Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży
LION'S BANK MASTER KEY WORLD MASTERCARD
Niniejszy dokument (dalej „Karta Produktu”) zawiera najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu „Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla
Posiadaczy karty kredytowej Lion’s Bank Master Key World Mastercard” (dalej „Ubezpieczenie Podróży”), będącego przedmiotem Grupowej Umowy
Ubezpieczenia, obowiązującej od dnia 01.01.2017 r., do której zastosowanie mają Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Posiadaczy karty
kredytowej Lion’s Bank Master Key World Mastercard (dalej „WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Podróży” bądź „Warunki Ubezpieczenia”),
zawartego pomiędzy Idea Bank S.A. (oddział Lion’s Bank w Warszawie) a Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce na
zasadzie swobody świadczenia usług poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867, Warszawa.
Karta Produktu została przygotowana przez Idea Bank S.A. (oddział Lion’s Bank w Warszawie) (dalej „Bank”) i jej celem jest przedstawienie istotnych
informacji o produkcie. Karta Produktu jest materiałem wyłącznie informacyjnym i nie stanowi integralnej części Ubezpieczenia Podróży oraz
dedykowanych mu załączników, w tym Warunków Ubezpieczenia. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Karty Produktu w stosunku do
postanowień Ubezpieczenia Podróży, wiążące są postanowienia Warunków Ubezpieczenia.
Przystąpienie do Ubezpieczenia Podróży jest możliwe w związku z zawarciem z Bankiem umowy o kartę kredytową karty kredytowej Lion’s Bank Master
Key World Mastercard (dalej „Umowa o kartę”) i nie stanowi zabezpieczenia Umowy o kartę.
Jeśli informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte w Warunkach Ubezpieczenia lub Karcie Produktu są dla Państwa niejasne, albo istnieją
wątpliwości, czy produkt jest dla Państwa odpowiedni, prosimy skorzystać z usług profesjonalnego doradcy, który udzieli pomocy.
Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia prosimy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede
wszystkim z Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

I.

Postanowienia Ogólne

Ubezpieczyciel

Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług poprzez Inter
Partner Assistance Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867, Warszawa Wszystkie podmioty należą do grupy AXA Assistance.

Rola Idea Bank S.A.

Idea Bank S.A. , który zawarł z Ubezpieczycielem grupową umowę ubezpieczenia.

Typ ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek, postanowienia Warunków Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio
do osoby, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczający

Idea Bank S.A.

Ubezpieczony

Współubezpieczony

Warunki objęcia
ochroną
ubezpieczeniową

Przedmiot i zakres
ochrony
ubezpieczeniowej

Posiadacz Karty, osoba fizyczna, która zawarła z Idea Bank S.A. umowę o kartę kredytową Lion’s Bank Master Key World
Mastercard i która dysponuje w/w aktywną kartą.
W ramach ubezpieczenia ochroną objęci są również:
•
małżonek lub partner życiowy Posiadacza karty Lions's Bank Master Key World MasterCard.
•
dzieci Posiadacza karty Lions's Bank Master Key World MasterCard, które nie ukończyły 21 roku życia, nie pozostają
w związku małżeńskim oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe wraz z Posiadaczem karty.
1. Ubezpieczony przystępuje do umowy ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji za pośrednictwem Ubezpieczającego, w
toku zawierania umowy o kartę kartą kredytową Lion’s Bank Master Key World Mastercard Idea Bank S.A.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu WARUNKÓW UBEZPIECZENIA oraz zapoznać go z treścią
umowy ubezpieczenia w zakresie w jakim dotyczy ona jego praw i obowiązków.
3. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową Lion’s Bank Master Key
World Mastercard Idea Bank S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) ochrona od strat finansowych lub nieprzewidzianych wydatków poniesionych w związku:
•
z koniecznością odwołania lub skrócenia podróży (Część A),
•
z opóźnieniem odjazdu/ odlotu środka transportu (Cześć B),
•
z opóźnieniem dostarczenia bagażu (Cześć C),
•
z utratą mienia (Cześć G).
2) pokrycie kosztów:
•
leczenia powstałych w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (Cześć D).
3) wypłata świadczenia odszkodowawczego z tytułu:
•
odbytej hospitalizacji (Cześć E),
•
następstwa nieszczęśliwego wypadku (Cześć F).
Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację świadczeń pomocowych, wypłatę odszkodowań lub organizację i pokrycie kosztów
usług określonych umową ubezpieczenia, o których szczegółowo mowa w dalszej części niniejszej Karty Produktu.

