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For English Language version of the Policy Wordings please click here. 

Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń: 

CZĘŚĆ III,CZĘŚĆ IV, SEKCJA A.1.1, A.1.3,  A.2.1, A.2.2, A.2.4, B1 - B.4.1, B4.3, 

B.5.1, B.6.1, B.6.3, B.7.1, B.7.3, B.8, C.1.1, C.2, C3, D.1, E.1.1, E.1.3, E.2.1, E.3.1, 

E.4.1, E.4.3, E.5.1, E.5.3, E.6.2, E.6.3, E6.3, E.7.1, E.8.1, F.1.1, F1.a.1,F.1.b.1, 

F.1.c.1, F.1.c.3, F.1.d, F.1.e, F.2.1, F.2.a.1, F.2.b.1, F.2.b.3, F.2.c, F.3.a, F.3.b, F.3.c, 

F.3.d.1, F.4.a, F.4.b, F.4.c.1, F.4.d, F.5.a, - F.5.h, Specjalne warunki dotyczące 

SEKCJI F. pkt. 1, 3-5,  

 

Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty 

odszkodowania zawarte są w następujących częściach warunków 

ubezpieczenia: CZĘŚĆ I. pkt 5, CZĘŚĆ II, pkt 4(2), CZĘŚĆ III,  CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ 

VI pkt.1.2, CZĘŚĆ VII, SEKCJA A.1.2, A.2.3, B4.2, B5.2, B.6.2, B.7.2, C.1.2, D.2, 

E.1.2, E.2.2, E.3.2, E.4.2, E.5.2, E.7.2, E.8.2, F1.a.2, F.1.c.2, F.2.a.2, F.2.b.2, 

F.3.d.2, F.4.c.2, F.5, Specjalne warunki dotyczące SEKCJI F. pkt. 2,  

 
  
  

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL GUARD 
  
  
  

Jeśli potrzebujesz pomocy: 
Skontaktuj się z: 
Centrum alarmowe AIG  
+48 22 211 98 72             
  
  
Jeśli chcesz zgłosić szkodę: 
Skontaktuj się z: 
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Oddział w Polsce  
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 
NIP 107-00-23-828 
  
Tel. +48 22 211 98 72             
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Tabela Świadczeń  
  
Poniższa tabela zawiera zakresy ochrony ubezpieczeniowej (pokrycia) obowiązujące dla każdej 
osoby ubezpieczonej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, należy 
zapoznać się z podanymi niżej warunkami ogólnymi. 
 
Świadczenia ubezpieczeniowe  
  

 Zakresy Kwota ubezpieczenia (PLN) Udział własny (PLN) 

A Anulowanie i skrócenie podróży 

1 
Anulowanie podróży  160 000 320 / 40 dla utraty 

depozytów 

2 
Skrócenie podróży 160 000 320 / 40 dla utraty 

depozytów 
  

B Rzeczy osobiste i niedogodności podczas podróży 

1 Bagaż osobisty  32 000  320  

  Bagaż: limit na sztukę bagażu 10 500   

  Przedmioty wartościowe: limit na sztukę 4 800   

2 Opóźnienie dostarczenia bagażu 960 12 godzin 

3 Środki pieniężne Ubezpieczonego 3 200 / (1 600 w gotówce) 320 

4 Paszport i dokumenty podróżne 3 200 320 

5 Spłata karty kredytowej 9 600 320 

6 
Opóźnienie podróży oraz rezygnacja z podróży 150 za 12 godzin / nie więcej 

niż 2 600 
12 godzin 

7 Spóźnienie się na lot/wyjazd 3 600 Brak 

8 
Uprowadzenie i porwanie 1260 za 24 godziny / nie 

więcej niż 38 400 
24 godziny 

 C Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz innych kosztów  

1 
Koszty ratownictwa medycznego (w tym koszty 
nagłej interwencji stomatologicznej) 

Bez limitu 320  

2 
Dzienne świadczenie szpitalne 150 za 24 godziny / nie więcej 

niż do 12 600 
Brak 

 3 
Ubezpieczenie na wypadek transportu w 
nagłych przypadkach 

Bez limitu Brak 

 

Wznowienie podróży Bez limitu Brak 

4 Usługi assistance przed podróżą Świadczenie wliczone Brak 

5 Usługi assistance podczas podróży Świadczenie wliczone Brak 

6 Usługi concierge Świadczenie wliczone Brak 

 

D 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (świadczenie jest ograniczone 
do 13 300 PLN dla Ubezpieczonych w wieku 
poniżej 18 roku życia i powyżej 65 roku 
życia) 

327 750 Brak 

E Inne ubezpieczenia     

1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności osobistej 12 900 000 Brak 

2 Koszty pomocy prawnej 240 000 Brak 

3 Zaliczka na poczet kaucji 16 200 Brak 

4 
Opieka nad zwierzęciem domowym – hotel dla 
psów i kotów 

150 za 24 godz. / do 1500 24 godziny 
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5 Katastrofa naturalna 4 800 Brak 

6 Napaść / Rozbój 3 270 Brak 

7 
Ubezpieczenie AC – zniesienie udziału 
własnego 

1 600 Brak 

8 
Podróże krajowe Zgodnie z zapisami 

odpowiednich części 
Zgodnie z zapisami 
odpowiednich części 

  
F Opcjonalne zakresy ochrony – dostępne pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki 

  
1 Sporty zimowe  

a 
Utrata sprzętu do uprawiania sportów 
zimowych 7 800 320 

b Wypożyczenie nart 
85 dziennie / nie więcej niż 
1900 Brak 

c Karnet na wyciągi narciarskie 960 320 

d Zamknięcie tras narciarskich 
130 dziennie / nie więcej niż 
1300 Brak 

e Lawiny i osuwiska 
170 dziennie / nie więcej niż 
960 Brak 

2 Golf 
a Sprzęt do gry w golfa 9 600 320 

b Wypożyczenie sprzętu do gry w golfa 
220 dziennie / nie więcej niż 
1800 Brak 

c 
Wniesione z góry opłaty za korzystanie z pola 
golfowego 1 600 Brak 

3 Ubezpieczenia dla biznesu 
a Sprzęt biurowy 12 600 320  
  Jedno urządzenie 50%   
b Utrata pieniędzy przedsiębiorstwa 1 610 320 
C Wypożyczenie sprzętu biurowego 3 270 Brak 
d Podwójne świadczenie NNW 655 000 Brak 
4 Ślub 
a Uroczysty strój ślubny 9 600 320 
b Prezenty ślubne 6 500 320 
d Obrączki ślubne 3 200 Brak 
e Fotografie / nagrania wideo 3 200 Brak 
5 Zamknięcie przestrzeni powietrznej 
a Anulowanie podróży 19 200 24 godziny 

b 
Dodatkowe koszty oczekiwania w miejscu 
wylotu 480 za każde 24 godzin   

c 
Dodatkowe koszty dotarcia do miejsca 
docelowego  780 24 godziny 

d 
Dodatkowe koszty oczekiwania na połączenie 
międzynarodowe poza granicami kraju 

650 za każdy 24-godzinny 
okres opóźnienia, 
maksymalnie do 3270 24 godziny 

e 
Dodatkowe koszty oczekiwania podczas 
podróży powrotnej  

650 za każdy 24-godzinny 
okres opóźnienia, 
maksymalnie do 3270 24 godziny 

f 
Dodatkowe koszty związane z dotarciem do 
miejsca zamieszkania 6500 24 godziny 

g 
Dodatkowe koszty związane z parkowaniem 
samochodu 

150 za każdy 24-godzinny 
okres opóźnienia, 
maksymalnie do 780 24 godziny 

h 
Dodatkowe opłaty na rzecz hotelu dla psów lub 
kotów 

150 za każdy 24-godzinny 
okres opóźnienia, 
maksymalnie do 780 24 godziny 
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Zgłaszając roszczenie na podstawie niektórych spośród części wymienionych w powyższej tabeli, 
Ubezpieczony będzie musiał pokryć początkową część kwoty roszczenia. Udział własny będzie 
obowiązywał dla każdej osoby zgłaszającej roszczenie, każdego zdarzenia, a także każdej części 
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
Świadczenia należne Ubezpieczonemu lub osobie upoważnionej będą wypłacane w złotych polskich 
(PLN) jako równowartość kwot w innych walutach, przeliczonych na złote zgodnie z kursem 
opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w tabelach kursów wymiany walut obowiązujących w 
dniu poprzedzającym dzień, w którym została podjęta decyzja wypłaty świadczenia lub jego części (z 
wyjątkiem świadczeń należnych na podstawie ubezpieczenia wypadkowego). Wysokość świadczenia 
nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Świadczenie 
zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 
  
  
CZĘŚĆ I OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA 
  
1. Dostawcy ubezpieczenia 
Ubezpieczenie to jest gwarantowane przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce. 
  
2. Ubezpieczenie podróży 
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z polisą stanowią podstawę zawieranej przez 
Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia. Dokumenty te łącznie określają okoliczności podlegające 
ochronie ubezpieczeniowej. Ubezpieczający i Ubezpieczony muszą przestrzegać wszystkich zasad i 
warunków ubezpieczenia, w przeciwnym razie świadczenia z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń 
mogą nie zostać wypłacone. 
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) w celu 
upewnienia się, że ubezpieczenie odpowiada Państwa potrzebom oraz sprawdzenie szczegółowych 
informacji zawartych w polisie w celu upewnienia się, że zawarte w niej informacje są poprawne. 
  
3. Prawo obowiązujące 
Niniejsze ubezpieczenie podlegać będzie regulacjom prawa polskiego.  
Powództwo dotyczące roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia może zostać wniesione albo 
zgodnie z przepisami o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby ubezpieczającego, Ubezpieczonego, lub beneficjenta lub osoby uprawnionej na podstawie 
umowy ubezpieczenia oraz przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby spadkobiercy 
Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej na podstawie umowy ubezpieczenia. 
   
4. Wszelka korespondencja dotycząca umowy ubezpieczenia prowadzona będzie w języku polskim. 
W kwestiach nieuregulowanych w umowie ubezpieczenia stosuje się przepisy prawa polskiego. 
Zmiany umowy ubezpieczenia dokonywane będą w drodze rokowań lub w jakikolwiek inny sposób 
przewidziany przez przepisy prawa.  
  
5. Wyłączenie ryzyka sankcji 
W zakresie dozwolonym przez prawo, Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do świadczenia 
ochrony ubezpieczeniowej, dokonywania płatności lub realizacji wszelkich świadczeń na mocy 
niniejszych OWU, jeśli działania takie wiązałyby się z naruszeniem prawa lub regulacji prawnych, 
zarówno krajowych jak i międzynarodowych, dotyczących sankcji, co mogłoby narazić 
Ubezpieczyciela, jego firmę macierzystą lub ostateczny podmiot dominujący na jakąkolwiek karę na 
mocy takiego obowiązującego prawa. 
  
6. Jeśli mają Państwo pytania 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej 
umowy ubezpieczenia lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem 
assistance pod nr +48 22 528 51 00 lub przesłanie wiadomości e-mail na adres aig.polska@aig.com. 
Klienci posługujący się językiem arabskim mogą również skontaktować się z działem assistance pod 
nr +971 4 509 6111 lub wysyłając e-mail na adres servicecenter-me@aig.com. Należy pamiętać, że 
podane formy kontaktu dedykowane są wyłącznie obsłudze klienta. Roszczenia odszkodowawcze 

mailto:aig.polska@aig.com
mailto:servicecenter-me@aig.com
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należy zgłaszać zgodnie z informacjami zawartymi w znajdującej się poniżej części Ważne 
informacje dotyczące zgłaszania roszczeń. 
  
CZĘŚĆ II WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA, Z KTÓRYMI NALEŻY ZAPOZNAĆ 
SIĘ PRZED PODRÓŻĄ 
  
1. Stan zdrowia 
Niniejsza umowa ubezpieczenia zawiera warunki odnoszące się stanu zdrowia Ubezpieczonego. W 
szczególności, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte schorzenia, na które Ubezpieczony cierpiał 
jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela, jak 
zaznaczono to dalej niniejszych OWU. Jeżeli nastąpi zmiana stanu zdrowia Ubezpieczonego lub 
jakakolwiek inna zmiana w stosunku do informacji przekazanych Ubezpieczycielowi przed zawarciem 
niniejszej umowy ubezpieczenia, prosimy o bezzwłoczny kontakt z działem assistance pod numerem 
+48 22 528 51 00.  
  
2. Zgłoszenie przez Ubezpieczonego informacji dotyczących zmian w stanie zdrowia 
Ubezpieczonego umożliwi Ubezpieczycielowi podjęcie decyzji, czy w zmienionych okolicznościach 
możliwe jest dalsze świadczenie ochrony ubezpieczeniowej na dotychczasowych warunkach 
zawartych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo uzupełnienia umowy 
ubezpieczenia zawartej na rzecz Ubezpieczonego o dalsze zasady i warunki, lub wyłączenia ochrony 
dla nowo zdiagnozowanego schorzenia. Jeśli Ubezpieczyciel nie będzie w stanie zapewnić ochrony 
ubezpieczeniowej dla nowo zdiagnozowanego schorzenia, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie 
prawo zgłoszenia roszczenia z tytułu anulowania podróży, bądź też, jeżeli Ubezpieczony nie będzie 
chciał anulować podróży, będzie mu przysługiwało prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia. O ile 
Ubezpieczony nie odbył podróży oraz nie zgłosił roszczenia, opłacona składka ubezpieczeniowa 
zostanie zwrócona w całości. 
  
3. Sporty i aktywności 
Strona 40 i kolejne zawierają pełną listę aktywności oraz dostępne zakresy ochrony ubezpieczeniowej. 
  
4. Miejsce zamieszkania a zgłaszanie roszczeń 
Jeśli w momencie zakupu niniejszego ubezpieczenia Ubezpieczony zamieszkuje w innym kraju niż 
kraj jego obywatelstwa, należy zwrócić uwagę na następujące poniższe warunki:  
  

(1) W przypadku zachorowania Ubezpieczonego lub odniesienia uszkodzeń ciała skutkujących 
uzasadnionym roszczeniem na podstawie Sekcji C Koszty leczenia oraz pozostałe koszty, 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo przeniesienia Ubezpieczonego do innej placówki 
medycznej lub ewakuacji Ubezpieczonego do jego kraju zamieszkania lub kraju 
obywatelstwa. Ponadto, w przypadku, gdy dział assistance ustali, że przeniesienie 
Ubezpieczonego jest możliwe, dział ten zorganizuje niezbędny i uzasadniony transport 
Ubezpieczonego do jego kraju zamieszkania lub kraju obywatelstwa. Ochrona 
ubezpieczeniowa i odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla wszystkich części niniejszej 
umowy ubezpieczenia wygasają wraz z dotarciem Ubezpieczonego do pierwszego miejsca 
docelowego w jego kraju zamieszkania lub kraju obywatelstwa. W każdym czasie 
Ubezpieczony ma obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami działu assistance. 
Wszystkie decyzje dotyczące środka transportu podejmowane są przez dział assistance.  

(2) Jeśli Ubezpieczony odbywa podróż do kraju obywatelstwa, oraz gdy zostanie on uznany 
przez Ubezpieczyciela bądź dział assistance za zdolnego do odbycia podróży, jakiekolwiek 
poniesione koszty nie będą objęte ubezpieczeniem, jeżeli Ubezpieczony odmówi 
opuszczenia kraju obywatelstwa, lub jeśli nie uzyska zezwolenia na powrót do kraju 
zamieszkania. 

  
Należy się także zapoznać z częściami: Ważne informacje dotyczące zgłaszania roszczeń oraz 
Sekcja C: Koszty leczenia oraz pozostałe koszty. 
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CZĘŚĆ III DOSTĘPNE OPCJE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
  
Rodzaje podróży oraz ich czas trwania 
  
1. Ubezpieczenie jednorazowej podróży (Single Trip) 
Ubezpieczenie to obejmuje podróż Ubezpieczonego oraz jego powrót do kraju zamieszkania drogą 
morską, powietrzną lub lądową, pod warunkiem, że w okresie ubezpieczenia określonym w Polisie 
Ubezpieczony odbędzie przynajmniej jedną część podróży liniami Emirates. Ochrona 
ubezpieczeniowa kończy się wraz z powrotem Ubezpieczonego do domu w kraju zamieszkania 
Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową nie możne zostać objęta podróż, która już została 
rozpoczęta. 
  
2. Ważne przez rok ubezpieczenie podróży wielokrotnych (Multi-Trip) 
Ubezpieczenie to obejmuje dowolną liczbę podróży Ubezpieczonego drogą morską, powietrzną lub 
lądową w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że jedną podróż nie trwa dłużej niż 31 dni (ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje także do 17 dni, liczonych łącznie w okresie ubezpieczenia, uprawiania 
sportów zimowych). 
Osoby dorosłe mogą podróżować samodzielnie. Dzieci poniżej 12 roku życia mają prawo podróżować 
bez Ubezpieczającego tylko jeśli podróżują z członkiem rodziny, opiekunem lub opiekunem 
prawnym, chyba, że podróżują jako małoletni pod opieką linii lotniczej. 
  
3. Ubezpieczenie podróży w jedną stronę 
Ochrona ubezpieczeniowa dla podróży w jedną stronę kończy się 48 godzin po przybyciu 
Ubezpieczonego do miejsca przeznaczenia poza krajem zamieszkania Ubezpieczonego. 
  
4. Warianty polis 
Polisa indywidualna: Ubezpieczenie jednej osoby w wieku od 12 do 80 lat w dniu nabycia tego 
ubezpieczenia. 
  
