
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i  informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w  innych dokumen-
tach, w  szczególności w Szczególnych warunkach ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (indeks 
UTRPS/2021/02/04), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 4 lutego 2021 r. (dalej: SWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Dział II według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
–  Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej; 
–  Grupa 2 – Ubezpieczenie choroby – świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane; 
–  Grupa 9 – Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 

przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8; 
–  Grupa 13 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 
–  Grupa 18 – Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu 

zamieszkania. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona jest dostępna w trzech wariantach (I, II, III). Zakres ochro-
ny ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranego wariantu 
ochrony ubezpieczeniowej i może obejmować następujące ryzyka:

 ✔ następstwa nieszczęśliwych wypadków w  czasie podróży na 
terenie RP (uszczerbek na zdrowiu, śmierć, inwalidztwo – NNW); 
suma ubezpieczenia w zależności od wariantu: 10 000 zł, 
20 000 zł, 50 000 zł;

 ✔ potrzeba skorzystania z  określonych usług assistance za po-
średnictwem infolinii medycznej – Assistance; 

 ✔ następstwa nieszczęśliwego wypadku w  czasie podróży na 
terenie RP, koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku 
(KL); suma ubezpieczenia w  zależności od wariantu: 500 zł, 
1000 zł, 2500 zł;

 ✔ następstwa nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży na te-
renie RP koszty rehabilitacji – (KRh); suma ubezpieczenia w za-
leżności od wariantu: 500 zł, 1000 zł, 2500 zł;

 ✔ wyrządzenie szkód czynem niedozwolonym osobom trzecim 
w trakcie podróży na terenie RP, OC w życiu prywatnym (OC); 
suma gwarancyjna w zależności od wariantu ubezpieczenia: 
20 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł (szkody rzeczowe – do 10% 
sumy gwarancyjnej);

 ✔ wyrządzenie szkód osobom trzecim w trakcie podróży na tere-
nie RP w związku z uprawianiem określonych sportów objętych 
umową ubezpieczenia (OC); suma gwarancyjna z  zależności 
od wariantu ubezpieczenia: 10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł;

 ✔ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego (SS); 
suma ubezpieczenia w zależności od wariantu ubezpieczenia: 
1000 zł, 2000 zł, 3000 zł.

 ✘ Poniesienia kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji niezwią-
zanych ze skutkami nieszczęśliwego wypadku (w ubezpie-
czeniu KL i KRh).

 ✘ Uszczerbków niewymienionych w  tabeli uszczerbków na 
zdrowiu zawartej w treści SWU (w ubezpieczeniu NNW).

 ✘ Wyrządzenia osobom trzecim szkód, których wartość nie 
przekracza równowartości 500 zł (w  ubezpieczeniu OC 
w życiu prywatnym).

 ✘ Wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z wykony-
waniem pracy, zawodu lub prowadzeniem działalności go-
spodarczej (w ubezpieczeniu OC w  życiu prywatnym).

 ✘ Uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, w  których jest 
przechowywany sprzęt sportowy (w ubezpieczeniu SS).

 ✘ Następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka, upra-
wiania sportów ekstremalnych, zawodowego i wyczynowe-
go uprawiania sportu (z wyłączeniem udziału w zajęciach 
sportowych w ramach młodzieżowych klubów sportowych 
zgodnie z definicją zawartą w załączniku do SWU).

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową w  zakresie wszystkich ryzyk nie są 
objęte zdarzenia powstałe w wyniku: 
 ! choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zabu-

rzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków;
 ! ataku konwulsji lub epilepsji;
 ! wypadku wskutek nietrzeźwości Ubezpieczonego;
 ! uczestnictwa Ubezpieczonego w wyścigach pojazdów mo-

torowych i  motorowodnych, jazdy na odcinkach przezna-
czonych do szybkiej jazdy rajdów, jak również innej jazdy 
pojazdami motorowymi, w której chodzi o rywalizację;

 ! samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, do-
konania samookaleczenia przez Ubezpieczonego.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w  ubezpieczeniu 
NNW za skutki:
 ! choroby zawodowej oraz innych chorób nawet występują-

cych nagle lub ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego 
wypadku;

 ! zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły 
do organizmu drogą pokarmową;

 ! wad wrodzonych ani chorób tropikalnych;
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cd. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
 ! przepuklin brzusznych lub pachwinowych, uszkodzenia dys-

ków międzykręgowych;
 ! wylewu krwi do mózgu, zawału serca, udaru.

