport Ubezpieczonego do szpitala  
na terytorium RP, gdzie Ubezpieczony był hospitalizowany przez okres co najmniej 2 dni w związku  
z nieszczęśliwym wypadkiem

50P LN/dzień, maks. 500 PLN

Pomoc Psychologa 500 PLN

Pomoc Prawna 10 000 PLN

Kierowca zastępczy do limitu Sumy Ubezpieczenia

Pet Assistance w zakresie KLiA

Ponadto ochronę 
możesz rozszerzyć 
o ubezpieczenie:



Dla Twojej rodziny i domu:

Bezpieczna Kieszeń 
Zwrot kosztów na wypadek utraty 
kluczy, dokumentów, telefonu 
komórkowego w wyniku kradzieży 
lub rozboju. 

Alkohol W KLiA i NNW
Włączona ochrona na wypadek 
choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
mającego zdarzenie pod wpływem 
alkoholu >0,2 ‰.

Medical Assistance
Zabezpiecz rodzinę pozostającą  
w kraju.  
Świadczenie obejmuje: domową 
wizytę lekarza lub pielęgniarki, 
transport do szpitala lub przychodni, 
wypożyczenie lub zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, pomoc domową. 

Home Assistance
Interwencja specjalisty w razie awarii 
sprzętu RTV lub AGD w mieszkaniu.

Moto Assistance
(Samochód nie straszy niż 12 lat)
Przydatne podczas podróży własnym
samochodem po Europie.
W świadczeniu między innymi:
• Naprawa na miejscu do 1 500 PLN
• Holowanie do 1 500 PLN
• Parking strzeżony maks. 3 doby
• Złomowanie samochodu 

osobowego do 500 PLN- 
NOWOŚĆ!

Kontynuacja 
Leczenia w RP
Przydatne, gdy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczony powinien kontynuować 
leczenie w Polsce. Świadczenie 
zawiera wizyty domowe lekarza lub 
pielęgniarki oraz zwrot kosztów 
za rehabilitację po NW.

Dla Ciebie:

Dla Sportowców:

Dla Sportowców, 
Seniorów i nie tylko: 

Dodatkowe elementy ubezpieczenia 
w polisie ubezpieczeniowej
(za dodatkową składką)

Sport Assistance
Zwrot kosztów za:
• Niewykorzystany karnet SKI-PASS 

do 1 000 PLN
• Zamknięcie tras zjazdowych  

100 PLN za każdy pełny dzień, 
maks. 1 000 PLN

• Wypożyczenie sprzętu 
sportowego do kwoty 1 000 PLN

• Dowóz paliwa! (koszt paliwa 
pokrywa Ubezpieczony)

Po dokupieniu klauzuli Assistance Sport 
pokrycie kosztów poszukiwań  
i ratownictwa podwyższona do kwoty 
75 000 PLN!
NOWOŚĆ! Ochrona rowerzysty.



PAKIET USŁUG MEDYCZNYCH I ASSISTANCE PO POWROCIE DO RP
Świadczenia w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku oraz Nagłego zachorowania  
– wymóg udzielania pomocy przez Allianz za granicą.

Wypadek ubezpieczeniowy
Nieszczęśliwy wypadek w okresie 
ubezpieczenia podczas podróży  

poza terytorium RP

Nagłe zachorowanie w okresie  
ubezpieczeniowym podczas podróży 

poza terytorium RP
USŁUGI MEDYCZNE

Maksymalna liczna usług medycznych  
do wykorzystania w odniesieniu do jednego 
wypadku ubezpieczeniowego

10 5

1. konsultacja chirurga

do wyczerpania maksymalnej liczby usług medycznych do wykorzystania

2. konsultacja okulisty

3. konsultacja otolaryngologa

4. konsultacja ortopedy

5. konsultacja kardiologa

6. konsultacja neurologa

7. konsultacja pulmonologa

8. konsultacja lekarza rehabilitacji

9. konsultacja neurochirurga

10. konsultacja psychologa

11. zabiegi ambulatoryjne

12. badania laboratoryjne

13. badania radiologiczne

14. ultrasonografia

15. tomografia maksymalnie 1 badanie na Wypadek ubezpieczeniowy

16. rezonans magnetyczny maksymalnie 1 badanie na Wypadek ubezpieczeniowy

17. rehabilitacja – w odniesieniu do 1 zdarzenia 
można skorzystać maksymalnie jednokrotnie 
z tego świadczenia

maksymalnie 30 zabiegów (stanowiących łącznie  
1 świadczenie) na Wypadek ubezpieczeniowy brak

Telefoniczna informacja medyczna
BEZ LIMITU – możliwość uzyskania informacji dotyczących np.: danych teleadresowych placówek służby  

zdrowia (państwowych i prywatnych), placówek rehabilitacyjnych, domów pomocy społecznej,  
hospicjów, aptek oraz działania leków, ich skutków ubocznych, diet.

USŁUGI ASSISTANCE

Transport medyczny:
• do placówki medycznej
• z placówki medycznej
• pomiędzy placówkami medycznymi

Łączny limit 2 000 PLN
na Wypadek ubezpieczeniowy brakDostarczenie leków

Wizyta pielęgniarki

Maksymalnie 1 wizyta lekarza internisty lub lekarza 
rodzinnego

Sprzęt rehabilitacyjny

ZABIEG OPERACYJNY

Organizacja i pokrycie kosztów zabiegu 
operacyjnego z zakresu chirurgii ortopedycznej do 15 000 PLN brak

Zalety ubezpiecznia:

• Możliwość dokupienia „pakietu usług medycznych i assistance po powrocie do RP” w bardzo atrakcyjnej cenie!

• „Pakiet usług medycznych i assistance po powrocie do RP” szczególnie polecany dla osób aktywnie uprawiających sporty,  

w szczególności zimowe (np. narciarstwo, snowboard).

• Szeroki wachlarz usług medycznych w zakresie.



Dlaczego Allianz Travel:
Ponad 60 lat doświadczenia w pomocy podróżnym

Szeroka sieć usługodawców medycznych na całym świecie, w 78 krajach

44 całodobowe centra operacyjne, działające 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku

Globalna, uznana i wiarygodna marka

Najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie

Dlaczego warto ubezpieczyć się w Allianz?
Największe wypłacone szkody w Globtroter:

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

Ulotka obowiązuje od dnia 01.08.2018 r.



Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń  
turystycznych Allianz?

Zadzwoń pod nr: +48 22 522 26 47
lub napisz na adres e-mail: travel@mondial-assistance.pl