5. Polisa rodzinna: Jedna osoba i/lub jego lub jej współmałżonek lub partner oraz nie więcej niż 
czworo pozostających na ich utrzymaniu dzieci w wieku do 12 lat w dniu nabycia tego ubezpieczenia. 
  
6. Okres ubezpieczenia 
Okres wskazany na Polisie Ubezpieczonego. 
  
7. W przypadku wykupienia ubezpieczenia jednorazowej podróży (Single Trip), ochrona w ramach 
Sekcji A.1 (Anulowanie Podróży) rozpoczyna się w chwili dokonania rezerwacji podróży lub 
opłacenia składki ubezpieczeniowej, którekolwiek z tych zdarzeń zajdzie później. W przypadku 
wykupienia ważnego przez rok ubezpieczenia podróży wielokrotnych (Multi-Trip), ochrona w ramach 
Sekcji A.1 (Anulowanie Podróży) rozpoczyna się w chwili dokonania rezerwacji podróży lub zgodnie 
z datą początkową wskazaną na Polisie, którekolwiek z tych zdarzeń zajdzie później. Dla obu 
rodzajów ubezpieczenia ochrona w ramach Sekcji A.1 (Anulowanie Podróży) kończy się w momencie 
rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego. 
  
8. Ochrona w ramach wszystkich pozostałych częściach niniejszych OWU rozpoczyna się wraz z 
opuszczeniem przez Ubezpieczonego jego miejsca zamieszkania w kraju zamieszkania lub od 
daty początkowej wskazanej na Polisie, którekolwiek z tych zdarzeń zajdzie później. 
  
9. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą powrotu Ubezpieczonego do jego miejsca 
zamieszkania w kraju zamieszkania lub z końcem okresu wskazanego na Polisie, którekolwiek z 
tych zdarzeń zajdzie wcześniej. 
  
10. Ochroną ubezpieczeniową nie możne zostać objęta podróż, która już została rozpoczęta. 
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11. O ile nie została wykupiona polisa ubezpieczeniowa dla podróży w jedną stronę, każda podróż 
musi rozpocząć się i zakończyć w kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 
  
12. Przedłużenie podróży 
Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, a objęte są 
warunkami tego ubezpieczenia, Ubezpieczony nie może zakończyć podróży w okresie 
ubezpieczenia zawartym na polisie, ochrona ubezpieczeniowa podlega automatycznemu wydłużenie 
o okres do 30 dni, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Ubezpieczonego. 
Powyższe dotyczy także jednej osoby podróżującej z Ubezpieczonym, którą AIG upoważnia do 
pozostawiania z Ubezpieczonym, jeśli przedłużenie podróży wynika z okoliczności o charakterze 
medycznym. Wszystkie prośby o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o więcej niż 30 dni muszą 
być zaakceptowane przez dział assistance. 
  
CZĘŚĆ IV WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ 
  
1. Pomoc lekarska w nagłym przypadku oraz inne nagłe zdarzenia 
Dział assistance zorganizuje natychmiastową pomoc na rzecz Ubezpieczonego, który zachoruje, 
odniesie uszkodzenia ciała lub umrze podczas podróży. Dział ten świadczy usługi 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku. Dane kontaktowe działu assistance: 
  
Telefon: +48 22 211 98 72 
E-mail: medical@europ-assistance.pl  
  
Prosimy o przygotowanie następujących informacji przed skontaktowaniem się działem assistance, tak 
aby możliwe było szybkie i skuteczne załatwienie zgłoszonej sprawy: 
  
• Imię i nazwisko oraz adres Ubezpieczonego; 
• Numer telefonu do kontaktów z Ubezpieczonym za granicą; 
• Numer umowy ubezpieczenia znajdujący się na polisie oraz 
• Nazwisko, adres i numer telefonu lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego Ubezpieczonego 
  
Uwaga: Niniejsze ubezpieczenie nie jest prywatnym ubezpieczenie medycznym. Jeśli Ubezpieczony 
poddany zostanie hospitalizacji podczas podróży w kraju innym niż kraj zamieszkania 
Ubezpieczonego, oraz jeśli prawdopodobne jest, że pozostanie w szpitalu przez więcej niż 24 
godziny, należy poinformować Ubezpieczyciela w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia 
Ubezpieczonego do szpitala, lub bez zbędnej zwłoki, jeżeli nie jest możliwe powiadomienie 
Ubezpieczyciela w wyżej wymienionym terminie na skutek okoliczności na które Ubezpieczony nie 
ma wpływu. Jeśli, na skutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub jego rażącego zaniedbania, 
Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony po upływie takiego terminu, Ubezpieczycielowi przysługiwać 
będzie prawo do odpowiedniego pomniejszenia wypłaconej kwoty świadczenia, o ile na skutek 
opóźnienia w powiadomieniu nastąpiło zwiększenie rozmiarów szkody lub jeśli takie opóźnienie 
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi określenie okoliczności i konsekwencji zdarzenia powodującego 
powstanie roszczenia. 
  
Powyższe konsekwencje braku powiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu nie wystąpią, jeśli w 
terminie wyznaczonym do powiadomienia Ubezpieczyciel otrzyma informacje dotyczące okoliczności, 
o których miał zostać poinformowany. 
  
2. Jeżeli Ubezpieczony musi powrócić do kraju zamieszkania Ubezpieczonego na podstawie Sekcji  
A.1 (Skrócenie Podróży) lub Sekcji C (Koszty leczenia oraz pozostałe koszty), należy uzyskać zgodę  
działu assistance.  
  
3. Jeśli chcą Państwo zgłosić roszczenie 
Zgłaszane roszczenie musi zostać zarejestrowane. W tym celu muszą Państwo skontaktować się z 
firmą: 
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Europ Assistance Polska Sp. z o. o.  
ul. Wołoska 5, bud. Taurus  
02-675 Warszawa 
POLSKA 
Tel. +48 22 211 98 72 (Centrum alarmowe, czynne 24 godziny na dobę) 

  
Uwaga: Wszelkie roszczenia należy zgłosić tak szybko, jak jest to racjonalne możliwe po wystąpieniu 
zdarzenia powodującego powstanie roszczenia. Zalecane terminy powiadomienia są wskazane w 
poszczególnych częściach. Jeśli, na skutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub jego rażącego 
zaniedbania, Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony po upływie takiego terminu, Ubezpieczycielowi 
przysługiwać będzie prawo do odpowiedniego pomniejszenia wypłaconej kwoty świadczenia, o ile na 
skutek opóźnienia w powiadomieniu nastąpiło zwiększenie rozmiarów szkody lub jeśli takie opóźnienie 
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi określenie okoliczności i  konsekwencji zdarzenia powodującego 
powstanie roszczenia. Powyższe konsekwencje braku powiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu 
nie wystąpią, jeśli w terminie wyznaczonym do powiadomienia Ubezpieczyciel otrzyma informacje 
dotyczące okoliczności, o których miał zostać poinformowany. 
  
  
Ubezpieczony zostanie pisemnie (lub w innej formie, na którą Ubezpieczony wyrazi zgodę) 
poinformowany, jakie dokumenty należy przesłać Ubezpieczycielowi, aby umożliwić mu ocenę 
odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnych świadczeń 
niezwłocznie po zgłoszeniu roszczenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od tego zgłoszenia.  
  
W celu zapobiegania oszukańczym praktykom dotyczącym roszczeń, Ubezpieczyciel może 
przechowywać dane osobowe Ubezpieczonego w formie elektronicznej oraz może przenosić je do 
centralnego systemu. Dane te przechowywane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych. 
  
Oszustwo 
Niniejsza umowa ubezpieczenia opiera się na wzajemnym zaufaniu. Ubezpieczyciel zapewnia 
ochronę ubezpieczeniową i zakłada, że wszelkie zgłaszane przez Ubezpieczonego roszczenia są 
prawdziwe. Posiadane przez Ubezpieczyciela doświadczenie w obsłudze roszczeń pozwala mu 
wykryć wiele spośród bezzasadnych zgłoszeń, w tym także roszczenia nadmiernie wysokie. 
Ubezpieczyciel podejmuje się zbadania każdego roszczenia i jeżeli uzna, że istnieją uzasadnione 
podejrzenia dotyczące zgłoszenia oszukańczego roszczenia, poinformuje odpowiednie organy 
ścigania. 
  
Biuro obsługi klienta 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ubezpieczonym najwyższy standard obsługi. Jeśli nie są 
Państwo zadowoleni z obsługi, prosimy o skontaktowanie się z: 
  
Dyrektor Biura Obsługi Klienta 
AIG Europe Limited. Sp. z o.o. Oddział w Polsce  
Biuro Obsługi Klienta 
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa, Polska 
Telefon: +48 22 528 51 00  
E-mail: aig.polska@aig.com  
  
Aby pomóc nam możliwie szybko odnieść się do Państwa uwag, prosimy o podanie numeru 
polisy/szkody oraz nazwy/imienia i nazwiska Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Staramy się 
rozwiązywać wszelkie problemy w bezpośrednim kontakcie z Ubezpieczonym i odpowiemy na każdą 
reklamację na piśmie w ciągu 30 dni. 
  
Reklamacje 

mailto:aig.polska@aig.com
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1)  Jeśli Ubezpieczający / Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia 

na podstawie umowy ubezpieczenia chciałaby zgłosić reklamację, zgłoszenie takie powinno 
mieć miejsce:  

  
a) w formie pisemnej na adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, lub  
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer  22 528 51 00, lub ustnie do protokołu podczas wizyty w 
biurze Ubezpieczyciela, lub 
c) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: reklamacje@aig.com.  

  
2)    Ubezpieczyciel odpowiada na reklamację pisemnie w ciągu 30 dni od jej otrzymania, oraz w 

terminie 60 dni w przypadkach szczególnie skomplikowanych. Jeśli osoba składająca 
reklamację chciałby otrzymać odpowiedź za pomocą poczty elektronicznej, w reklamacji 
należy wskazać adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź.  

  
      3)   Ponadto, reklamacje mogą być składane do:  

a) Biura Rzecznika ds. Usług Finansowych; 
b) KNF – Komisji Nadzoru Finansowego, organu nadzorującego Ubezpieczyciela w Polsce; 
c) Lokalnych i regionalnych rzeczników praw konsumentów; 
d) Urzędu Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority), z siedzibą w 
Londynie, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS  

  
Niezależnie od postanowień niniejszego ustępu, Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu lub innej 
osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia na podstawie umowy ubezpieczenia przysługuje 
prawo do wystąpienia na droge sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń. 
  
CZĘŚĆ V DEFINICJE OGÓLNE 
  
Za każdym razem, gdy poniższe wyrazy lub zwroty używane są w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, ich znaczenie będzie zgodne z poniższymi definicjami:  
  
Zamknięcie przestrzeni powietrznej: Zalecenie lub nakaz zamknięcia przestrzeni powietrznej 
wydany przez jakiekolwiek władze rządowe lub przewoźnika.  
Wspólnik: Każda osoba wspólnie z którą Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, i której 
nieobecność w pracy, zbiegająca się w czasie z nieobecnością Ubezpieczonego, uniemożliwiłaby 
prawidłowe prowadzenia działalności gospodarczej. 
Dziecko/dzieci: pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk (w tym dzieci adoptowane lub 
wychowywane w rodzinie zastępczej) Ubezpieczonego lub partnera Ubezpieczonego w wieku do 
12 lat w dniu zakupu ubezpieczenia. 
Kraj zamieszkania: oznacza kraj gdzie Ubezpieczony mieszka, przebywa lub pracuje w momencie 
zakupu ubezpieczenia. 
Kraj obywatelstwa: oznacza kraj, którego obywatelem lub stałym rezydentem jest Ubezpieczony. 
Miejsce zamieszkania: miejsce stałego zamieszkania Ubezpieczonego w jego kraju zamieszkania. 
Ubezpieczony: ubezpieczający oraz inna osoba lub osoby wymienione w polisie ubezpieczeniowej. 
Praca fizyczna: Pracy wiążąca się z wysiłkiem fizycznym. Określenie to nie dotyczy pracowników 
barów i restauracji, oraz osób zajmujących się wykonywaniem muzyki i śpiewu, lub zbieraniem 
owoców (bez udziału maszyn). 
Środki pieniężne oznaczają monety i banknoty, waluty obce, czeki podróżne lub wszelkie inne 
instrumenty mające wartość pieniężną. 
Para lub zestaw przedmiotów: określona liczba przedmiotów kojarzonych jako podobne lub 
uzupełniające się lub używane razem. 
Partner: małżonek lub osoba, która zamieszkuje z Ubezpieczonym od co najmniej sześciu miesięcy. 
Polisa: dokument zawierający imiona i nazwiska oraz inne informacje dotyczące wszystkich osób 
Ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, a także wszelkie warunki specjalne 
mające zastosowanie do tej umowy. 

mailto:reklamacje@aig.com
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Istniejące wcześniej schorzenie: stan chorobowy w stosunku do którego Lekarz zalecił skorzystanie 

z opieki, leczenia lub porady, lub jeśli opieka, leczenie bądź porada zostały udzielone przez Lekarza, 
lub którego pierwsze objawy pojawiły się, lub którym Ubezpieczony zaraził się w okresie do 12 
miesięcy przed datą wejścia w życie ubezpieczenia. 
Członek rodziny: partner Ubezpieczonego, rodzice, brat, siostra, syn, córka, dziadkowie, wnuki, 
przybrani rodzice, pasierb/pasierbica, przyrodni brat, przyrodnia siostra lub najbliższy krewny, 
teściowa, teść, synowa, zięć, szwagier, szwagierka lub narzeczony/narzeczona Ubezpieczonego lub 
jego partnera, lub osoby ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. 
Podróż: podróż wakacyjna lub inna podróż Ubezpieczonego, rozpoczynająca się wraz z 
opuszczeniem przez Ubezpieczonego jego miejsca zamieszkania w kraju zamieszkania lub wraz z 
nadejściem daty początkowej, określonej w polisie, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później, w 
celu odbycia podróży poza granice kraju zamieszkania Ubezpieczonego, aż do powrotu 
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania jego kraju zamieszkania.  
Przedmioty wartościowe: sprzęt fotograficzny, sprzęt i urządzenia audio, wideo, a także inne 
urządzenia elektroniczne, (w tym płyty CD, DVD, kasety audio i wideo oraz gry elektroniczne), 
odtwarzacze mp3, sprzęt komputerowy, lornetki, antyki, biżuteria, zegarki, futra, jedwabie, kamienie 
szlachetne i wyroby zawierające lub wykonane ze złota, srebra lub metali szlachetnych. 
Wojna: Wojna, wypowiedziana lub nie, lub wszelkie działania o charakterze wojennym wiążące się z 
użyciem sił zbrojnych przez jakiekolwiek suwerenne kraje w celu osiągnięcia celów ekonomicznych, 
geograficznych, nacjonalistycznych, politycznych, rasowych, religijnych lub innych. 
My/nam/nasz (wymiennie z Ubezpieczyciel): AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce. 
Ty/twój/tobie: Ubezpieczający i każdy Ubezpieczony wymieniony w polisie w przypadku nabycia 
ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, za którą opłacono składkę ubezpieczeniową. 
  
CZĘŚĆ VI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
  
1. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich części niniejszej umowy ubezpieczenia: 
  

1. Jeśli wydarzy się wypadek, Ubezpieczony jest zobowiązany do zastosowania dostępnych mu 

środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, jak również do zapobieżenia szkodom bądź 

minimalizacji ich rozmiaru.  
2. Jeśli Ubezpieczony, na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, nie zastosuje 

środków określonych w ust. 2 powyżej, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności za 

szkody powstałe z tego powodu. 
3. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany, w granicach kwoty wskazanej w tabeli świadczeń, do 

zwrotu kosztów wynikających z wykorzystania środków określonych w ust 2, jeżeli środki te były 

odpowiednie, nawet jeśli okazały się one nieskuteczne.  
4. W przypadku nabycia ubezpieczenia na rzecz osób trzecich, postanowienia zawarte w ust. 2-5 

będą miały zastosowanie także do takich osób Ubezpieczonych.  
5. Ubezpieczony  jest zobowiązany do przekazania Ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów i 

informacji, których Ubezpieczyciel ma prawo zażądać, w uzasadnionym zakresie, w celu 

umożliwienia Ubezpieczycielowi rozpatrzenia roszczenia. Koszty dostarczenia takich 

dokumentów i informacji pokrywa Ubezpieczony.  

6. Z dniem wypłaty świadczeń odszkodowawczych, roszczenia Ubezpieczonego względem osób 
trzecich odpowiedzialnych za szkodę lub stratę przechodzą na Ubezpieczyciela do wysokości 
wypłaconych świadczeń. Jeśli Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jedynie za część szkody lub 
straty, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia z pozostałej części szkody lub 
straty przed roszczeniem Ubezpieczyciela. Roszczenia Ubezpieczonego względem osoby z 
którą Ubezpieczony zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym nie podlegają 
przeniesieniu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej. 
7. Ubezpieczyciel może zażądać, aby Ubezpieczony poddał się badaniu lekarskiemu, 
przeprowadzonemu przez lekarza medycyny lub lekarza specjalistę wyznaczonego przez 
Ubezpieczyciela, lub, w razie śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczycielowi przysługiwać będzie 
prawo do zlecenia przeprowadzenia autopsji, o ile zezwalają na to przepisy prawa, aby umożliwić 
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Ubezpieczycielowi kompleksową ocenę roszczenia. Koszty badania lekarskiego lub autopsji 
pokrywa Ubezpieczyciel. 