Ochroną ubezpieczeniową w  ubezpieczeniu KL nie są objęte 
koszty: 
 ! leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego;
 ! operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych.

Towarzystwo nie odpowiada w ubezpieczeniu OC w życiu pry-
watnym i  związanej z  uprawianiem sportu objętego umową 
ubezpieczenia za:
 ! szkody wyrządzone osobom bliskim;
 ! szkody powstałe w związku z posiadaniem w trakcie podró-

ży na terenie RP psów, koni, zwierząt dzikich i egzotycznych, 
jak też broni siecznej, kłującej i palnej, z tym używaniem jej 
w celach sportowych lub w celu samoobrony. 

Towarzystwo nie odpowiada w ubezpieczeniu SS za:
 ! za szkody wynikające z zagubienia lub pozostawienia sprzę-

tu sportowego bez opieki lub niezabezpieczonego stosow-
nie do postanowień SWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie okoliczności, o które Towarzystwo pyta we wniosku o zawarcie umowy lub innych pismach 

przed zawarciem umowy oraz informować o wszelkich zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający jest zobowiązany przekazać Ubezpieczonemu na pi-

śmie lub, jeśli wyrazi on zgodę, na innym trwałym nośniku ogólne warunki ubezpieczenia przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia 
(o ile konieczna jest zgoda Ubezpieczonego na udzielenie ochrony lub Ubezpieczony finansuje składkę).

 — Terminowo opłacać składki (Ubezpieczający).
 — W ubezpieczeniu NNW, KL i KRh – w terminie 7 dni od dnia powrotu z podróży dostarczyć Towarzystwu wymaganą dokumentację koniecz-

ną dla ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.
 — W ubezpieczeniu SS – zawiadomić policję niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin o każdym wypadku kradzieży, kradzieży 

z włamaniem, rabunku lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, i uzyskać potwierdzenie tego zgłoszenia z wyszczególnie-
niem utraconych przedmiotów i wartości każdego z nich; zawiadomić właściwego przewoźnika lub kierownictwo hotelu, domu wczaso-
wego, kempingu itp. o każdej szkodzie, która powstała w publicznym środku komunikacji lub miejscu zakwaterowania, i uzyskać pisemne 
potwierdzenie takiego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów i wartości każdego z nich.

 — W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – powiadomić Centrum Alarmowe niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 
wystąpienia zdarzenia, i stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego i bez zgody Centrum Alarmowego nie uznawać ani nie zaspokajać 
roszczeń poszkodowanego ani nie zawierać z nim ugody dotyczącej zgłoszonych przez niego roszczeń.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w złotych na wskazany Ubezpieczającemu rachunek bankowy. Składka płatna jest jednorazowo.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zwarcia, a kończy z chwilą jej rozwiązania.
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia i godziny opłacenia składki, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży 
na terenie RP.
Okres ochrony kończy się z chwilą zakończenia podróży, nie później jednak niż z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia lub z dniem rozwiązania 
umowy ubezpieczenia, jeżeli miało to miejsce wcześniej.

Jak rozwiązać umowę?
Wypowiadając ją w każdym czasie jej trwania z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia: 

 — odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsię-
biorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

 — w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie grupowej Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpie-
czeniowej przez złożenie pisemnego oświadczenia Towarzystwu lub Ubezpieczającemu; 

 — w przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem – odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu 
umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących 
zawierania umów na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa 
się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.


