Zakres ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia/ Suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności
Wariant Standard PLUS

Wariant Super PLUS

Strefa I

Strefa II

do 10.000 PLN

od 10.000 PLN do 50.000 PLN

100% SU

100% SU

określony % SU NNW*

określony % SU NNW**

tak

tak

do 300 PLN

do 300 PLN

Przekazywanie wiadomości

tak

tak

Pomoc w przypadku kradzieży dokumentów itp.

tak

tak

do 300 PLN maksymalnie do 7 dni

do 300 PLN maksymalnie do 7 dni

do 1.000 PLN

do 1.000 PLN

do 1.000 PLN

do 1.000 PLN

tak

tak

Koszty udzielenia pierwszej pomocy medycznej w pasie przygranicznym państw sąsiadujących z RP

–

do 1.000 PLN

Koszty ratownictwa w pasie przygranicznym państw sąsiadujących z RP

–

do 10.000 PLN

Zakres terytorialny
NNW
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu
ASSISTANCE
Całodobowy Dyżur Centrali Alarmowej
Wizyta lekarska na terenie RP

Pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej lub opiekuna prawnego
Pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego
Transport medyczny na terenie RP
Do placówki medycznej
Pomiędzy placówkami medycznymi
Z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
Usługi informacyjne w ramach infolinii Centrum Alarmowego
Informacja o aptekach na terenie RP, ich adresach oraz godzinach otwarcia
Informacja o placówkach medycznych na terenie RP
Informacja o placówkach diagnostycznych na terenie RP
Informacja o placówkach rehabilitacyjnych na terenie RP
Rozmowa telefoniczna z lekarzem Centrum Alarmowego
Organizacja rehabilitacji na terenie RP, związanej z nieszczęśliwym wypadkiem
Organizacja u lekarza specjalisty 1 wizyty na terenie RP związanej z nieszczęśliwym wypadkiem

Ryzyka dodatkowe
Koszty rehabilitacji na terenie RP
Bagaż podróżny
Koszty związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lotniczego
Sprzęt sportowy
Odpowiedzialność cywilna

300 PLN
od 500 do 5.000 PLN
do 200 PLN
od 500 do 5.000 PLN
od 20.000 do 120.000 PLN

Szkody osobowe związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi

50% SG OC

Szkody rzeczowe związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi

25% SG OC

Informacja dodatkowa
*U
 szczerbek na zdrowiu określany jest na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu stosowanej przy orzekaniu o następstwach nieszczęśliwych wypadków przy pracy.
** Uszczerbek na zdrowiu określany jest na podstawie skróconej tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zamieszczonej w § 9 ust. 4 pkt d) ppkt 2 OWU.