  
8. Umowa ubezpieczenia nie podlega odnowieniu (z wyjątkiem całorocznego ubezpieczenia 
podróży wielokrotnych). 
9. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na więcej niż sześć miesięcy, Ubezpieczający 
może odstąpić od z umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia, lub w ciągu 7 dni, jeśli 
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą. Odstąpienie od umowy nie uwalnia Ubezpieczającego od 
zobowiązania do zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres w którym Ubezpieczonemu 
przysługiwała ochrona ubezpieczeniowa.  
10. Ubezpieczyciel kalkuluje składkę ubezpieczeniową za czas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej na podstawie czasu trwania podróży. 
Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej za każdego 
Ubezpieczonego. Terminy płatności oraz wysokość składki ubezpieczeniowej są określone w 
polisie. Jeśli ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie przed upływem terminu do którego została 
zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci kwotę składek ubezpieczeniowych za 
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 
11. Ubezpieczyciel wypłaci  kwotę należnego świadczenia w ciągu 30 dni od dnia 
poinformowania Ubezpieczyciela o zdarzeniu powodującym powstanie roszczenia. W przypadku, 
gdy Ubezpieczyciel nie jest w stanie wyjaśnić okoliczności niezbędnych dla ustalenia 
odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela, bądź wysokości należnego świadczenia 
w ciągu tego okresu, Ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w 
którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. 
Jednakże Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną część świadczenia w ciągu 30 dni od dnia 
poinformowania Ubezpieczyciela o zdarzeniu powodującym powstanie roszczenia. 

 
  
CZĘŚĆ VII OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
  
Ogólnie obowiązujące wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie do wszystkich części OWU. 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
  
1. Wszelkich roszczeń do których ma zastosowanie którekolwiek z poniższych. 

a. Roszczenie dotyczy istniejącego wcześniej schorzenia lub choroby związanej z 
istniejącym wcześniej schorzeniem. 
Istniejące wcześniej schorzenia członków rodziny lub wspólników nie są objęte 
ubezpieczeniem jeśli w momencie nabycia tego ubezpieczenia (lub, w przypadku 
całorocznego ubezpieczenia podróży Multi-Trip, przed każdą podróżą), Ubezpieczony 
zdawał sobie sprawę z takich okoliczności dotyczących stanu zdrowia tych osób, które mogą 
skutkować koniecznością anulowania podróży przez Ubezpieczonego. 
b. Ubezpieczony zdecyduje się odbyć podróż wbrew zaleceniom lekarza. 
c. Ubezpieczony podróżuje w celu poddania się leczeniu za granicą. 
d. Ubezpieczony, lub każda osoba od której zależy odbycie podróży przez Ubezpieczonego, 
poddaje się, lub oczekuje na przeprowadzone w warunkach szpitalnych, badania lub leczenia 
związanego z jakimkolwiek nierozpoznanym schorzeniem lub zestawem objawów. 
e. U Ubezpieczonego, lub u którejkolwiek z osób od której zależy odbycie podróży przez 
Ubezpieczonego, zdiagnozowano śmiertelna chorobę w fazie terminalnej, co skutkuje 
roszczeniem dotyczącym kosztów leczenia objętych niniejszym ubezpieczeniem.  

2. Jakakolwiek podróż na terytorium, do lub przez Kubę lub Demokratyczną Republikę Konga nie jest 
objęta ubezpieczeniem. 
3. Wszelkie roszczenia wynikające z wojny, wojny domowej, inwazji, rewolucji. 
4. Wszelkie roszczenia powstałe wskutek zamieszek, blokad, strajków lub akcji protestacyjnych 
dowolnego typu (z wyjątkiem strajków i akcji protestacyjnych, na temat których informacje nie były 
powszechnie dostępne w czasie, gdy Ubezpieczony rezerwował podróż). 
5. Utrata lub uszkodzenie mienia, lub straty, koszty lub odpowiedzialność wynikająca z 
promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego wszelkimi rodzajami paliwa jądrowego lub 
odpadów jądrowych powstałych w procesie spalania paliwa jądrowego, lub radioaktywnych, 



 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 12 z 89 

 

 

toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych 
urządzeń jądrowych lub jakiejkolwiek ich części. 
6. Wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z dwukołowych pojazdów silnikowych jako kierowca 
lub pasażer, jeśli Ubezpieczony podróżuje bez kasku na głowie, w przypadku, gdy pojemność silnika 
dwukołowego pojazdu przekracza 100 cm

3
. 

7. Wszelkie pośrednie straty, koszty, opłaty lub wydatki (oznaczające straty, koszty, opłaty lub wydatki, 
które nie zostały wymienione w pozycjach "Przedmiot ubezpieczenia" w Sekcjach od A do I. 
8. Wszelkie roszczenia wynikające z niewypłacalności organizatora turystyki, linii lotniczej lub każdego 
innego przedsiębiorstwa, firmy, lub osoby, lub ich niemożności lub braku woli wypełnienia jakiejkolwiek 
części ich zobowiązań wobec Ubezpieczonego. 
9. Wszelkie roszczenia wynikające z podróży Ubezpieczonego do określonego kraju lub obszaru w 
stosunku do których oficjalny organ administracji rządowej wydał zalecenie powstrzymania się od 
wszelkich podróży (poza niezbędnymi). Wyłączenie to odnosi się jedynie do Sekcji C – Koszty 
leczenia i pozostałe koszty oraz Sekcji D – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku. 
10. Wszelkie roszczenia wynikające z odbywania przez Ubezpieczonego lotu jakimkolwiek statkiem 

powietrznym, z wyjątkiem sytuacji gdy lot odbywa się na pokładzie samolotu licencjonowanych pasażerskich linii 
lotniczych  
11. Wszelkie roszczenia wynikające z popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego. 
12. Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju wyścigach pojazdów silnikowych. 
13. Wszelkie roszczenia związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy fizycznej lub 
uprawnianiem sportu i innymi formami spędzania czasu wolnego, chyba że Ubezpieczyciel wyraził 
zgodę na powyższe. Prosimy o zapoznanie się z Sekcją Sport i inne formy spędzania czasu 
wolnego rozpoczynającą się od strony 40, zawierającą pełny wykaz dostępnych zakresów 
ubezpieczenia. 
14. Wszelkie roszczenia dotyczące sportów zimowych, chyba że wykupiono ubezpieczenie Sporty 
Zimowe, i że ten zakres ochrony widnieje na polisie ubezpieczeniowej. 
15. Wszelkie roszczenia wynikające z 
• Samobójstwa Ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego; 
lub 
• Świadomego uszkodzenia ciała (chyba, że Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała podczas próby 
ratowania ludzkiego życia). 
16. Wszelkie roszczenia wynikające bezpośrednio ze spożycia alkoholu, jeżeli lekarz prowadzący 
leczenie potwierdził poziom alkoholu we krwi, lub z przyjmowania leków (chyba, że leki zostały 
przepisane przez lekarza), lub wszelkie roszczenia wynikające z chorób przenoszonych drogą 
płciową. 
17. Wszelkie koszty, do zapłaty których Ubezpieczony byłby zobowiązany gdyby nie zaistniały 
przyczyny roszczenia. 
18. Wszelkie roszczenia wynikające z niepoddania się przez Ubezpieczonego niezbędnym i 
zaleconym przez lekarza szczepieniom, chyba że istnieją przeciwwskazania medyczne do poddania 
się im przez Ubezpieczonego.  
19. Wszelkie roszczenia wynikające z działań podjętych przez Ubezpieczonego wbrew zaleceniom 
lekarza. 
20. Koszty dochodzenia wszelkich roszczeń przeciwko liniom Emirates. 
  
  
CZĘŚĆ VIII ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
  
Uwaga: Nawet jeśli Ubezpieczony nie jest w stanie przedstawić dowodów na poparcie zgłoszonego 
roszczenia określonych w poniższych częściach dla poszczególnych rodzajów pokrycia / ochrony 
ubezpieczeniowej (na przykład raportów policyjnych dotyczących zagubionych lub skradzionych 
rzeczy należących do bagażu osobistego), Ubezpieczonemu nadal przysługuje prawo do zgłoszenia 
roszczenia. Ubezpieczony zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Szkód jakie dokumenty i 
informacje powinny zostać dostarczone Ubezpieczycielowi, aby umożliwić Ubezpieczycielowi 
rozpatrzenie roszczenia zgłoszonego przez Ubezpieczonego.  
  
 
 
 



 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 13 z 89 

 

 

 
SEKCJA A – ANULOWANIE I SKRÓCENIE PODRÓŻY 
  
A.1. Anulowanie podróży 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu kwotę wskazaną w Tabeli Świadczeń z tytułu: 
  
• Kosztów podróży i zakwaterowania opłaconych przez Ubezpieczonego, lub które Ubezpieczony 
zobowiązał się opłacić zgodnie z umową i których Ubezpieczony nie może odzyskać; 
• Kosztów wycieczek, wyjazdów połączonych ze zwiedzaniem oraz innych form spędzania wolnego 
czasu, które zostały opłacone przez Ubezpieczonego, których Ubezpieczony nie jest w stanie 
odzyskać; oraz 
• Kosztów wiz opłaconych przez Ubezpieczonego, których Ubezpieczony nie może odzyskać. 
  
Uwaga: Jeżeli płatność została dokonana za pomocą punktów/mil przyznawanych w programach 
lojalnościowych dla często podróżujących pasażerów, punktów na kartach lojalnościowych itp., 
rozliczenie roszczenia Ubezpieczonego będzie opierać się na najniższej dostępnej opublikowanej 
taryfie opłat dla pierwotnie zarezerwowanego lotu, jeśli punkty takie nie są zbywalne. 
  
Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową kosztów anulowania podróży w przypadku, gdy 
anulowanie podróży Ubezpieczonego jest koniecznym i nieuniknionym następstwem poniższych 
zdarzeń: 
  
1. Śmierci Ubezpieczonego, jego poważnego zachorowania lub uszkodzenia ciała. 
2. Śmierci, poważnego zachorowania lub uszkodzenia ciała członka rodziny, współpracownika, 

osoby z którą Ubezpieczony zarezerwował wspólną podróż, bądź członka rodziny lub znajomego 
mieszkającego za granicą, u którego Ubezpieczony planował się zatrzymać. Zdarzenie stanowiące 
podstawę roszczenia musi mieć charakter nieoczekiwany, zaś Ubezpieczony nie może posiadać o 
nim wiedzy w chwili zakupu ubezpieczenia. 
3. Zwolnienia Ubezpieczonego z pracy, pod warunkiem, że Ubezpieczonemu przysługuje prawo 
otrzymania odprawy na mocy obowiązujących przepisów regulujących prawo do otrzymania odprawy 
w przypadku zwolnienia pracownika, oraz że podczas rezerwowania podróży Ubezpieczający nie miał 
powodów sądzić, że zostanie zwolniony. 

4. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba z którą Ubezpieczony zarezerwował wspólną podróż zostanie 

poddana kwarantannie lub powołana do pełnienia funkcji sędziego przysięgłego (zaś wniosek o 
odroczenie powołania zostanie odrzucony), lub uczestniczy w postępowaniu sądowym jako świadek (z 
wyjątkiem uczestnictwa jako biegły sądowy). 
5. Jeśli obecność Ubezpieczonego w jego kraju zamieszkania jest niezbędna, lub jeśli organy policji 
lub inne właściwe władze wymagają pozostania Ubezpieczonego w jego kraju zamieszkania, w 
następstwie pożaru, burzy, powodzi, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu w miejscu 
zamieszkania Ubezpieczonego lub miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, 
mającego miejsce w ciągu piętnastu dni przed datą planowanego rozpoczęcia podróży w kraju 
zamieszkania Ubezpieczonego. 
6. Jeśli Ubezpieczony jest członkiem sił zbrojnych lub policji, straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, lub pielęgniarką/pielęgniarzem, i jeśli z racji wykonywanego zawodu zmuszony jest do 
pozostania w kraju zamieszkania z powodu nieprzewidzianego nagłego wypadku lub zostanie 
niespodziewanie oddelegowany za granicę. 
7. Jeżeli już po zarezerwowaniu przez Ubezpieczonego podróży oficjalny organ administracji 
rządowej wydał zalecenie powstrzymania się od wszelkich podróży (poza niezbędnymi) do 
planowanego miejsca docelowego.  
8. Jeśli Ubezpieczony zajdzie w ciążę po dacie zakupu niniejszego ubezpieczenia, zaś w momencie 
rozpoczęcia podróży bądź w jej trakcie przekroczy 26 tydzień ciąży. Lub jeśli lekarz zaleci 
Ubezpieczonemu nieodbywanie podróży ze względu na powikłania ciąży Ubezpieczonego. 
9. Jeśli Ubezpieczony zostanie uprowadzony. 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji A.1 
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1. Udział własny wyszczególniony w tabeli świadczeń. Udział własny będzie mieć zastosowanie do 
każdej podróży  zarezerwowanej przez Ubezpieczającego oraz dla każdego Ubezpieczonego. 
2. Anulowanie podróży z powodu istniejącego wcześniej schorzenia lub choroby związanej z 
istniejącym wcześniej schorzeniem o którego istnieniu Ubezpieczony wiedział i co do którego 
można było w uzasadniony sposób domniemywać, że doprowadzi ono do powstania roszczenia. 
Powyższe ma zastosowanie do Ubezpieczonego, członka jego rodziny, wspólnika lub osoby wraz z 
którą Ubezpieczony podróżuje. 
3. Ubezpieczony nie chce udać się w podróż. 
4. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z niepowiadomienia przez Ubezpieczonego organizatora 
wyjazdu wakacyjnego o konieczności anulowania podróży niezwłocznie po uzyskaniu takiej 
wiadomości.  
5. Ubezpieczony nie może udać się w podróż z powodu nieotrzymania paszportu lub wizy niezbędnej 
do odbycia podróży. 
6. Podatki lotniskowe i opłaty administracyjne wyszczególnione jako składnik kosztów lotów 
Ubezpieczonego. 
 
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji A.1 
• Dokumenty potwierdzające wysokość kosztów podróży (dokument potwierdzający, bilety podróżne, 
zakupione bilety na niewykorzystane wycieczki, wyjazdy połączone ze zwiedzaniem lub inne formy 
spędzania wolnego czasu). 
• Potwierdzenie anulowania podróży, lub dokument potwierdzający uprawnienie do uzyskania  
jakiejkolwiek refundacji poniesionych kosztów. 
• Zaświadczenie lekarskie, którego formularz zostanie dostarczony Ubezpieczonemu przez 
Ubezpieczającego w celu wypełnienia przez właściwego lekarza. 
• Oficjalne pismo potwierdzające: zwolnienie z pracy, oddelegowanie na stanowisko za granicą w 
trybie nagłym, konieczność pozostania w kraju zamieszkania. 
• Wezwanie sądowe do pełnienia funkcji sędziego przysięgłego. 
  
W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów lub informacji 
wymaganych do oceny wniosku odszkodowawczego. 
  
A.2 Skrócenie podróży 
  
Uwaga: Jeśli konieczny jest wcześniejszy niż to było zaplanowane powrót Ubezpieczonego do 
miejsca zamieszkania w kraju zamieszkania, Ubezpieczony musi bezzwłocznie skontaktować się  
z działem assistance (prosimy o zapoznanie się z częścią Koszty leczenia oraz pozostałe koszty w 
celu uzyskania dodatkowych informacji). 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu kwotę wskazaną w tabeli świadczeń z tytułu: 
  
• Kosztów podróży i zakwaterowania opłaconych przez Ubezpieczonego, lub które Ubezpieczony 
zobowiązał się opłacić zgodnie z umową i których Ubezpieczony nie może odzyskać; 
• Kosztów wycieczek, wyjazdów połączonych ze zwiedzaniem oraz innych form spędzania wolnego 
czasu, które zostały opłacone przez Ubezpieczonego albo przed opuszczeniem przez niego jego 
kraju zamieszkania, albo po przybyciu do miejsca docelowego za granicą, których Ubezpieczony nie 
jest w stanie odzyskać; oraz 
• Uzasadnionych dodatkowych kosztów podróży powrotnej do kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 
jeśli skrócenie podróży przez Ubezpieczonego okaże się konieczne i nieuniknione. 
  
Uwaga: Jeżeli płatność została dokonana za pomocą punktów/mil przyznawanych w programach 
lojalnościowych dla często podróżujących pasażerów, punktów na kartach lojalnościowych itp., 
rozliczenie roszczenia Ubezpieczonego będzie opierać się na najniższej dostępnej opublikowanej 
taryfie opłat dla lotu pierwotnie zarezerwowanego, jeśli punkty takie nie są zbywalne. 
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2. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową kosztów anulowania podróży w przypadku, 
gdy anulowanie podróży Ubezpieczonego jest koniecznym i nieuniknionym następstwem poniższych 
zdarzeń: 
  
1. Śmierci Ubezpieczonego, jego poważnego zachorowania lub uszkodzenia ciała. 
2. Śmierci, poważnego zachorowania lub uszkodzenia ciała członka rodziny, współpracownika, 

osoby, z którą Ubezpieczony odbywa wspólną podróż, bądź członka rodziny lub znajomego 
mieszkającego za granicą, u którego Ubezpieczony się zatrzymał. 
3. Jeśli obecność Ubezpieczonego w jego kraju zamieszkania jest niezbędna, lub jeśli organy policji 
lub inne właściwe władze wymagają powrotu Ubezpieczonego do jego kraju zamieszkania, w 
następstwie pożaru, burzy, powodzi, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu w miejscu 
zamieszkania Ubezpieczonego lub miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. 
4. Jeśli Ubezpieczony jest członkiem sił zbrojnych lub policji, straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, lub pielęgniarką/pielęgniarzem, i jeśli z racji wykonywanego zawodu zmuszony jest do 
powrotu do miejsca  zamieszkania w kraju zamieszkania z powodu nieprzewidzianego nagłego 
wypadku lub zostanie niespodziewanie oddelegowany za granicę. 
5. Zwolnienia Ubezpieczonego z pracy, pod warunkiem, że Ubezpieczonemu przysługuje prawo 
otrzymania odprawy na mocy obowiązujących przepisów regulujących prawo do otrzymania odprawy 
w przypadku zwolnienia pracownika, oraz że podczas rezerwowania podróży Ubezpieczający nie miał 
powodów sądzić, że zostanie zwolniony. 

6. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba z którą Ubezpieczony zarezerwował wspólną podróż zostanie 

poddana kwarantannie lub powołana do pełnienia funkcji sędziego przysięgłego (zaś wniosek o 
odroczenie powołania zostanie odrzucony), lub uczestniczy w postępowaniu sądowym jako świadek (z 
wyjątkiem uczestnictwa jako biegły sądowy), lub jako strona postępowania sądowego. 
7. Jeżeli już po zarezerwowaniu przez Ubezpieczonego podróży oficjalny organ administracji 
rządowej wydał zalecenie powstrzymania się od wszelkich podróży (poza niezbędnymi) do 
planowanego miejsca docelowego.  
8. Jeśli Ubezpieczony zajdzie w ciążę po dacie zakupu niniejszego ubezpieczenia, zaś w momencie 
rozpoczęcia podróży bądź w jej trakcie przekroczy 26 tydzień ciąży. Lub jeśli lekarz zaleci 
Ubezpieczonemu nieodbywanie podróży ze względu na powikłania ciąży Ubezpieczonego. 
9. Jeśli Ubezpieczony zostanie uprowadzony. 
  
3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji A.2 
1. Udział własny wyszczególniony w tabeli świadczeń.  
2. Skrócenie podróży z powodu istniejącego wcześniej schorzenia lub choroby związanej z 
istniejącym wcześniej schorzeniem o którego istnieniu Ubezpieczony wiedział i co do którego 
można było w uzasadniony sposób domniemywać, że doprowadzi ono do powstania roszczenia. 
Powyższe ma zastosowanie do Ubezpieczonego, członka jego rodziny, wspólnika lub osoby wraz z 
którą Ubezpieczony podróżuje, a także każdej innej osoby od której zależy odbycie podróży przez 
Ubezpieczonego.   
4. Wszelkie roszczenia w odniesieniu do których nie skontaktowano się z działem assistance w celu 
uzyskania autoryzacji wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego z podróży do kraju zamieszkania. 
5. Ubezpieczony nie może kontynuować podróży z powodu nieotrzymania paszportu lub wizy 
niezbędnej do odbycia dalszej części podróży. 
6. Koszty planowanej podróży powrotnej do kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli 
Ubezpieczyciel pokrył dodatkowe koszty podróży związane ze skróceniem podróży przez 
Ubezpieczonego. 
  
Uwaga: Ubezpieczyciel przeprowadzi kalkulację roszczenia dotyczącego skrócenia podróży od dnia 
powrotu Ubezpieczonego do jego kraju zamieszkania lub od dnia, w którym Ubezpieczony zostanie 
przyjęty jako pacjent do szpitala za granicą. Roszczenie Ubezpieczonego będzie opierać się 
wyłącznie na liczbie pełnych dni podróży niewykorzystanych przez Ubezpieczonego. 
Jeżeli Ubezpieczony jest zmuszony do skrócenia podróży, lecz nie powróci do kraju zamieszkania, 
Ubezpieczyciel będzie ponosić odpowiedzialność jedynie do wysokości odpowiadającej kosztom, 
jakie Ubezpieczony poniósłby, gdyby powrócił do kraju zamieszkania. 
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4. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji A.2 
• Dokumenty potwierdzające wysokość kosztów podróży (dokument potwierdzający, bilety podróżne) 
• Faktury i rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
• Oficjalne pismo potwierdzające: konieczność powrotu do kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 
oddelegowanie na stanowisko za granicą w trybie nagłym,  
Uwaga: W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów lub 
informacji wymaganych do oceny wniosku odszkodowawczego. 
 
  
SEKCJA B – RZECZY OSOBISTE I NIEDOGODNOŚCI PODCZAS PODRÓŻY 
 
B.1. Bagaż Osobisty 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci koszty bagażu osobistego Ubezpieczonego, w tym również przedmiotów, 
które są zwykle przewożone lub noszone w czasie podróży przez osoby podróżujące na ich prywatny 
użytek. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do wysokości kwoty wskazanej w tabeli świadczeń dla 
przedmiotów będących własnością (lecz nie przedmiotów wypożyczonych lub wynajętych) 
Ubezpieczonego, które zostaną utracone, uszkodzone, skradzione lub zniszczone w trakcie podróży 
Ubezpieczonego. 
  
Uwaga: 
• Płatność świadczenia będzie uzależniona od wartości przedmiotu w chwili jego utraty, kradzieży lub 
uszkodzenia. Konieczne może być wzięcie pod uwagę normalnego zużycia oraz utraty wartości w 
zależności od wieku przedmiotu. 
• Maksymalna kwota świadczenia, jaką Ubezpieczyciel może wypłacić za pojedynczy przedmiot, 
parę bądź zestaw przedmiotów jest określona w Tabeli Świadczeń. Prosimy o zapoznanie się z 
definicją 'pary lub zestawu przedmiotów' w części Definicje ogólne. 
• Maksymalna kwota świadczenia, jaką Ubezpieczyciel może łącznie wypłacić za przedmioty 
wartościowe jest określona Tabeli Świadczeń. Prosimy o zapoznanie się z definicją "przedmiotów 
wartościowych" w części Definicje ogólne. 
  
B.2. Opóźnienie dostarczenia bagażu 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby, jeśli dostarczenie bagażu 
Ubezpieczonego podczas wyjazdu w trakcie jego podróży zagranicznej opóźni się o ponad 12 
godzin. 
  
Uwaga: Ubezpieczony musi przedstawić pisemne potwierdzenie długości opóźnienia wystawione 
przez właściwą linię lotniczą bądź firmę transportową, a także musi zachowywać wszelkie rachunki za 
zakupione przez siebie przedmioty pierwszej potrzeby. Jeśli bagaż Ubezpieczonego nie zostanie 
odnaleziony i dostarczony, Ubezpieczyciel może potrącić wszelkie płatności dokonane z tytułu 
opóźnienia dostarczenia z roszczenia dotyczącego utraty bagażu. 
  
B.3. Środki pieniężne Ubezpieczonego 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty utraty lub kradzieży, o ile Ubezpieczony jest w stanie udowodnić ich wartość 
(przedstawiając dowody zakupu, wyciągi bankowe lub dowody wypłaty gotówkowej), 

 Gotówki; oraz 

 Czeków podróżnych (jeśli nie podlegają one refundacji przez ich wystawcę).  
Uwaga: Maksymalną kwotą, jaką Ubezpieczyciel wypłaci za środki pieniężne przewożone przez 
jedną osobę, bez względu czy są one wspólnie własnością czy nie, jest limit środków pieniężnych 
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wskazany w Tabeli Świadczeń (w stosunku do dzieci do lat 12 obowiązuje ograniczenie świadczenia 
do 375 PLN). 
  
B.4. Utrata paszportu i dokumentów podróżnych 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty wymiany następujących przedmiotów należących do Ubezpieczonego, jeśli 
zostaną one zgubione, uszkodzone, skradzione bądź zniszczone w trakcie podróży 
Ubezpieczonego: 
  

 Paszport;  

 Bilety podróżne, bilety wstępu, vouchery hotelowe i inne vouchery wakacyjne;  

 Wizy.  
  

Uwaga: Koszt wymiany paszportu Ubezpieczonego obejmuje niezbędne i uzasadnione koszty 
poniesione przez Ubezpieczonego za granicą w związku z uzyskaniem paszportu zastępczego w 
celu umożliwienia powrotu Ubezpieczonemu do kraju zamieszkania (w tym koszty przejazdów do 
lokalnej ambasady, jak również koszt samego paszportu zastępczego). 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji od B1 do B4 
1. Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń (wyłączenie to nie obowiązuje, jeśli roszczenie 
zgłaszane jest na podstawie Sekcji B2). 
2. Mienie pozostawione przez Ubezpieczonego bez nadzoru w miejscu publicznym. 
3. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty lub kradzieży rzeczy osobistych i bagażu, które nie zostaną 

zgłoszone przez Ubezpieczonego policji w ciągu 24 godzin od stwierdzenia szkody lub bez 
zbędnej zwłoki, jeżeli, na skutek obiektywnych przyczyn, spełnienie powyższego terminu nie było 
możliwe, oraz jeżeli Ubezpieczony nie uzyskał raportu policyjnego dotyczącego szkody. 

4. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, kradzieży, uszkodzenia lub opóźnienia, których Ubezpieczony 
nie zgłosi właściwym liniom lotniczym lub firmie transportowej w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 
szkody lub bez zbędnej zwłoki, jeżeli, na skutek obiektywnych przyczyn, spełnienie powyższego 
terminu nie było możliwe, oraz jeżeli Ubezpieczony nie uzyskał raportu policyjnego dotyczącego 
szkody. 

5. W przypadku linii lotniczych, konieczne będzie uzyskanie raportu niezgodności własności (ang. 
property irregularity report – PIR). Jeśli utrata, kradzież lub uszkodzenie mienia Ubezpieczonego  
zostanie zauważone dopiero po opuszczeniu lotniska, w ciągu siedmiu dni od opuszczenia 
lotniska należy skontaktować się z linią lotniczą na piśmie, z podaniem wszelkich informacji 
dotyczących zdarzenia, i uzyskać raport linii lotniczej na piśmie.  

6. Każda utrata lub kradzież paszportu Ubezpieczonego, która nie zostanie zgłoszona 
przedstawicielowi konsularnemu kraju obywatelstwa Ubezpieczonego w ciągu 24 godzin od 
stwierdzenia szkody lub bez zbędnej zwłoki, jeżeli, na skutek obiektywnych przyczyn, spełnienie 
powyższego terminu nie było możliwe, oraz jeżeli Ubezpieczony nie uzyskał raportu policyjnego 
dotyczącego szkody, oraz jeżeli Ubezpieczony nie uzyskał raportu na piśmie dotyczącego tej 
szkody. 

7. Każda utrata, kradzież lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych, których Ubezpieczony nie 
przewozi w bagażu podręcznym podczas podróży, chyba, że jest to sprzeczne z odpowiednimi 
procedurami portu lotniczego.  

8. Roszczenia, w przypadku których Ubezpieczony nie jest w stanie przedstawić dowodów zakupu 
lub innych  racjonalnych dowodów własności przedmiotów objętych roszczeniem. 

9. Stłuczenia kruchych/delikatnych przedmiotów lub uszkodzenia sprzętu sportowego podczas 
korzystania z niego. 

10. Uszkodzenie polegające na zarysowaniu lub wgnieceniu, chyba że na skutek takich uszkodzeń 
przedmiot stał się niezdatny do użytku. 

11. Straty wynikające z wahań kursów walut. 
12. Jeśli mienie należące do Ubezpieczonego zostało dostarczone z opóźnieniem lub zostało 

zatrzymane w wyniku oficjalnego zatrzymania przez organy celne, policję lub funkcjonariuszy 
innych służb. 
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13. Straty spowodowane przez awarie mechaniczne lub elektryczne, lub uszkodzenia spowodowane 
przez wysypanie się substancji sproszkowanych lub wyciek płynów przewożonych w bagażu 
Ubezpieczonego. 

14. Utrata, kradzież lub uszkodzenie soczewek kontaktowych lub rogówkowych, protez 
dentystycznych, aparatów słuchowych, obrazów, rowerów i ich akcesoriów, sprzętu gospodarstwa 
domowego, pojazdów silnikowych i ich akcesoriów, jednostek pływających i ich osprzętu oraz 
rzeczy łatwo psujących się (czyli podlegających gniciu lub rozkładowi, takich, które ze swej natury 
są nietrwałe). 

  
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji od B1 do B4 
         Utrata lub kradzież mienia – raport policyjny. 
         Utrata, kradzież lub uszkodzenie przez linie lotnicze – raport PIR (raport niezgodności własności), 

bilety lotnicze i przywieszki bagażowe. 
         Opóźnienie przez linie lotnicze – pisemne potwierdzenie długości opóźnienia sporządzone przez 

linie lotnicze, bilety lotnicze, przywieszki bagażowe, dowody zakupu artykułów pierwszej potrzeby. 
         Utrata lub kradzież paszportu - raport policyjny, raport konsularny, dowody opłaty dodatkowych 

kosztów związanych z uzyskaniem paszportu zastępczego za granicą. 
         Dokumenty potwierdzające wartość i własność mienia.  

  
Uwaga: Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
  
4. Ważne informacje 
 Ubezpieczony zobowiązany postępować w sposób racjonalny, tak jak gdyby nie był 

Ubezpieczony, zwracać uwagę na swoje mienie i nie pozostawiać go bez nadzoru lub bez 
zabezpieczenia w miejscu publicznym. 

 Podczas podróży Ubezpieczony zobowiązany jest do posiadania przedmiotów wartościowych, 
paszportów i pieniędzy przy sobie. Poza okresami odbywania podróży, Ubezpieczony powinien 
posiadać przedmioty wartościowe, paszporty i pieniądze przy sobie, lub przechowywać je 
zamknięte w sejfie. 

 Ubezpieczony zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich strat, kradzieży lub opóźnień 
odpowiednim władzom i uzyskania od nich potwierdzenia takiego zgłoszenia na piśmie w ciągu 24 
godzin od zdarzenia. 

 Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać działowi likwidacji szkód wszelkie racjonalnie 
wymagane dokumenty konieczne do rozpatrzenia roszczenia, w tym raport policyjny, raport 
niezgodności własności oraz dowody zakupu przedmiotów objętych roszczeniem. 

  
B.5. Spłata karty kredytowej 
1. Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, po śmierci 
Ubezpieczonego podczas podróży, kwotę pozostającą do spłaty na dowolnym koncie karty 
kredytowej prowadzonym w imieniu Ubezpieczonego. 
  
2. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji B.5 
1. Udział własny. 
  
B.6. Opóźnienie podróży oraz rezygnacja z podróży 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku, gdy na końcowym etapie zagranicznej podróży Ubezpieczonego wylot statku 
powietrznego, wypłynięcie jednostki pływającej, bądź wyjazd/odjazd autokaru, pociągu lub innego 
środka transportu publicznego opóźni się o więcej niż 12 godzin ze względu na złe warunki 
atmosferyczne, strajk, akcję protestacyjną lub awarię mechaniczną. Ubezpieczyciel wypłaci 
świadczenie za każdy pełny okres 12 godzin opóźnienia. 
  
Jeśli rozpoczęcie podróży Ubezpieczonego (wyjazd) opóźni się o co najmniej 24 godziny, 
Ubezpieczony może zrezygnować z podróży, anulując ją. Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie 
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do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń na podstawie Sekcji A.1 Anulowanie podróży lub 
Sekcji A.2 Skrócenie podróży. 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji B.6 
1. Wszelkie roszczenia w przypadku których Ubezpieczony nie zgłosił się na czas lub przed zalecaną 
godziną zgłoszenia się do odprawy przed końcowym etapem podróży zagranicznej w punkcie odpraw.  
2. Wszelkie roszczenia w przypadku których Ubezpieczony nie uzyskał pisemnego potwierdzenia od 
odpowiedniej firmy przewozowej lub odpowiednich władz, zawierającego przyczyny opóźnienia oraz 
czas jego trwania. 
3. Opóźnienia spowodowane przez strajki lub akcje protestacyjne, o których Ubezpieczony wiedział 
kupując polisę ubezpieczeniową (w przypadku ubezpieczenia jednorazowej podróży Single-Trip) lub 
rezerwując podróż (w przypadku ubezpieczenia podróży wielokrotnych Multi-Trip). 
4. Wszelkie opóźnienia spowodowane przez Zamknięcie przestrzeni powietrznej. 
  
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji B.6. 
• Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Oficjalny dokument potwierdzający przyczyny opóźnienia oraz czas jego trwania. 
  
Uwaga: Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
  
B.7. Spóźnienie się na lot/wyjazd 
  
Definicja odnosząca się do Sekcji B.7. 
Transport publiczny: autobus, autokar, prom, statek lub pociąg kursujący zgodnie z opublikowanym 
rozkładem, lub każdy inny środek transportu publicznego. 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, uzasadnione, dodatkowe 
koszty podróży i zakwaterowania poniesione przez Ubezpieczonego w celu dotarcia do 
zarezerwowanego przez Ubezpieczonego miejsca wypoczynku, w przypadku, gdy Ubezpieczony nie 
jest w stanie dotrzeć do miejsca docelowego, z którego ma nastąpić wylot (wyjazd/odjazd, 
wypłynięcie) w rejs międzynarodowy lub powrót do kraju zamieszkania, na skutek 
•  Niemożności skorzystania z usług transportu publicznego (prosimy o zapoznanie się z 

definicją "transportu publicznego" powyżej) ze względu na złe warunki atmosferyczne, strajk, 
akcję protestacyjną lub awarię mechaniczną; lub 

•  Bezpośredniego uczestniczenia pojazdu, którym podróżuje Ubezpieczony w wypadku lub na 
skutek awarii mechanicznej lub unieruchomienia tego pojazdu. 

