
 
  
 
 
Click here for English 
 

 
Oświadczenia i dokumenty ubezpieczeniowe 

 
 
 
 
Kliknij, aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 
 
Kliknij, aby zapoznać się z Regulaminem Sprzedaży Internetowej 
 
Kliknij aby zapoznać się z Polityką prywatności 
 
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel będzie działał zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i Polisą, które określają warunki umowy 
zawartej z Klientem. Dlatego Klient powinien je przeczytać, w celu zapoznania się z 
zakresem ochrony i świadczeń ubezpieczeniowych.   
  
Wszystkie osoby ubezpieczone: 
 

• powinny mieć mniej niż 80 lat; 
• powinny mieć miejsce zamieszkania w Polsce; 
• nie mogą podróżować do, ani przez kraje objęte sankcjami. 

 
Składka ubezpieczeniowa pobierana jest przez AIG Europe Limited. 
 
Państwa ubezpieczycielem jest AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce. 
 
 
W razie konieczności skorzystania z pomocy, prosimy o kontakt z: 
 
Centrum Alarmowe AIG 
+ 48 22 211 98 72  
 
Aby zgłosić roszczenie prosimy o kontakt z:  
 
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. 
Marszałkowska 111 00-102  
Warszawa  
NIP 107-00-23-828  
Tel. +48 22 528 51 00  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aig.pl/content/dam/aig/emea/poland/documents/brochures/emirates-policy-wording-dual-language.pdf
https://www.aig.pl/content/dam/aig/emea/poland/documents/brochures/emirates-rules-and-regulations-for-online-sales-polish.pdf
https://www.aig.pl/polityka-prywatnosci


 
  
 
 

 
 

Declarations and insurance documents 
 
 
 
 
Click here for the Policy Wording  
 
Click here for the Rules and Regulations for Online Sales  
 
Click here for the Privacy policy 
 
The policy document is the standard client agreement which will be relied by the 
insurer upon in the event of a claim, and the customer should read the terms for their 
own benefit and protection. 
  
All insured travelers must be:  
 

• under the age of 80; 
• residents of Poland; 
• not travelling in, to or through any sanctioned country. 

 
Payment is collected by AIG Europe Limited. 
 
Travel insurance is underwritten by AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce 
 
 
What to do if you need assistance:  
 
AIG Alarm Centre  
+ 48 22 211 98 72  
 
What to do if you have a claim:  
 
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. 
Marszałkowska 111 00-102  
Warszawa  
NIP 107-00-23-828  
Tel. +48 22 528 51 00 
  
 

https://www.aig.pl/content/dam/aig/emea/poland/documents/brochures/emirates-policy-wording-dual-language.pdf
https://www.aig.pl/content/dam/aig/emea/poland/documents/brochures/emirates-rules-and-regulations-for-online-sales-english.pdf
https://www.aig.pl/polityka-prywatnosci