1.

Okres
ubezpieczenia i
okres
odpowiedzialności

Zasady kontynuacji
ubezpieczenia

Rezygnacja z
ubezpieczenia

Zakres
terytorialny
ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia - okres liczony od dnia przystąpienia przez Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia do momentu
rezygnacji z ochrony, wygaśnięcia umowy ubezpieczenia lub zamknięcia rachunku karty kredytowej Lion’s Bank Master
Key World Mastercard Idea Bank S.A.
2. Okres ubezpieczenia trwa od momentu przystąpienia do umowy ubezpieczenia, przez zawarcie umowy o rachunek karty
Lions's Bank Master Key World MasterCard, do chwili zamknięcia rachunku karty lub rozwiązania umowy ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa oraz prawo do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia:
1) dla Części A w zakresie Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Podróży rozpoczyna się w dniu opłacenia
Podróży, a kończy się w momencie rozpoczęcia Podróży poprzez odjazd/odlot pierwszym środkiem transportu lub
wraz z godziną odlotu/odjazdu wskazaną na bilecie na środek transportu,
2) dla Części A w zakresie Ubezpieczenia kosztów wcześniejszego powrotu z Podróży, rozpoczyna się wraz z
rozpoczęciem Podróży poprzez odjazd/ odlot pierwszym środkiem transportu, zaś kończy się w przeddzień
zakończenia danej podróży, najpóźniej jednak o godzinie 24: 00 w przeddzień 30-tego dnia Podróży,
3) dla Części B: Ubezpieczenie kosztów z tytułu opóźnienia odjazdu środka transportu, Części C: Ubezpieczenie
opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego, Części F: Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków,
rozpoczyna się w chwili opuszczenia przez Ubezpieczonego Miejsca zamieszkania z bezpośrednim zamiarem
rozpoczęcia Podróży, a dobiega końca w chwili powrotu Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania po zakończeniu
Podróży, najpóźniej jednak o godzinie 24: 00 w 30-tym dniu Podróży,
4) dla Części D: Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance medyczny, Części E: Ubezpieczenie na wypadek
Hospitalizacji, rozpoczyna się od momentu przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
bądź granicy jego Kraju stałego zamieszkania przy wyjeździe, a kończy się w chwili przekroczenia przez
Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bądź granicy jego Kraju stałego zamieszkania przy powrocie,
najpóźniej jednak o godzinie 24: 00 w 30-tym dniu Podróży,
5) dla Części G: Ubezpieczenie utraty kluczy i Dokumentów osobistych rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o Kartę
objętą ubezpieczeniem, a kończy się z upływem jej okresu ważności, w stosunku do danej karty.
Ochrona ubezpieczeniowa ulega jednak automatycznemu wydłużeniu o czas niezbędny do powrotu do Miejsca zamieszkania,
w przypadku braku możliwości powrotu Ubezpieczonego z Podróży w pierwotnie planowanym terminie, z przyczyn objętych
niniejszymi WARUNKÓW UBEZPIECZENIA. W sytuacjach przedłużania się Podróży z powodu przyczyn o których mowa
powyżej Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance w celu poinformowania
Ubezpieczyciela o tym fakcie.
1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie jej trwania poprzez zamknięcie
rachunku karty Lions's Bank Master Key World MasterCard. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej skutkuje ustaniem
ochrony udzielanej przez Ubezpieczyciela z dniem następnym po dniu zamknięcia rachunku karty.
2. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ubezpieczenia nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów,
jednak nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje cały świat.
1.
2.