 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji B.7. 
a. Wszelkie roszczenia w odniesieniu do których Ubezpieczony nie zarezerwował sobie 

wystarczająco dużo czasu na dotarcie do miejsca docelowego, z którego ma nastąpić wylot 
(odjazd, wypłynięcie) w rejs międzynarodowy na czas lub przed zalecaną godziną zgłoszenia się 
do takiego miejsca docelowego. 

b. Wszelkie roszczenia związane z awarią mechaniczną pojazdu należącego do Ubezpieczonego. 
c. Wszelkie opóźnienia spowodowane przez zamknięcie przestrzeni powietrznej. 
 
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji B.7. 
• Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Faktury i rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
• Oficjalny dokument potwierdzający przyczyny spóźnienia się  Ubezpieczonego oraz czas trwania 
opóźnienia środka transportu. 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 



 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 20 z 89 

 

 

  
B.8. Uprowadzenie i porwanie 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku, gdy statek powietrzny lub morski lub każdy inny środek transportu którym podróżuje 
Ubezpieczony zostanie uprowadzony bądź porwany. 
  
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji B.8. 
  Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
  Oficjalny dokument potwierdzający czas trwania uprowadzenia  
 
  
SEKCJA C – UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ INNYCH KOSZTÓW  
 
C.1. Koszty leczenia w nagłych przypadkach  
Uwaga: Jeśli Ubezpieczony zostanie przyjęty do szpitala jako pacjent na więcej niż 24 godziny, 
należy bezzwłocznie powiadomić w imieniu Ubezpieczonego dział assistance  
Przedmiot ubezpieczenia 
1. Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, niezbędne i 
uzasadnione koszty wynikłe z zachorowania Ubezpieczonego, odniesienie przez Ubezpieczonego 
uszkodzeń ciała lub śmierci Ubezpieczonego podczas podróży. Koszty te obejmują: 

1. Koszty ratownictwa medycznego, chirurgicznego oraz koszty leczenia szpitalnego i t
 ransportu sanitarnego. 

2. Koszty leczenia stomatologicznego w nagłych przypadkach do kwoty 1.000 PLN, o ile 
leczenie to ma na celu wyłącznie przyniesienie natychmiastowej ulgi w bólu. 
3. Koszty wcześniejszego niż zaplanowany powrotu Ubezpieczonego do kraju 
zamieszkania, jeśli jest to niezbędne z medycznego punktu widzenia a dział assistance 
wyrazi na to zgodę. 
4. Jeśli Ubezpieczony nie może powrócić do kraju zamieszkania w pierwotnie planowanym 
terminie, oraz pod warunkiem zaakceptowania przez dział assistance, Ubezpieczyciel 
pokryje: 
• Koszty dodatkowego zakwaterowania i podróży (w klasie ekonomicznej, chyba że podróż 
wyższą klasą zostanie uznana za konieczność z medycznego punktu widzenia, a dział 
assistance wyrazi zgodę na zmianę) wraz z kosztami opiekuna medycznego, jeśli będzie to 
niezbędne w celu umożliwienia Ubezpieczonemu powrotu do kraju zamieszkania; oraz 
• Koszty dodatkowego zakwaterowania i podróży dla osoby, która będzie towarzyszyć 
Ubezpieczonemu i odbędzie wraz z nim podróż powrotną do kraju zamieszkania, jeśli istnieją 
do tego wskazania medyczne; lub 
• Uzasadnione koszty podróży jednego członka rodziny lub przyjaciela Ubezpieczonego z 
kraju zamieszkania Ubezpieczonego w celu towarzyszenia Ubezpieczonemu (tylko 
zakwaterowanie) i odbycia wraz z Ubezpieczonym podróży powrotnej do miejsca 
zamieszkania Ubezpieczonego, jeśli istnieją do tego wskazania medyczne. 
5. Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty 37.500 PLN, koszty repatriacji zwłok lub prochów 
Ubezpieczonego do jego kraju zamieszkania lub zwróci, do kwoty wskazanej w Tabeli 
Świadczeń, koszty pogrzebu i pochówku w kraju, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego, 
jeśli miało to miejsce poza granicami kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 
6. Koszty biletu lotniczego na jednorazowy przelot w celu umożliwienia współpracownikowi 
zastąpienie Ubezpieczonego za granicą w przypadku, gdy zgodnie z zaleceniem 
wykwalifikowanego lekarza Ubezpieczony jest zmuszony powrócić do miejsca 
zamieszkania, lub jeżeli podczas podróży nastąpi zgon Ubezpieczonego. 
7. Koszt zatrudnienia osoby dorosłej o odpowiednich kwalifikacjach, mającej towarzyszyć 
dzieciom Ubezpieczonego, ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, 
podczas ich podróży powrotnej do miejsca zamieszkania wraz ze związanymi z tym wszelkimi 
dodatkowymi kosztami, w przypadku braku osoby, która mogłaby się nimi zaopiekować gdy 
Ubezpieczony odniesie uszkodzenia ciała, umrze lub zachoruje. 
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Uwaga: Jeśli roszczenie dotyczy podróży powrotnej Ubezpieczonego do kraju zamieszkania, a 
Ubezpieczony nie posiada biletu powrotnego, Ubezpieczyciel potrąci z roszczenia kwotę równą 
opublikowanemu przez pierwotnego przewoźnika kosztowi przelotu w jedną stronę (w oparciu o tę 
samą klasę podróży z której korzystał Ubezpieczony podczas podróży wyjazdowej) dla trasy przelotu 
powrotnego Ubezpieczonego. 

 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji C.1 

1. Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń. 
2. Wszelkie świadczenia medyczne, z których Ubezpieczony skorzystał w uwagi na 
istniejące wcześniej schorzenie lub chorobę związaną z istniejącym wcześniej 
schorzeniem, o którego istnieniu Ubezpieczony wiedział i co do którego Ubezpieczony mógł 
w uzasadniony sposób domniemywać, że doprowadzi ono do powstania roszczenia. 
3. Wszelkie koszty związane z ciążą, jeśli w chwili rozpoczęcia podróży lub w czasie jej 
trwania Ubezpieczony jest w co najmniej 26 tygodniu ciąży. 
4. Wszelkie zabiegi bądź operacje, których natychmiastowe przeprowadzenie nie jest 
konieczne i uzasadnione, i którym Ubezpieczony może się poddać po powrocie do kraju 
zamieszkania.  
5. Dodatkowe koszty pokoju jednoosobowego lub prywatnej sali w szpitalu, o ile nie jest to 
niezbędne z medycznego punktu widzenia. 
6. Wszelkie koszty poszukiwania i ratownictwa (koszty, którymi Ubezpieczony został 
obciążony przez organ administracji rządowej, lub przez prywatną organizację, w związku z  
poszukiwaniem i ratowaniem osoby). Powyższe nie obejmuje kosztów ewakuacji medycznej 
za pomocą najbardziej odpowiedniego środka transportu). 
7. Wszelkie koszty dotyczące: 
• Rozmów telefonicznych (poza pierwszym połączeniem telefonicznym z działem assistance w 
celu powiadomienia o nagłym przypadku medycznym); 
• Opłat za przejazdy taksówką (chyba, że taksówka jest pojazdem, który zamiast karetki 
pogotowia zabiera Ubezpieczonego do lub ze szpitala); oraz 
• Wydatków na artykuły żywnościowe i napoje (chyba, że wydatki te stanowią część kosztów 
pobytu w szpitalu, jeśli Ubezpieczony zostanie przyjęty do szpitala jako pacjent). 
8. Wszelkie rodzaje leczenia i koszty z nimi związane jakie musiał ponieść Ubezpieczony w 
przypadku, gdy odmówił on powrotu do kraju zamieszkania, a dział pomocy uznał go za osobę 
zdolną do podróżowania. 
9. Wszelkie rodzaje leczenia lub leków jakim Ubezpieczony podda się, lub jakie 
Ubezpieczony będzie przyjmować, po powrocie do kraju zamieszkania. 

  
Ponadto, prosimy o zapoznanie się z częścią Ogólne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, 
wyłączenia od 1a do 1e. 

  
C.2. Dzienne świadczenie szpitalne 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, jeśli w 
następstwie wypadku lub choroby objętej ubezpieczeniem na podstawie Sekcji C1 (Koszty leczenia i 
inne koszty) niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony zostanie przyjęty jako pacjent do 
szpitala za granicą. Świadczenie zostanie wypłacone do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli 
Świadczeń za każdy pełny okres 24 godzin pobytu Ubezpieczonego w szpitalu jako pacjent.   
  
Uwaga: Dzienne świadczenie szpitalne jest wypłacane jedynie za okres czasu, gdy Ubezpieczony 
przebywa jako pacjent w szpitalu za granicą i nie jest wypłacane jeśli Ubezpieczony zostanie przyjęty 
do szpitala po powrocie do kraju zamieszkania. Celem wypłaty tego świadczenia jest pomoc 
Ubezpieczonemu w opłaceniu wszelkich dodatkowych kosztów, takich jak opłaty za przejazdy 
taksówkami lub koszt rozmów telefonicznych. 
  
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji C.1 i C.2. 
• Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
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• Faktury i rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
• Oficjalne pismo wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie w ośrodku, potwierdzające, że 
dodatkowe koszty były niezbędne z medycznego punktu widzenia 
• Dokument potwierdzający datę i czas przyjęcia do i wypisania ze szpitala  
 
Uwaga: Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
  
C.3.  Ubezpieczenie na wypadek transportu w nagłych przypadkachoraz wznowienie podróży 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione dodatkowe koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu 

dokończenia podróży przerwanej na skutek konieczności powrotu Ubezpieczonego do miejsca 

zamieszkania ze względu na śmierć bądź poważne zachorowanie członka rodziny lub uszkodzenie 

lub włamanie do domu Ubezpieczonego podczas jego podróży. 

W chwili gdy Ubezpieczony jest gotowy do ponownego podjęcia podróży, do jej zakończenia musi 
pozostawać nie mniej niż 75% jej pierwotnego czasu trwania. 
 
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji C.3 
• Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Faktury i rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
  
C.4. Usługi assistance przed podróżą 
 
Przed podróżą Ubezpieczyciel umożliwi Ubezpieczonemu zapoznanie się ze wskazówkami i 
informacjami dotyczącymi: 
        Aktualnych przepisów wizowych i/lub wymogów dotyczących przekraczania granic państwowych.  
        Aktualnych wymogów dotyczących szczepień. 
        Aktualnych ostrzeżeń Światowej Organizacji Zdrowia. 
        Warunków pogodowych. 
        Języków. 
        Stref czasowych i różnic czasowych. 
        Przepisów i ograniczeń dotyczących pojazdów, w tym także czy Ubezpieczony będzie 

potrzebował zielonej karty. 
         Innych kwestii związanych z ubezpieczeniami pojazdów. 
        Godzin pracy głównych banków, świąt państwowych lub dni wolnych od pracy. 
  
C.5. Usługi assistance podczas podróży 
  
Ubezpieczyciel może podjąć, w trybie nagłym, wskazane poniżej działania w imieniu 
Ubezpieczonego i podczas jego podróży. Wszelkie koszty zaliczek pieniężnych, płatności 
medycznych, wysyłki lub inne koszty związane z organizacją usług będą obciążały Ubezpieczonego, 
który musi najpierw wyrazić zgodę na ich poniesienie. 
Płatności medyczne w sytuacjach nagłych - Jeśli szpital domaga się złożenia depozytu 
gotówkowego lub zapłaty rachunku za leczenie przed opuszczeniem szpitala, Ubezpieczyciel 
pomoże zdobyć środki na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego. 
Pomoc dotycząca medykamentów – Ubezpieczyciel pomoże w zdobyciu zamienników 
zagubionych bądź skradzionych lekarstw korzystając z usług lokalnej apteki lub specjalnego kuriera. 
Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego – W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego 
zostanie zorganizowany transport pozostawionych bez opieki małoletnich dzieci podróżujących wraz z 
Ubezpieczonym do miejsca zamieszkania. 
Pomoc dotycząca dokumentów podróży – Ubezpieczyciel pomoże odzyskać, zgłosić zagubienie 
lub kradzież lub uzyskać duplikaty zagubionych lub skradzionych dokumentów podróży. 
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Przekazywanie pilnych informacji – Przekazywanie pilnych wiadomości rodzinie i 
współpracownikom. 
Usługi tłumaczeniowe – AIG zapewni pomoc w zakresie tłumaczeń w sytuacjach nagłych lub poleci 
odpowiednie usługi na rynku lokalnym. 
  
C.6. Usługi concierge 
  
AIG pomoże Ubezpieczonemu zorganizować zaplanowaną podróż. Możliwe jest uzyskanie pomocy 
przy rezerwowaniu biletów oraz dokonywaniu rezerwacji w następujących sytuacjach:  

         Koordynacja połączeń transportu naziemnego  
         Najnowsze wiadomości meteorologiczne na całym świecie  
         Rezerwacja w wypożyczalni samochodów  
         Rezerwacja zakwaterowania (hotel, apartament itp.)  
         Rezerwacje biletów kolejowych i lotniczych 
         Zorganizowanie wynajmu samochodu prywatnego  
  
Należy zauważyć, że Ubezpieczyciel jedynie udzieli Ubezpieczonemu pomocy w organizacji ww. 
usług. Wszelkie koszty związane z nimi zostaną poniesione przez Ubezpieczonego. 
  
  
SEKCJA D – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, 
Ubezpieczonemu, wykonawcom ostatniej woli bądź zarządcom majątku Ubezpieczonego, w 
przypadku, gdy Ubezpieczony uczestniczy w wypadku podczas podróży, który, w ciągu 12 miesięcy 
od daty wypadku, jako jedyna i niezależna od innych przyczyna, skutkuje jednym lub więcej z 
następujących: 
• Śmierć 
• Całkowita trwała niezdolność do pracy (co oznacza niepełnosprawność uniemożliwiającą podjęcie 
jakiejkolwiek pracy do której Ubezpieczony posiada kwalifikacje i która trwa przez 12 miesięcy od 
daty wypadku oraz na koniec tego okresu 12 miesięcy, według opinii lekarza, nie ulegnie poprawie. 
• Całkowita utrata kończyny (oznaczająca trwałą utratę przez fizyczne oddzielenie w lub powyżej 
nadgarstka lub kostki) lub trwałą i całkowitą utratę funkcji kończyny). Kończyna oznacza ramię, dłoń, 
nogę lub stopę. 
• Utrata wzroku w jednym lub obu oczach (oznaczająca fizyczną utratę oka lub utratę znacznej części 
wzroku w oku). Utrata znacznej części oznacza stopień wzroku po wypadku wynoszący 3/60 lub mniej 
w skali Snellena po korekcji za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. (3/60 stopni w skali 
Snellena oznacza, że obiekt, który powinno się być w stanie dostrzec z odległości 60 stóp – ok. 18 
metrów – można dostrzec dopiero z odległości 3 stóp – ok. 1 metra) 
  
Uwaga: Za wypadek uważane jest zdarzenie nagłe, nieoczekiwane, nietypowe, specyficzne i 
zewnętrzne, mające miejsce w określonym czasie podczas podróży Ubezpieczonego i 
niewynikające z jego choroby. 
  
Ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku dla każdego 
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wskazanym na polisie. 
  
W przypadku Ubezpieczonych w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 65 roku życia, ma zastosowanie 
redukcja świadczenia. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Tabeli 
Świadczeń. 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji D 
1. Wszelkie roszczenia wynikające z choroby, która rozwija się lub której stan pogarsza się podczas 
podróży i która prowadzi do śmierci lub inwalidztwa Ubezpieczonego. 

 
3. Wskazówki dotyczące roszczeń na podstawie Sekcji D 
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• Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z działem likwidacji szkód +48 22 211 98 72  
  
SEKCJA E – INNE UBEZPIECZENIA  
  
E.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności osobistej 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku, gdy w podczas podróży Ubezpieczony będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu 
nieumyślnego: 
• doprowadzenia do uszkodzenia ciała innej osoby; lub 
• doprowadzenia do uszkodzenia lub utraty mienia innej osoby. 
  
Koszty i wydatki z tytułu prowadzenia obrony Ubezpieczonego są dodatkowo płatne w stosunku limitu 
odpowiedzialności podanego w tabeli świadczeń. 
 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.1. 
1. Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń. 
2. Wszelka odpowiedzialność będąca następstwem uszkodzenia lub utraty mienia: należącego do 
Ubezpieczonego, członka jego rodziny lub osoby zatrudnionej przez Ubezpieczonego. 
3. Wszelka odpowiedzialność z tytułu śmierci, choroby, uszkodzenia ciała, straty lub szkody: 
a) dotycząca członków rodziny lub gospodarstwa domowego Ubezpieczonego lub osoby zatrudnionej 
przez Ubezpieczonego; 
b) wynikła w związku z wykonywanym przez Ubezpieczonego zajęciem zarobkowym, zawodem lub 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ubezpieczonego; 
c) wynikła z umowy zawartej przez Ubezpieczonego, chyba że taką odpowiedzialność Ubezpieczony 
ponosiłby także gdyby owej umowy nie zawarto; 
d) wynikłej z działania Ubezpieczonego jako przywódcy grupy biorącej udział określonej aktywności; 
e) wynikłej z posiadania, władania, użytkowania bądź zamieszkiwania przez Ubezpieczonego 
wszelkich nieruchomości, w tym także budynków, z wyjątkiem nieruchomości i budynków 
wykorzystywanych tymczasowo do celów podróży; lub 
f) wynikłej z posiadania, władania lub użytkowania napędzanych mechanicznie, zarejestrowanych, 
przewożących pasażerów bądź ładunki pojazdów, jednostek pełnomorskich, jednostek pływających 
lub wszelkiego rodzaju statków powietrznych, broni palnej lub innych rodzajów broni;  
  
3. Ważne informacje 
• Ubezpieczony zobowiązany jest do powiadomienia działu likwidacji szkód o wszelkich zdarzeniach 
mogących stanowić podstawę do wysunięcia roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu bezzwłocznie 
po uzyskaniu informacji na ten temat i przekazać wszelkie dokumenty mające związek z tym 
roszczeniem. 
• Ubezpieczony zobowiązany jest do współpracy z działem likwidacji szkód i przekazywania 
wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia działań w imieniu Ubezpieczonego 
• Ubezpieczonemu nie wolno: negocjować, zawierać ugody, przyznawać się do odpowiedzialności 
bądź odmawiać przyznania się do odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek roszczenia bez pisemnej 
zgody działu likwidacji szkód 
• Ubezpieczyciel będzie sprawował pełną kontrolę nad działaniami wszelkich wyznaczonych 
przedstawicieli prawnych oraz podejmowanymi działaniami, a także będzie uprawniony do przejęcia i 
prowadzenia w imieniu Ubezpieczonego jego obrony przed wszelkimi roszczeniami lub do 
dochodzenia, we własnym imieniu, wszelkich roszczeń o rekompensatę, odszkodowanie lub innych 
roszczeń przeciwko każdej osobie fizycznej i prawnej. 
  
