Ubezpieczenie: Multitravel
Wariant: Light

Zakres ubezpieczenia na jedną osobę

Wysokość świadczenia

Koszty leczenia

50 000 €

Leczenie ambulatoryjne i hospitalizacja

50 000 €

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych, psychicznych
lub nowotworowych
Transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej
Leczenie stomatologiczne
Naprawa lub zakup okularów, protez

5 000 €
50 000 €
250 €
1 000 €

Transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji

50 000 €

Transport zwłok Ubezpieczonego

50 000 €

Zakup trumny, urny lub koszty kremacji
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej
Koszty podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
Koszty transportu Ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży
Koszty ratownictwa
Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego
Natychmiastowa pomoc assistance

1 250 €
100 € za dzień / do 7 dni
1 000 €
500 €
50 000 €
100 € za dzień / do 7 dni
50 000 €

Koszty transportu osób bliskich
Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
Pomoc przy wcześniejszym powrocie Ubezpieczonego do RP
Pomoc prawna
Zwrot kosztów karnetu
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia tras
Opóźnienie lotu
Następstwa nieszczęśliwych wypadków

2 500 €

NNW – trwały uszczerbek

2 500 €

NNW – śmierć

2 500 €

NNW – inwalidztwo

2 500 €

Zakres ubezpieczenia na jedną osobę

Wysokość świadczenia

Bagaż podróżny
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna – szkody w mieniu
Odpowiedzialność cywilna – szkody na osobie
OC związana z uprawianiem sportu
OC Sport – szkody w mieniu
OC Sport – szkody na osobie
Sprzęt sportowy
Utrata wypłaconej gotówki (kradzież z włamaniem lub rabunek)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem
Koszt rezygnacji z podróży lub jej przerwania
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
Koszty rezygnacji z biletu
Koszty rezygnacji z rezerwacji noclegu
Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych – AS
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu na terenie RP
Koszty leczenia na terenie RP
Koszty rehabilitacji na terenie RP

Opcje dodatkowe:
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka – SWR
Zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu – ZS
Uprawianie sportów ekstremalnych – SE
Choroby przewlekłe, psychiczne lub nowotworowe do wysokości 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – CP
Praca fizyczna – PF