Suma ubezpieczenia
1.
2.
1.
Przesłanki zmiany
Sumy ubezpieczenia

2.

3.
Uprawniony do
otrzymania Sumy
ubezpieczeniowej
Koszty ponoszone
przez
Ubezpieczonego
Wyłączenia i
ograniczenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

Suma ubezpieczenia jest kwotą stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w
okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk została wskazana w Tabeli świadczeń i limitów stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszej Karty Produktu. W przypadku braku odmiennych postanowień w Warunkach Ubezpieczenia, limity kwotowe
świadczeń podane są w przeliczeniu na jednego Ubezpieczonego, na jedną podróż.
Nie istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia, ani ilości należnych świadczeń.
Tabela świadczeń i limitów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Karty Produktu.
Suma ubezpieczenia jest kwotą stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w
okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk została wskazana w Tabeli świadczeń i limitów stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszej Karty Produktu. W przypadku braku odmiennych postanowień w SWU, limity kwotowe świadczeń podane są
w przeliczeniu na jednego Ubezpieczonego, na jedną podróż.
Nie istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia, ani ilości należnych świadczeń.

Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń jest Ubezpieczony – Posiadacz Karty, a także osoby wskazane w punkcie
Współubezpieczony niniejszej Karty Produktu.
1.
2.
3.
1.

Ubezpieczony nie opłaca składki ubezpieczeniowej oraz nie ponosi kosztów z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Obowiązek opłacenia składki ciąży na Ubezpieczającym na podstawie umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel określa wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach, w których Ubezpieczony:
1) nie przestrzega wskazówek Centrum Pomocy Assistance i nie współdziała z nim lub nie przedstawi dokumentów, do
których złożenia zobowiązany jest na mocy niniejszych WARUNKÓW UBEZPIECZENIA;
2) działa wbrew zaleceniom Lekarza prowadzącego;

3)