 Wskazówki dotyczące roszczeń na podstawie Sekcji E.1 
• Nie należy przyznawać się do odpowiedzialności, proponować bądź obiecywać rekompensaty bez 
pisemnej zgody działu likwidacji szkód 

 
• Należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz dane dotyczące ubezpieczenia podróżnego 
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• Jeśli to możliwe, należy zrobić zdjęcia i nagrania wideo, oraz uzyskać dane kontaktowe świadków 
zdarzenia 
• Należy bezzwłocznie powiadomić dział likwidacji szkód AIG o wszelkich roszczeniach, jakie mogą 
zostać wysunięte przeciwko Ubezpieczonemu oraz przekazać wszelkie otrzymane dokumenty. 
 
  
E.2 Koszty pomocy prawnej 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszty i wydatki 
związane ze świadczeniem obsługi prawnej powstałe w wyniku obsługi roszczeń o rekompensaty i 
odszkodowania w następstwie śmierci, choroby lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego doznanych 
podczas podróży.  
Wszelkie dodatkowe koszty, nie więcej niż 1.300 zł / na osobę, jeśli Ubezpieczony musi stawić się w 
sądzie poza granicami kraju zamieszkania w związku z roszczeniem o odszkodowanie. 

  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.2. 
1. Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń. 
2. Wszelkie roszczenia, na których przyjęcie Ubezpieczyciel nie wyraził uprzedniej zgody na piśmie. 
3. . Koszty dochodzenia wszelkich roszczeń przeciwko Ubezpieczycielowi, liniom Emirates, agentom 
i przedstawicielom Ubezpieczyciela, lub przeciwko jakiemukolwiek organizatorowi turystyki, dostawcy 
usługi zakwaterowania, przewoźnikowi lub jakiejkolwiek osobie, z którą Ubezpieczony podróżował, 
lub z którą miał podróżować. 
4. Wszelkie grzywny, kary i odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić. 
5. Koszty dochodzenia roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała, szkód lub strat spowodowanych przez, 
lub w związku z, wykonywanym przez Ubezpieczonego zajęciem zarobkowym, zawodem lub 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ubezpieczonego, na mocy umowy, lub wynikłych z  
posiadania, władania, użytkowania bądź zamieszkiwania przez Ubezpieczonego wszelkich 
nieruchomości, w tym także budynków. 
6. Wszelkie roszczenia wynikłe z posiadania, władania lub użytkowania napędzanych mechanicznie, 
zarejestrowanych, przewożących pasażerów bądź ładunki pojazdów, jednostek pełnomorskich, 
jednostek pływających lub wszelkiego rodzaju statków powietrznych, broni palnej lub innych rodzajów 
broni.  

 
3. Ważne informacje 
• Ubezpieczyciel będzie sprawował pełną kontrolę nad działaniami wszelkich wyznaczonych 
przedstawicieli prawnych oraz podejmowanymi działaniami  
• Ubezpieczony zobowiązany jest to postępowania zgodnie ze wskazówkami przedstawicieli 
Ubezpieczyciela w zakresie dochodzenia każdego roszczenia. 
• Zawsze, gdy jest to możliwe, Ubezpieczony jest zobowiązany do uzyskania zwrotu wszelkich 
wydatków poniesionych przez Ubezpieczyciela. Odzyskane w ten sposób kwoty Ubezpieczony 
zobowiązany jest przekazać Ubezpieczycielowi. 
  
4. Wskazówki dotyczące roszczeń na podstawie Sekcji E.2. 
• Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z działem likwidacji szkód +48 22 211 98 72  
  
E.3. Zaliczka na poczet kaucji 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel przekaże środki, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, na poczet 
kaucji, jeżeli w następstwie wypadku komunikacyjnego Ubezpieczony trafi do aresztu.  
 
Ważne informacje 
          Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu zaliczki na poczet kaucji w ciągu 3 miesięcy od daty 

jej przekazania przez Ubezpieczyciela. 
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          Jeśli Ubezpieczony zostanie wezwany do stawienia się przed sądem, lecz nie stawi się, 
Ubezpieczyciel może zażądać natychmiastowego zwrotu przez Ubezpieczonego zaliczki na 
poczet kaucji, jeżeli na skutek niestawiennictwa Ubezpieczonego kaucja ulegnie przepadkowi. 

          Ubezpieczycielowi przysługuje prawo podjęcia kroków prawnych przeciwko Ubezpieczonemu 
jeżeli kaucja nie zostanie zwrócona. 

  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.3. 
Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów dotyczących roszczenia, gdzie poziom alkoholu we krwi lub w 
powietrzu wydychanym przez Ubezpieczonego przewyższa dopuszczalny poziom obowiązujący w 
kraju w którym ma miejsce wypadek komunikacyjny. 
 
  
E.4. Opieka nad zwierzęciem domowym – hotel dla psów i kotów 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, z tytułu 
dodatkowych kosztów opieki nad psem/psami lub kotem/kotami w hotelu dla psów i kotów, jeśli 
Ubezpieczony zostanie hospitalizowany w celu poddania go leczeniu objętemu niniejszym 
ubezpieczeniem w trakcie ubezpieczonej podróży, lub jeśli na skutek wszelkich innych okoliczności, 
na które Ubezpieczony nie ma wpływu, planowy powrót Ubezpieczonego do kraju zamieszkania 
opóźni się o więcej niż 24 godziny, lub jeśli ostatni etap zarezerwowanej zagranicznej podróży 
powrotnej Ubezpieczonego, odbywanej na pokładzie statku powietrznego, jednostki pływającej, 
autokarem bądź pociągiem, opóźni się na skutek złych warunków atmosferycznych, strajku, akcji 
protestacyjnej lub awarii, lub wszelkich innych okoliczności na które Ubezpieczony nie ma wpływu. 
 
Uwaga: W przypadku, gdy Ubezpieczony będzie chciał zgłosić roszczenie dotyczące opóźnienia 
podróży powrotnej spowodowanego problemami ze środkiem transportu, Ubezpieczony zobowiązany 
jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia od właściwego przedsiębiorstwa przewozowego lub 
odpowiednich władz, zawierającego informacje na temat przyczyn opóźnienia oraz jego długości. 
Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania wszelkich dokumentów potwierdzających poniesienie 

dodatkowych opłat z tytułu opieki nad zwierzęciem w hotelu dla psów i kotów.  
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.4. 
1. Wszelkie koszty dotyczące hotelu dla psów i kotów poniesione przez Ubezpieczonego poza krajem  

zamieszkania na skutek przepisów o kwarantannie. 
2. Wszelkie roszczenia związane z opóźnieniem podróży, gdzie Ubezpieczony nie zgłosił się w 

punkcie odpraw na czas lub przed zalecaną godziną zgłoszenia się do odprawy przed końcowym 
etapem podróży zagranicznej.  

 
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji E.4. 
•  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Oficjalny dokument potwierdzający przyczyny i czas trwania opóźnienia 

• Faktury i rachunki dokumentujące dodatkowe wydatki poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu 
opieki nad zwierzęciem w hotelu dla psów i kotów 
  

 

Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
  
E.5. Katastrofa naturalna 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, jeśli po 
rozpoczęciu podróży przez Ubezpieczonego Ubezpieczony poniesie lub zgodzi się ponieść koszty 
związane z podróżą i zapewnieniem mu innego miejsca zakwaterowania, o podobnej klasie, co 
pozwoli Ubezpieczonemu na kontynuację podróży, jeśli Ubezpieczony nie może korzystać z 
zarezerwowanego miejsca zakwaterowania na skutek pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, 
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huraganu, tornado, deszczu, warunków atmosferycznych, uderzenia pioruna, wybuchu epidemii 
chorób zakaźnych, erupcji wulkanicznej, tsunami, osunięcia się skał, ziemi lub lawiny śnieżnej. 
 
Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia od odpowiednich 
władz, zawierającego informacje na temat rodzaju katastrofy oraz czasu jej trwania. Ubezpieczony 
zobowiązany jest do zachowania wszelkich dokumentów potwierdzających poniesienie przez niego 
dodatkowych wydatków. 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.5. 
1. Wszelkie koszty które Ubezpieczony może odzyskać od organizatora turystyki, linii lotniczych, 
hotelu lub innych dostawców usług. 
  
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji E.5. 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Oficjalny dokument potwierdzający przyczyny i czas trwania opóźnienia 
• Faktury i rachunki dokumentujące dodatkowe wydatki poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu 
opieki nad zwierzęciem w hotelu dla psów i kotów 
  

 

Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
 
E.6. Napaść / Rozbój 
  
1. Napaść to wiążący się z użyciem przemocy, niesprowokowany atak, dokonany przez osobę 
niebędącą osobą ubezpieczoną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, prowadzący do 
powstania uszkodzeń ciała, opisanych w raporcie policyjnym. 
  
2. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, jeśli na 
skutek napaści / rozboju Ubezpieczony dozna uszkodzeń ciała, w wyniku czego zostanie przyjęty do 
szpitala za granicą jako pacjent na więcej niż 24 godziny. 
  
Uwaga: Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu lokalnej policji, co powinno 
nastąpić bez zbędnej zwłoki po ataku, i uzyskania raportu policyjnego na piśmie. Świadczenie z tytułu 
niniejszej części jest dodatkowo płatne w stosunku do świadczenia z tytułu Sekcji C.2 (Dzienne 
świadczenie szpitalne). 
  
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji E.6. 
  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
  Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
  Faktury i rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
  Dokument potwierdzający datę i czas przyjęcia do i wypisania ze szpitala 
  Raport policyjny potwierdzający okoliczności zdarzenia 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
  
E.7. Ubezpieczenie AC – zniesienie udziału własnego 

  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci kwoty udziału własnego bądź franszyzy redukcyjnej do zapłaty których 
Ubezpieczony będzie prawnie zobowiązany w związku ze utratą bądź uszkodzeniem pojazdu 
silnikowego wynajętego przez Ubezpieczonego, na skutek wypadku komunikacyjnego podczas 
podróży Ubezpieczonego. 
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Udział własny oznacza kwotę udziału własnego jaki zostałby zniesiony gdyby Ubezpieczony wykupił 
opcję zniesienia udziału własnego (lub opcję o podobnym działaniu) podczas wynajmowania pojazdu. 
  
Pojazd musi być wynajęty w jednej z licencjonowanych wypożyczalni. Częścią umowy wynajmu 
zawartej przez Ubezpieczonego musi być pełne ubezpieczenie AC i OC od utraty bądź uszkodzenia 
wynajmowanego pojazdu w okresie wynajmu. 
 
W przypadku zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty udziału własnego 
bezpośrednio na rzecz wypożyczalni. Obowiązkiem Ubezpieczonego jest także dostarczenie 
kosztorysu powykonawczego naprawy, dokumentującego stratę finansową faktycznie poniesioną 
przez Ubezpieczonego. 
 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.7. 
1. Straty lub szkody wynikające z eksploatacji wynajętego pojazdu z naruszeniem warunków umowy 
najmu, lub straty lub szkody mające miejsce poza granicami wszelkich dróg publicznych, lub 
wynikające z naruszenia prawa, zasad i przepisów danego kraju. 
2. Straty lub szkody powstałe na skutek normalnego zużycia, stopniowego pogorszenia, szkody 
spowodowane przez owady lub szkodniki, wynikłe z naturalnej skłonności rzeczy do psucia się, bądź 
wskutek wady ukrytej lub ukrytego defektu. 
  
E.8 Podróże krajowe 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia  
Poniższy zakres ubezpieczenia dotyczy podróży odbywanych w granicach kraju zamieszkania 
Ubezpieczonego, pod warunkiem wcześniejszego zarezerwowania przynajmniej 3 kolejnych 
noclegów oraz wcześniejszego opłacenia zakwaterowania. Postanowień niniejszej sekcji nie stosuje 
się do podróży bez rezerwacji powrotu.  
  
 

SEKCJA A1 Anulowanie podróży 
  
SEKCJA A2 Skrócenie podróży 
Uwaga: Należy skontaktować się z działem assistance w celu zorganizowania powrotu 
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 
  
Na podstawie Sekcji C1 – Koszty leczenia w nagłych przypadkach 
Jeśli Ubezpieczony odniesie uszkodzenia ciała lub zachoruje podczas podróży na terytorium kraju 
zamieszkania lub kraju, z którego wyjeżdża i musi poddać się hospitalizacji na dłużej niż 24 godziny z 
rzędu, Ubezpieczyciel: 

1. zorganizuje i opłaci przeniesione Ubezpieczonego do szpitala znajdującego 
się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. 

2. pokryje dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania dla jednej osoby, która 
będzie towarzyszyć Ubezpieczonemu i/lub będzie towarzyszyć mu w 
podróży powrotnej do miejsca zamieszkania. 

  
Uwaga: Jeżeli Ubezpieczony zostanie przyjęty do szpitala jako pacjent na więcej niż 24 godziny, 
należy bezzwłocznie powiadomić w imieniu Ubezpieczonego dział assistance. 

  

SEKCJA B1 Bagaż osobisty 
  

SEKCJA B3 Środki pieniężne Ubezpieczonego 
  

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zakresami ubezpieczenia (częściami niniejszych OWU) aby 
dowiedzieć się jaki jest przedmiot ubezpieczenia oraz co podlega wyłączeniu spod ochrony 

ubezpieczeniowej. 

  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji E.8. 
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a) wszelkie roszczenia dotyczące podróży krótszej niż 3 kolejne dni 

b) wszelkie roszczenia gdzie nie uzyskano zgody Ubezpieczyciela na poniesienie 
określonych kosztów 

c) wszelkie roszczenia dotyczące pobytu Ubezpieczonego nie dalej niż w promieniu 50 
kilometrów od jego miejsca zamieszkania 

d) wcześniej istniejące schorzenia 

e) wszelkie zapisane wprost wyłączenia w każdej części niniejszej umowy ubezpieczenia 
f) koszty leczenia 

  
 
SEKCJA F – Opcjonalne zakresy ochrony 
 
F.1. SPORTY ZIMOWE  
  
1. Uwaga: Poniższe zakresy ubezpieczenia mają zastosowanie tylko pod warunkiem opłacenia przez 
Ubezpieczonego odpowiedniej składki ubezpieczeniowej dla sportów zimowych, oraz jeśli zostało to 
odnotowane na polisie ubezpieczeniowej. (Jeżeli Ubezpieczony wykupił całoroczną polisę podróży 
wielokrotnych Multi-Trip, ubezpieczenie obejmuje do 17 dni przypadających w okresie ubezpieczenia.) 
  
2. Definicja szczegółowa, odnosząca się do Sekcji F.1. Sporty zimowe 
  
Sporty zimowe 
Jazda na mini-nartach (Bigfoot), narciarstwo ratrakowe (jazda na nartach / deskach poza trasami 
wyciągowymi), biegi przełajowe na nartach, narciarstwo zjazdowe na lodowcach, wędrówki po 
lodowcu (do 4000 m), heliskiing, hokej na lodzie, jazda na łyżwach, snowboard z latawcem 
pociągowym (kite snowboarding), langlauf (narciarstwo biegowe), monoskiing, jazda na nartach lub 
snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami (z wyłączeniem terenów uznanych za niebezpieczne 
przez zarząd ośrodka), narciarstwo, ski-alpinizm / narciarstwo wysokogórskie / górskie wędrówki 
narciarskie (ski randonee / ski turing), snowboard, łyżwiarstwo szybkie oraz jazda na sankach. 
 
Strona 40 i kolejne zawierają pełną listę sportów zimowych objętych ubezpieczeniem na podstawie 
niniejszej umowy ubezpieczenia. 
  
Sprzęt do uprawiania sportów zimowych 
  
Narty i deski snowboardowe oraz ich wiązania, kijki narciarskie i łyżwy. 
  
F.1.a. Utrata sprzętu do  uprawiania sportów zimowych 
  
1. Przedmiot ubezpieczania  
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt sprzętu do 
uprawiania sportów zimowych, będącego własnością lub wypożyczonego przez Ubezpieczonego, 
który zostanie utracony bądź skradziony podczas podróży Ubezpieczonego. 
 