nie zwolnił z obowiązku zachowania tajemnicy Lekarza prowadzącego lub innej instytucji, w przypadku gdy jest to
niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela a Centrum Pomocy Assistance poinformuje o tym
wymaganiu składającego wniosek o świadczenie;
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące normalnym następstwem:
1) umyślnego działania Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym;
2) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
3) Nieszczęśliwych wypadków lub zaburzeń stanu zdrowia, schorzeń, zachorowań, których objawy występowały przed
początkiem Okresu ubezpieczenia, również w przypadku, kiedy mimo ich wystąpienia nie zasięgnięto porady
lekarskiej.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków, gdy zdarzenie pozostaje w adekwatnym związku z:
1) Chorobą przewlekłą
2) zachowaniem chuligańskim Ubezpieczonego lub w związku z działalnością przestępczą;
3) udziałem w bójkach lub popełnieniem, bądź usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
4) udziałem Ubezpieczonego w konflikcie wojennym, w misjach pokojowych, akcjach bojowych lub wojennych;
5) udziałem w buntach, demonstracjach, powstaniach lub niepokojach, publicznych aktach przemocy, strajkach lub na
skutek ingerencji lub decyzji organów administracji publicznej;
6) udziałem Ubezpieczonego w Akcie terrorystycznym lub w przygotowaniach do niego;
7) naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa, zarządzeń lub środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa,
zastosowanych przez dany kraj lub kiedy Ubezpieczony złamał przepisy bezpieczeństwa lub nie używał w chwili
zaistnienia zdarzenia odpowiednich środków ochronnych ta-kich jak: kask przy jeździe konnej lub rowerowej, na
nartach i na snowboardzie, kask i kamizelka ratunkowa przy sportach wodnych lub nie po-siadał odpowiednich
ważnych uprawnień do wykonywania danej aktywności, na przykład prawa jazdy, uprawnień do nurkowania
rekreacyjnego;
8) niewykonaniem szczepień ochronnych lub zabiegów profilaktycznych rekomendowanych przed Podróżą
zagraniczną na terytorium danego kraju;
9) chorobami przenoszonymi drogą płciową, AIDS, HIV;
10) Chorobami psychicznymi;
11) następstwami znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli
Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć o ta-kim działaniu leku, na podstawie adnotacji na opakowaniu
lub ulotki zawierającej informację o wpływie leku na zdolności psychomotoryczne, o ile miało to wpływ na powstanie
lub zwiększenie się szkody;
12) uprawianiem aktywności sportowej nieobjętej podstawową ochroną ubezpieczeniową (tabela sportów objętych
ubezpieczeniem znajduje się w artykule 3 ust. 4 niniejszych WARUNKÓW UBEZPIECZENIA)
13) uprawianiem aktywności sportowej w miejscach do tego nie przeznaczonych;
14) braniem udziału w polowaniach na zwierzęta;
15) braniem udziału w zawodach lub rajdach, jako kierowca, pilot lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, również
podczas jazd próbnych i testowych;
16) postępowaniem, w związku z którym Ubezpieczony nie przestrzegał przepisów prawa obowiązujących na terenie
danego państwa;
17) wykonywaniem Pracy fizycznej;
18) wykonywaniem zadań kaskaderskich;
19) wykonywaniem pełnionej funkcji: żołnierza, policjanta, członka innej służby mundurowej lub innej jednostki lub
służby bezpieczeństwa;
20) wypadkami lotniczymi, z wyłączeniem przypadków, gdy Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii
lotniczych;
Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje przypadków, gdy zdarzenie:
1) miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub Kraju stałego zamieszkania, o ile w niniejszych
WARUNKI UBEZPIECZENIA nie wprowadzono postanowień odmiennych dla danego rodzaju ubezpieczenia;
2) miało miejsce na terenie państwa, w którym Ubezpieczony przebywa nielegalnie;
3) spowodowane zostało przez energię jądrową lub zagrożenia o charakterze jądrowym lub w związku z nimi;
4) było znane w chwili przystąpienia do umowy ubezpieczenia;
5) nastąpiło w wyniku samobójstwa, próby samobójczej lub na skutek umyślnego samookaleczenia ciała
Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności;
6) nastąpiło w trakcie podróży rozpoczętej przez Ubezpieczonego po opublikowaniu przez, Światową Organizację
Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub podobną instytucję informacji, iż nie
zaleca się podróżowania do danego państwa lub regionu;
7) zostało spowodowane przez epidemię, bądź skażenie chemiczne lub biologiczne;
8) nastąpiło w trakcie posługiwania się pirotechniką lub bronią palną;
Ponad to ochrona z tytułu świadczeń wynikających z Części D — Ubezpieczenie kosztów leczenia, Części E — Ubezpieczenie
na wypadek Hospitalizacji oraz części G — Ubezpieczenie utraty kluczy i Dokumentów osobistych, jest wyłączona w kraju
zamieszkania.