2. Uwaga: 
Świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą standardowemu zużyciu i utracie 
wartości przez sprzęt do uprawiania sportów zimowych będący własnością Ubezpieczonego w 
następujący sposób: 
 
Do 12 miesięcy – płatność 90% ceny zakupu  
Do 24 miesięcy – płatność 70% ceny zakupu  
Do 36 miesięcy – płatność 50% ceny zakupu  
Do 48 miesięcy – płatność 30% ceny zakupu  
Do 60 miesięcy – płatność 20% ceny zakupu  
Powyżej 60 miesięcy – płatność 0% ceny zakupu 
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3. Maksymalna kwota jaką Ubezpieczyciel zapłaci za dowolną sztukę, parę lub zestaw przedmiotów 
jest wyszczególniona w Tabeli Świadczeń. Prosimy o zapoznanie się z definicją „pary lub zestawu 
przedmiotów”. 
 
F.1.b. Wypożyczenie sprzętu do uprawiania portów zimowych 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt wypożyczenia 
sprzętu do uprawiania sportów zimowych, jeśli sprzęt do uprawiania sportów zimowych którego 
właścicielem jest Ubezpieczony: 

 
 Dotrze do Ubezpieczonego odbywającego podróż (wyjazd) poza granicami kraju z opóźnieniem 

większym niż 12 godzin; lub 

 zostanie utracony, skradziony lub uszkodzony podczas podróży Ubezpieczonego. 
 

Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki 
poniesione przez Ubezpieczonego na wynajem sprzętu do uprawiania sportów zimowych, a także 
przywieźć uszkodzony sprzęt do uprawiania sportów zimowych z powrotem do kraju 
zamieszkania celem dokonania jego oględzin. 
  
F.1.c – Karnet na wyciągi narciarskie 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
  
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku utraty bądź kradzieży należącego do Ubezpieczonego karnetu na wyciągi narciarskie. 
Roszczenie zostanie skalkulowane w oparciu o datę daty wygaśnięcia karnetu – w zależności od 
liczby dni pozostałych do wykorzystania na karnecie, zostanie wypłacona proporcjonalna refundacja 
za niewykorzystane dni według pierwotnej wartości karnetu. 
 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji F.1 – a, b, c, 
  
1. Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń dla każdego Ubezpieczonego i dla każdego 
zdarzenia.  
2. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty bądź kradzieży niezgłoszone przez Ubezpieczonego policji w 
ciągu 24 godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których 
Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 
3. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty bądź kradzieży sprzętu do uprawiania sportów zimowych 
niezgłoszone przez Ubezpieczonego właściwym liniom lotniczym lub firmie przewozowej w ciągu 24 
godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których Ubezpieczony nie 
był w stanie uniknąć. W przypadku linii lotniczej wymagany będzie raport niezgodności własności. 
Jeśli utrata, kradzież lub uszkodzenie sprzętu do uprawiania sportów zimowych Ubezpieczonego  
zostanie zauważone dopiero po opuszczeniu lotniska, Ubezpieczony ma 7 dni na kontakt z linią 
lotniczą i uzyskanie raportu dotyczącego zdarzenia. 
4. Sprzęt do uprawiania sportów zimowych pozostawiony przez Ubezpieczonego bez nadzoru w 
miejscu publicznym, chyba, że roszczenie dotyczy nart, kijków narciarskich lub desek 
snowboardowych, a Ubezpieczający zachował wszystkie racjonalne środki ostrożności w celu ich 
ochrony pozostawiając je stojaku na pomiędzy 8 rano a 6 po południu. 
5. Roszczenia, w przypadku których Ubezpieczony nie jest w stanie przedstawić dowodów zakupu 
lub innych  racjonalnych dowodów własności przedmiotów objętych roszczeniem. 
 
3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji F.1.a, b, c 
  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
  Utrata lub kradzież - raport policyjny 
  Utrata, kradzież lub uszkodzenie przez linie lotnicze - raport niezgodności własności, bilety lotnicze i 

przywieszki bagażowe 
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  Opóźnienie przez linie lotnicze – pisemne potwierdzenie długości opóźnienia od linii lotniczych, 
bilety lotnicze, przywieszki bagażowe, rachunki potwierdzające wypożyczenie sprzętu do 
uprawiania sportów zimowych 

  Dokumenty potwierdzające wartość i własności przedmiotów objętych roszczeniem 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego.  
 
 
F.1.d – Zamknięcie tras narciarskich 
  
Uwaga: Niniejszy zakres dotyczy wyłącznie okresu między 1 grudnia a 15 kwietnia w przypadku 
podróży na półkuli północnej, lub od 1 maja do 30 września w przypadku podróży na półkuli 
południowej. 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
  
Ubezpieczyciel  wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku, gdy na skutek zbyt małej lub zbyt dużej ilości śniegu, lub silnych wiatrów w rejonie 
zarezerwowanego przez Ubezpieczonego ośrodka wypoczynkowego, wszystkie wyciągi zostaną 
zamknięte na więcej niż 12 godzin. Ubezpieczyciel albo: 
  
  opłaci koszt transportu do najbliższego ośrodka; albo 
  wypłaci świadczenie za każdy pełny okres 24-godzin podczas którego Ubezpieczony nie jest w 

stanie uprawiać narciarstwa, a w promieniu 10 kilometrów brak innego dostępnego ośrodka 
narciarskiego. 

 
Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia od kierownictwa 
ośrodka, zwierającego powody oraz czas trwania zamknięcia tras narciarskich. 
  
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcje F.1.d 
•  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
•  Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
•  Dokument potwierdzający przyczyny i czas trwania zamknięcia tras narciarskich 
•  Rachunki dokumentujące wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na dojazd do najbliższego 

ośrodka sportów zimowych 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego.  

 
F.1.e – Lawiny 
  
Przedmiot ubezpieczenia  
Ubezpieczyciel  wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, w 
przypadku, gdy na skutek zejścia lawiny Ubezpieczony nie będzie mógł przyjechać do, bądź 
wyjechać z, zarezerwowanego ośrodka narciarskiego przez więcej niż 12 godzin od planowego czasu 
przyjazdu bądź wyjazdu. 
  
Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest do pojęcia działań w celu uzyskania pisemnego 
potwierdzenia od odpowiednich władz, zawierającego przyczyny i czas trwania opóźnienia. 
  
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji F.1.e 
•  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
•  Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
•  Dokument potwierdzający przyczyny i czas trwania opóźnienia 
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Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego.  

 
  
F.2 GOLF 
  
1. Uwaga: Poniższe zakresy ubezpieczenia mają zastosowanie tylko pod warunkiem opłacenia przez 
Ubezpieczonego odpowiedniej składki ubezpieczeniowej z tytuły gry w golfa, oraz jeśli zostało to 
odnotowane na polisie ubezpieczeniowej. 
 
 
2. Definicja szczegółowa, odnosząca się do sekcji F.2 Golf 
  
3. Sprzęt do gry w golfa: 
Kije golfowe, torby golfowe, wózki (z wyłączeniem wózków silnikowych) i obuwie do gry w golfa. 
  
F.2.a – Sprzęt do gry w golfa 
  
Przedmiot ubezpieczenia  
1. Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt sprzętu do gry 
w golfa, będącego własnością Ubezpieczonego (lecz nie sprzętu pożyczonego lub wypożyczonego), 
który zostanie utracony, skradziony bądź uszkodzony podczas podróży Ubezpieczonego. 
 
Uwaga: Maksymalna kwota jaką Ubezpieczyciel zapłaci za dowolną sztukę, parę lub zestaw 
przedmiotów jest wyszczególniona w Tabeli Świadczeń. Ubezpieczony zobowiązany jest przywieźć 
uszkodzony sprzęt do gry w golfa z powrotem do kraju zamieszkania lub kraju obywatelstwa 
Ubezpieczonego celem dokonania jego oględzin. 
 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sprzętu do gry w golfa który został 
faktycznie utracony, skradziony lub uszkodzony i nie obejmuje wymiany całego zestawu kijów typu 
woods bądź irons w przypadku, gdy roszczenia dotyczy tylko jednego przedmiotu z zestawu. 
 
 
F.2.b – Wypożyczenie sprzętu do gry w golfa 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt wypożyczenia 
sprzętu do gry w golfa, jeśli sprzęt do gry w golfa, którego właścicielem jest Ubezpieczony: 
 dotrze do Ubezpieczonego odbywającego podróż (wyjazd) poza granicami kraju z opóźnieniem 

większym niż 24 godzin; lub 
 zostanie utracony, skradziony lub uszkodzony podczas podróży Ubezpieczonego. 

 
Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki 
poniesione przez Ubezpieczonego na wynajem sprzętu do gry w golfa, a także przywieźć 
uszkodzony sprzęt do gry w golfa z powrotem do kraju zamieszkania celem dokonania jego 
oględzin. 
 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcje F.2.a, b 
 Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń dla każdego Ubezpieczonego i dla każdego 

zdarzenia (powyższe ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy Ubezpieczony zgłasza roszczenie  
z tytułu Sekcje F.2.a)  

 Sprzęt do gry w golfa pozostawiony przez Ubezpieczonego bez nadzoru w miejscu publicznym 
 Wszelkie roszczenia z tytułu utraty bądź kradzieży niezgłoszone przez Ubezpieczonego policji w 

ciągu 24 godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których 
Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 

 Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu do gry w golfa 
niezgłoszone przez Ubezpieczonego właściwym liniom lotniczym lub firmie przewozowej w ciągu 
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24 godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których 
Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. W przypadku linii lotniczej wymagany będzie raport 
niezgodności własności. Jeśli utrata, kradzież lub uszkodzenie sprzętu do gry w golfa 
Ubezpieczonego zostanie zauważone dopiero po opuszczeniu lotniska, w ciągu siedmiu dni od 
opuszczenia lotniska, należy skontaktować się z linią lotniczą na piśmie, z podaniem wszelkich 
informacji dotyczących zdarzenia, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których 
Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 

 Roszczenia, w przypadku których Ubezpieczony nie jest w stanie przedstawić dowodów zakupu 
lub innych  racjonalnych dowodów własności przedmiotów objętych roszczeniem. 



3. Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcje F.2.a, b 
  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
  Utrata lub kradzież - raport policyjny 
  Utrata, kradzież lub uszkodzenie przez linie lotnicze - raport niezgodności własności, bilety lotnicze i 

przywieszki bagażowe 
  Opóźnienie przez linie lotnicze – pisemne potwierdzenie czasu trwania opóźnienia od linii lotniczych, 

bilety lotnicze, przywieszki bagażowe, rachunki potwierdzające wypożyczenie sprzętu do gry w 
golfa 

  Dokumenty potwierdzające wartość i własności przedmiotów objętych roszczeniem 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego.  
 
  
F.2.c – Opłaty za korzystanie z pola golfowego (green fees) 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, ekwiwalent z tytułu 
niewykorzystanej części opłat za korzystanie z pola golfowego, lekcje gry w golfa, lub wynajem 
sprzętu do gry w golfa które Ubezpieczony poniósł i których nie jest w stanie odzyskać, w przypadku 
gdy: 
  Ubezpieczony zachoruje bądź odniesie uszkodzenia ciała podróży i nie jest w stanie brać udziału w 

zaplanowanych aktywnościach związanych z grą w golfa; lub 
  gdy utrata lub kradzież dokumentów uniemożliwia Ubezpieczonemu wzięcie udziału w opłaconych 

wcześniej aktywnościach związanych z grą w golfa. 
  
Uwaga: Roszczenie Ubezpieczonego uzależnione będzie od liczby pełnych, niewykorzystanych dni. 
Ubezpieczony zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia rodzaju choroby lub 
odniesionych uszkodzeń ciała od lekarza prowadzącego leczenie w ośrodku, wraz z potwierdzeniem 
liczby dni podczas których Ubezpieczony nie był w stanie uczestniczyć w aktywnościach związanych 
z grą w golfa. Ubezpieczony zobowiązany jest do zgłoszenia utraty bądź kradzieży dokumentów 
lokalnej policji w ciągu 24 godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, 
których Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 
 
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcje F.2.c 
• Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
• Dokumenty podróżne (dokument potwierdzający, bilety lotnicze) 
• Faktury i rachunki dotyczące opłaconych wcześniej wydatków związanych z grą w golfa 
• Dokument wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie w ośrodku, potwierdzający niezdolność 

Ubezpieczonego do uczestnictwa w zaplanowanych aktywnościach związanych z grą w golfa 
 Utrata lub kradzież dokumentów - raport policyjny 
 
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego.  
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F.3. UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU  
  
Uwaga: Poniższe zakresy ubezpieczenia mają zastosowanie tylko pod warunkiem opłacenia 
przez Ubezpieczonego odpowiedniej składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia dla 
biznesu, oraz jeśli zostało to odnotowane na polisie ubezpieczeniowej. 
 
 
Definicja szczegółowa, odnosząca się do sekcji F.3 Ubezpieczenia dla biznesu 
Sprzęt biurowy 
Telefony komórkowe, przenośne komputery osobiste, osobiste notatniki/organizery elektroniczne, 
kalkulatory, dyktafony, przenośne urządzenia faksujące, modemy telefoniczne, przenośne rzutniki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do komunikacji oraz inne urządzenia używane w biznesie, potrzebne 
Ubezpieczonemu w toku prowadzenia przez niego działalności.  
  
F.3.a – Sprzęt biurowy 
 
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, następujące koszty: 
  Koszt sprzętu biurowego, który zostanie utracony, uszkodzony, skradziony lub zniszczony podczas 
podróży Ubezpieczonego. Prosimy o sprawdzenie w Tabeli Świadczeń maksymalnej kwoty, jaką 
Ubezpieczyciel może wypłacić za pojedynczy przedmiot, parę bądź zestaw przedmiotów. 
 
  
F.3.b – Utrata pieniędzy przedsiębiorstwa 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel  wypłaci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, świadczenie z tytułu 
utraty bądź kradzieży pieniędzy przedsiębiorstwa (co oznacza gotówkę lub czeki podróżne) 
należących do Ubezpieczonego (w przypadku samozatrudnienia), lub do pracodawcy 
Ubezpieczonego, w czasie gdy pieniądze przedsiębiorstwa przenoszone/przewożone przez 
Ubezpieczonego lub zdeponowane w zamkniętym urządzeniu przystosowanym do ich 
przechowywania (sejfie). 
 
  
F.3.c. Wypożyczenie sprzętu biurowego 
  
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel  zwróci, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt wynajmu sprzętu 
biurowego, jeśli sprzęt biurowy posiadany przez Ubezpieczonego lub jego pracodawcę: 
 
• dotrze do Ubezpieczonego odbywającego podróż (wyjazd) poza granicami kraju z opóźnieniem 

większym niż 12 godzin; lub 
• zostanie utracony, skradziony lub uszkodzony podczas podróży Ubezpieczonego. 

 
Uwaga: Ubezpieczony zobowiązany jest zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki 
poniesione przez Ubezpieczonego na wynajem sprzętu biurowego, a także przywieźć uszkodzony 
sprzęt biurowy z powrotem do kraju zamieszkania lub kraju obywatelstwa celem dokonania jego 
oględzin. Ubezpieczony musi także przedstawić oficjalne pismo sporządzone przez przewoźnika, 
potwierdzające czas trwania i przyczynę opóźnienia. 
 
  
F.3.d. Podwójne świadczenie NNW 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, 
Ubezpieczonemu, wykonawcom ostatniej woli bądź zarządcom majątku Ubezpieczonego, w 
przypadku, gdy Ubezpieczony uczestniczy w wypadku podczas podróży, który, w ciągu 12 miesięcy 
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od daty wypadku, jako jedyna i niezależna od innych przyczyna, skutkuje jednym lub więcej z 
następujących: 
• Całkowita utrata kończyny (oznaczająca trwałą utratę przez fizyczne oddzielenie w lub powyżej 
nadgarstka lub kostki) lub trwałą i całkowitą utratę funkcji kończyny). Kończyna oznacza ramię, dłoń, 
nogę lub stopę. 
• Utrata wzroku w jednym lub obu oczach (oznaczająca fizyczną utratę oka lub utratę znacznej części 
wzroku w oku). Utrata znacznej części oznacza stopień wzroku po wypadku wynoszący 3/60 lub mniej 
w skali Snellena po korekcji za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. (3/60 stopni w skali 
Snellena oznacza, że obiekt, który powinno się być w stanie dostrzec z odległości 60 stóp – ok. 18 
metrów – można dostrzec dopiero z odległości 3 stóp – ok. 1 metra) 
• Całkowita trwała niezdolność do pracy (co oznacza niepełnosprawność uniemożliwiającą podjęcie 
jakiejkolwiek pracy do której Ubezpieczony posiada kwalifikacje i która utrzymuje się przez 12 
miesięcy od daty wypadku i która, według opinii doradcy medycznego Ubezpieczyciela, nie ulegnie 
poprawie. 
• Śmierć 
  
Uwaga: Za wypadek jest uważane zdarzenie nagłe, nieoczekiwane, nietypowe, specyficzne i 
zewnętrzne, mające miejsce w określonym czasie podczas podróży Ubezpieczonego i 
niewynikające z jego choroby. 
  
Ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku dla każdego 
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wskazanym na polisie. 
  
W przypadku Ubezpieczonych w wieku poniżej 18 lat, ma zastosowanie redukcja świadczenia. 
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Tabeli Świadczeń. 
  
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcji F.3.d 
1. Wszelkie roszczenia wynikające z choroby, która rozwija się lub której stan pogarsza się podczas 
podróży i która prowadzi do śmierci lub inwalidztwa Ubezpieczonego. 
 
3. Wskazówki dotyczące roszczeń na podstawie Sekcji F.3.d 
• Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z działem likwidacji szkód.  
 