Roszczenie
regresowe

Zgłaszanie
zdarzenia
ubezpieczeniowego

Zgłaszanie i
rozpatrywanie
reklamacji

Opodatkowanie

Szczegółowe postanowienia dotyczące zakresu wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w
Artykule 8 Warunków Ubezpieczenia oraz w dalszych postanowieniach części szczególnych Warunków Ubezpieczenia.
1. Z dniem wypłaty świadczenia (odszkodowania), na Ubezpieczyciela przechodzą roszczenia wobec osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości świadczenia (odszkodowania) wypłaconego przez Ubezpieczyciela. W
przypadku gdy Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia
roszczeń przed roszczeniami Ubezpieczyciela w stosunku do pozostałej części, z wyłączeniem Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia.
2. Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi
odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielać pomocy Ubezpieczycielowi przy do-chodzeniu roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, dostarczając niezbędnych informacji i dokumentów oraz umożliwić
prowadzenie czynności niezbędnych do dochodzenia roszczeń regresowych.
W celu zgłoszenia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu powinna
niezwłocznie skontaktować się z AXA Assistance pod numerem telefonu +48 22 439 90 90 (połączenia międzynarodowe) lub
800 100 700 (połączenia lokalne), nie później jednak niż w terminie 28 dni od daty wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
1. Reklamacja powinna zostać złożona telefonicznie na numer telefonu:
•
+48 22 439 90 90 (połączenia międzynarodowe) lub 800 100 700 (połączenia lokalne) lub
•
drogą mailową na adres: quality@ipa.com.pl bądź
•
pocztą na adres: Inter Partner Assistance Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867, Warszawa.
2. Ubezpieczyciel udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej
złożenia.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w
terminie, o którym mowa w powyżej, Ubezpieczyciel na piśmie: wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności,
które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Nie dotyczy.

Załącznik nr 1

TABELA ŚWIADCZEŃ I LIMITÓW
W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego Ubezpieczonego i jedną Podróż
Część A – Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w Podróży lub wcześniejszego z niej powrotu
Poradnictwo w zakresie podróży

2 500 euro

Część B – Ubezpieczenie kosztów z tytułu opóźnienia odjazdu środka transportu
Limit na jednego Ubezpieczonego

125 euro

Suma ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych i Współubezpieczonych podróżujących razem

2 500 euro

Część C – Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego
Suma ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych i Współubezpieczonych podróżujących razem

125 euro

Część D – Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance medyczny
Suma ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej i repatriacji

50 000 euro

Limit na świadczenie „Pilne leczenie dentystyczne w celu uśmierzenia bólu”

250 euro

Limit na świadczenie „Przedłużający się pobyt osoby objętej ochroną/osoby towarzyszącej”

75 euro dziennie przez nie więcej niż 10 dni
i przelot w klasie ekonomicznej

Limit na świadczenie „Podróż bliskiego krewnego w przypadku hospitalizacji”

75 euro dziennie przez nie więcej niż 10 dni
i przelot w klasie ekonomicznej

Limit na jedno świadczenie „Noworodki urodzone w następstwie komplikacji ciąży”

25 000 euro (lub 50 000 euro w przypadku
podróży do Stanów Zjednoczonych lub na
Wyspy Karaibskie)

Suma ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu i repatriacji szczątków

4 500 euro

Część E – Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji
Suma ubezpieczenia na świadczenie z tytułu Hospitalizacji

750 euro

Limit na świadczenie za każdy dzień, nie więcej niż 30 dni

25 euro

Część F – Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków
Suma ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków

25 000 euro

Suma ubezpieczenia na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu (Ubezpieczony poniżej 71 roku
życia) dla wypadków w komunikacji

25 000 euro

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci (Ubezpieczony między 18, a 70 rokiem życia) dla wypadków
w komunikacji

25 000 euro

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci (Ubezpieczony poniżej 18 i powyżej 71 roku życia) dla
wypadków w komunikacji

2 000 euro

Suma ubezpieczenia na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu (Ubezpieczony w wieku 71 roku
życia lub starszy) dla wypadków w komunikacji

2 000 euro

Część G – Ubezpieczenie utraty kluczy i Dokumentów osobistych

Suma ubezpieczenia na rok kalendarzowy

700 euro

Limit na świadczenie „Klucze i dokumenty”

250 euro

Limit na świadczenie „Torebka/portfel”

250 euro

Limit na świadczenie „Zawartość torebki”

100 euro

Limit na świadczenie „Przenośne urządzenie elektroniczne”

100 euro

Informujemy, że na podstawie art. 808 § 4 Kodeksu Cywilnego Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel (Inter Partner Assistance Oddział w Polsce,
ul. Chłodna 51, 00-867, Warszawa Wszystkie podmioty należą do grupy AXA Assistance) udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy oraz
Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