 
F.4. - ŚLUB 
  
Uwaga: Poniższe zakresy ubezpieczenia mają zastosowanie tylko pod warunkiem opłacenia 
przez Ubezpieczonego odpowiedniej składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia 
ceremonii ślubnej, oraz jeśli zostało to odnotowane na polisie ubezpieczeniowej. 
  
  
F.4.a – Uroczysty strój ślubny 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
  
Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt odzieży, sukni, garniturów, 
butów i akcesoriów, koszt makijażu, układania fryzur i kwiatów opłaconych lub zakupionych na ślub, 
które zostaną utracone, uszkodzone, skradzione lub zniszczone podczas podróży Ubezpieczonego. 
Wysokość świadczenie będzie uzależniona od wartości stroju w tym czasie, gdy został on utracony, 
uszkodzony, skradziony lub zniszczony.  
  
F.4.b – Prezenty ślubne 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
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Ubezpieczyciel zwróci ubezpieczonej parze, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt 
prezentów ślubnych, które zostaną utracone, uszkodzone, skradzione lub zniszczone podczas 
podróży Ubezpieczonego.  
 
  
F.4.c – Obrączki ślubne 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
  
1. Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, koszt obrączki ślubnej panny 
młodej i obrączki pana młodego, które zostaną utracone, uszkodzone, skradzione lub zniszczone 
podczas podróży Ubezpieczonego. Maksymalna kwota świadczenia jaką Ubezpieczyciel wypłaci za 
pojedynczą obrączkę jest wskazana w Tabeli Świadczeń. 
 
2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczące Sekcje F.4.a,b.c 
 Udział własny wyszczególniony w Tabeli Świadczeń dla każdego Ubezpieczonego i dla każdego 

zdarzenia.  
 Mienie pozostawione przez Ubezpieczonego bez nadzoru w miejscu publicznym. 
 Wszelkie roszczenia z tytułu utraty bądź kradzieży niezgłoszone przez Ubezpieczonego policji w 

ciągu 24 godzin od stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których 
Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 

 Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, kradzieży bądź uszkodzenia rzeczy niezgłoszone przez 
Ubezpieczonego właściwym liniom lotniczym lub firmie przewozowej w ciągu 24 godzin od 
stwierdzenia szkody, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn, których Ubezpieczony nie był w 
stanie uniknąć. W przypadku linii lotniczej wymagany będzie raport niezgodności własności. Jeśli 
utrata, kradzież lub uszkodzenie mienia Ubezpieczonego zostanie zauważone dopiero po 
opuszczeniu lotniska, w ciągu siedmiu dni od opuszczenia lotniska należy skontaktować się z linią 
lotniczą na piśmie, z podaniem wszelkich informacji dotyczących zdarzenia, chyba, że opóźnienie 
wynika z przyczyn, których Ubezpieczony nie był w stanie uniknąć. 

 Roszczenia, w przypadku których Ubezpieczony nie jest w stanie przedstawić dowodów zakupu 
lub innych  racjonalnych dowodów własności przedmiotów objętych roszczeniem. 

 Straty spowodowane na skutek powodującej wyciek nieszczelności przedmiotów w bagażu 
Ubezpieczonego.  

  
  
F.4.d – Fotografie / nagrania wideo 
  
Przedmiot ubezpieczenia 
  
Uzasadnione koszty dodatkowe poniesione w celu ponownego wydrukowania / wykonania odbitek lub 
ponownego wykonania zdjęć / nagrań wideo, w późniejszym czasie podczas podróży, lub w 
jakimkolwiek miejscu, jeśli: 
  

a) fotograf, którego usługi zostały zarezerwowane, lub który został oddelegowany w celu 
wykonania  zdjęć / nagrań wideo w dniu ślubu Ubezpieczonego nie był w stanie dotrzeć do 
miejsca, gdzie miała odbywać się ceremonia z powodu nieszczęśliwego wypadku 
skutkującego uszkodzeniem ciała, choroby, niemożliwych do uniknięcia lub nieprzewidzianych  
problemów z transportem; lub 

  
b) fotografie / nagrania wideo z dnia ślubu wykonane przez fotografa zostaną utracone, 

uszkodzone, skradzione lub zniszczone w ciągu 14 dni od dnia ślubu, zaś Ubezpieczony 
wciąż jeszcze odbywa podróż ubezpieczoną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia. 

  
Dokumenty niezbędne w przypadku roszczeń na podstawie Sekcji F.4 
  Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
  Utrata lub kradzież mienia - raport policyjny. 



 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 37 z 89 

 

 

  Utrata, kradzież lub uszkodzenie przez linie lotnicze - raport niezgodności własności, bilety lotnicze i 
przywieszki bagażowe 

  Dokumenty potwierdzające wartość i własności przedmiotów objętych roszczeniem 
  
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
 
 
F.5 – Zamknięcie przestrzeni powietrznej 
  
  
Ubezpieczenie jednorazowej podróży (Single Trip) – jeśli w chwili zakupu tego ubezpieczenia 
Ubezpieczony ma wyruszyć w podróż w ciągu najbliższych 7 dni i jest świadomy okoliczności, które 
mogą doprowadzić do zamknięcia przestrzeni powietrznej, co w bezpośredni sposób zakłóci jego 
plany podróży, kwoty w Tabeli Świadczeń zostaną zmniejszone o 75%.  

 
  
Ubezpieczenie podróży wielokrotnych (Multi-Trip) – jeśli w chwili zakupu tego ubezpieczenia lub w 
chwili rezerwowania podróży, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później, Ubezpieczony ma 
wyruszyć w podróż w ciągu najbliższych 7 dni i jest świadomy okoliczności, które mogą doprowadzić 
do zamknięcia przestrzeni powietrznej, co w bezpośredni sposób zakłóci jego plany podróży, kwoty w 
Tabeli Świadczeń zostaną zmniejszone o 75%. 

 
F.5.a – Anulowanie podróży 
 
Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu kwotę wskazaną w tabeli świadczeń z tytułu: 
• kosztów podróży i zakwaterowania opłaconych przez Ubezpieczonego, lub które Ubezpieczony 
zobowiązał się opłacić zgodnie z umową; 
• kosztów wycieczek, wyjazdów połączonych ze zwiedzaniem oraz innych form spędzania wolnego 
czasu, które zostały opłacone przez Ubezpieczonego, lub które Ubezpieczony zobowiązał się 
opłacić zgodnie z umową; oraz 
• kosztów wiz opłaconych przez Ubezpieczonego. 

jeżeli, ze względu na występowanie zamknięcia przestrzeni powietrznej, wyjazd Ubezpieczonego 
opóźni się o więcej niż 24 godziny, przez co uzasadnione i konieczne stanie się anulowanie podróży 
przez Ubezpieczonego. 

 
 
F.5.b - Dodatkowe koszty oczekiwania w miejscu wylotu  
 
Jeśli Ubezpieczony odprawił się przed wyjazdem w podróż zagraniczną z kraju zamieszkania, a 
wyjazd opóźni się o więcej niż 24 godziny ze względu na występowanie zamknięcia przestrzeni 
powietrznej, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, z tytułu 
uzasadnionych dodatkowych i nieoczekiwanych kosztów: 

        Zakwaterowania 
        Organizacji alternatywnego planu podróży w celu powrotu Ubezpieczonego do miejsca 

zamieszkania lub dotarcia do miejsca, skąd Ubezpieczony może bezpośrednio wyruszyć w 
podróż zagraniczną, w przypadku, gdy Ubezpieczony miał skorzystać z połączenia lotniczego 
na terytorium kraju zamieszkania. 

        Żywności i napojów 
        Zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby  

poniesionych przez Ubezpieczonego w ciągu pierwszych 24 godzin oczekiwania na wyjazd w miejscu 
wylotu. 
  
Jeśli po upływie 24 godzin Ubezpieczony wciąż nie może wyruszyć w podróż, może zgłosić 
roszczenie z tytułu Sekcji F.5.a – Anulowanie podróży. 
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Uwaga: Nawet jeśli Ubezpieczony nie jest w stanie się odprawić, w zależności od okoliczności które 
uniemożliwiły Ubezpieczonemu odprawienie się, może on nadal być uprawniony do zgłoszenia 
roszczenia. Prosimy o kontakt z działem likwidacji szkód w celu omówienia sytuacji Ubezpieczonego i 
uzyskania formularza zgłoszenia roszczenia, tak aby roszczenie mogło zostać rozpatrzone. 
 
Sekcja F.5.c – Dodatkowe koszty dotarcia do miejsca docelowego 
Jeśli, po opóźnieniu wyjazdu o 24 godziny na terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego ze 
względu na występowanie zamknięcia przestrzeni powietrznej, Ubezpieczony nadal decyduje się 
na odbycie podróży, Ubezpieczyciel pokryje, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, dodatkowe i 
nieoczekiwane koszty poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji alternatywnego planu 
wyjazdu w celu dotarcia do pierwotnie zaplanowanego miejsca docelowego.  

 
Sekcja F.5.d – Dodatkowe  koszty oczekiwania na połączenie międzynarodowe poza granicami 
kraju 
W przypadku, gdy, na skutek występowania zamknięcia przestrzeni powietrznej, połączenie 
międzynarodowe poza granicami kraju opóźni się o więcej niż 24 godziny, Ubezpieczyciel pokryje, do 
kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, dodatkowe i nieoczekiwane koszty:  

        Zakwaterowania 
        Podróży do alternatywnego miejsca wyjazdu lub alternatywnego miejsca zakwaterowania 

  Podróży z miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego do miejsca zaplanowanego wyjazdu 

        Żywności i napojów 
        Zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby  

poniesione przez Ubezpieczonego przez maksymalnie 5 dni, podczas oczekiwania na połączenie 
międzynarodowe. Prosimy pamiętać, że limit ubezpieczenia wynoszący 5 dni dotyczy całości podróży 
Ubezpieczonego.  
 
Sekcja F.5.e - Dodatkowe  koszty oczekiwania podczas podróży powrotnej  
W przypadku, gdy, na skutek występowania zamknięcia przestrzeni powietrznej, podróż powrotna 
do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego opóźni się o więcej niż 24 godziny, Ubezpieczyciel 
pokryje, do kwoty wskazanej w Tabeli Świadczeń, dodatkowe i nieoczekiwane koszty:  

        Zakwaterowania 
        Podróży do alternatywnego miejsca wyjazdu lub alternatywnego miejsca zakwaterowania 

  Podróży z miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego do miejsca zaplanowanego wyjazdu 

        Żywności i napojów 
        Zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby  

poniesione przez Ubezpieczonego przez maksymalnie 5 dni, podczas oczekiwania na wylot w podróż 
powrotną do miejsca zamieszkania. Prosimy pamiętać, że limit ubezpieczenia wynoszący 5 dni 
dotyczy całości podróży Ubezpieczonego.  
  
Sekcja F.5.f – Dodatkowe koszty związane z dotarciem do miejsca zamieszkania 
Jeśli powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania opóźni się o więcej niż 24 godziny ze 
względu na występowanie zamknięcia przestrzeni powietrznej, a przewoźnik, którego usługi w 
zakresie podróży powrotnej zarezerwował Ubezpieczony, nie jest w stanie zorganizować takiej 
podróży w ciągu 72 godzin od pierwotnie planowanej daty powrotu, widniejącej na polisie 
ubezpieczeniowej Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokryje, do kwoty wskazanej w Tabeli 
Świadczeń, koszty alternatywnego rozwiązania w zakresie podróży Ubezpieczonego do miejsca 
zamieszkania. 
  
  
Ubezpieczony powinien skontaktować się z działem assistance przed zorganizowaniem 
alternatywnych rozwiązań w zakresie podróży, ponieważ, jeżeli w danych okolicznościach 
będzie to możliwe, dział assistance zorganizuje je za Ubezpieczonego.  

 
Jeśli podróż Ubezpieczonego wiąże się z dotarciem do wielu miejsc docelowych, ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu niniejszej części ma zastosowanie, jeśli dowolne kolejne połączenie opóźni 
się o więcej niż 24 godziny z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej. Ubezpieczony 
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zobowiązany jest do skontaktowania się z działem assistance przed zorganizowaniem alternatywnych 
rozwiązań w zakresie podróży, ponieważ, jeżeli w danych okolicznościach będzie to możliwe, dział 
assistance zorganizuje je za Ubezpieczonego..  

 
Sekcja F.5.g – Dodatkowe koszty związane z parkowaniem samochodu 
Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty wskazanej w tabeli świadczeń, dodatkowe koszty parkowania 
samochodu poniesione przez Ubezpieczonego, jeśli jego powrót do kraju zamieszkania opóźni się o 
więcej niż 24 godziny ze względu na występowanie zamknięcia przestrzeni powietrznej. 
 
 
Sekcja F.5.h – Dodatkowe opłaty na rzecz hotelu dla psów lub kotów 
Ubezpieczyciel zwróci, do kwoty wskazanej w tabeli świadczeń, dodatkowe koszty opłat na rzecz 
hotelu dla psów lub kotów samochodu poniesione przez Ubezpieczonego, jeśli jego powrót do kraju 
zamieszkania opóźni się o więcej niż 24 godziny ze względu na występowanie zamknięcia 
przestrzeni powietrznej. 
  
  
 

Specjalne warunki dotyczące SEKCJI F 
1. Ubezpieczyciel zwróci wyłącznie koszty, których Ubezpieczony nie jest w stanie odzyskać z 
wszelkich innych źródeł, na przykład od linii lotniczych lub organizatora turystyki. 
2. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej sekcji F.5 nie obejmuje jakichkolwiek wydatków 
poniesionych przez linie lotnicze zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającym wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91. 
3. Wszelkie dodatkowe wydatki muszą być uzasadnione i konieczne oraz poniesione 
bezpośrednio w wyniku zamknięcia przestrzeni powietrznej.  
4. Ubezpieczyciel może zwrócić się do Ubezpieczonego o dostarczenie oficjalnego pisma od 
przewoźnika, potwierdzającego przyczynę i czas trwania opóźnienia. 
5. Ubezpieczony zobowiązany jest do skontaktowania się z działem assistance przed 
zaaranżowaniem alternatywnych rozwiązań w zakresie podróży powrotnej do miejsca 
zamieszkania. 

 
Dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela w przypadku roszczeń 

 Numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) oraz dokumenty potwierdzające pierwotne plany 
podróży Ubezpieczonego (na przykład dokument potwierdzający lub bilety lotnicze). 

 W przypadku roszczeń na podstawie Sekcji F.5.a, Ubezpieczyciel wymaga dokumentów 
potwierdzających anulowanie podróży, lub dokumentów sporządzonych przez organizatora 
podróży Ubezpieczonego, potwierdzających, że Ubezpieczony nie skorzystał z określonych 
usług oraz to, czy Ubezpieczony jest uprawniony do uzyskania jakiejkolwiek refundacji 
kosztów od organizatora turystyki. 

 Dowody wszelkich dodatkowych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego. 

 Na życzenie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć oficjalne pismo 
od przewoźnika, potwierdzające przyczynę i czas trwania opóźnienia. 

 
Uwaga: W zależności od okoliczności, Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 
uzasadniających roszczenie Ubezpieczonego. 
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Sport i inne formy spędzania wolnego czasu (aktywności) 
 

 
Jeżeli poniższa tabela zawiera zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, jej świadczenie przez 
Ubezpieczyciela odbywa się pod warunkiem, że: 
         Ubezpieczony przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz, jeśli jest to wymagane, korzysta z 

zalecanego sprzętu zabezpieczającego 
         Aktywność/sport nie jest uprawiany zawodowo. 
  

Nazwa aktywności (aktywności 
oznaczone * są uważane za 

sporty zimowe) 

Aktywność 
objęta 

ochroną 
ubezpie-
czeniową 

Dodatkowa 
składka – 

uprawianie 
sportów 

zimowych 

Wyłączona 
aktywność 

Obowiązujące warunki 
ubezpieczenia 

Zjazd po linie alpinistycznej 
(abseiling)  

+     

Wyłącznie z 
profesjonalnym 
organizatorem 

Rajdy ekstremalne / przygodowe 
(adventure racing)     +   
Aerobik  +       
Airboarding (zjazd po stoku na 
nadmuchiwanej desce)  +       
Kolarstwo górskie trasami alpejskimi 
(alpine mountain biking)     +   
Amatorskie uprawianie lekkoatletyki 

+     

Pokrycie (objęcie 
ubezpieczeniem), o ile 
jest częścią amatorskiego 
turnieju lub zawodów 

Futbol amerykański     +   
Wędkarstwo   +       
Strzelanie z łuku   +       
Pokonywanie wojskowych torów 
przeszkód +       
Badminton   +       
Spływ tratwą bambusową +       
Pływanie nadmuchiwaną łódką w 
kształcie banana (banana boating)   +       
Base Jumping (skoki 
spadochronowe z wysokich 
obiektów/punktów)      +   
Baseball   +       
Koszykówka  

 +     

Wyłącznie z 
profesjonalnym 
organizatorem 

Inscenizacje / rekonstrukcje bitew 

+     

Wyłącznie z 
profesjonalnym 
organizatorem. Z 
wyłączeniem ostrej 
amunicji. 

Gry i zabawy plażowe  +       
Biatlon   +       
Polowanie na grubego zwierza       +   
Jazda na mini-nartach (Bigfoot)*   +     
Spływ wodami podziemnymi     +   
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Kolarstwo BMX – akrobatyczne / z  
przeszkodami      +   
Boardsailing / windsurfing   +       
Bobsleje       +   
Bodyboarding / boogieboarding  +       
Unoszenie się w tunelu 
aerodynamicznym (body / wind tunel 
flying) +       
Wspinaczka na małych formacjach 

skalnych, głaźnictwo (bouldering)     +   
Kręgle   +       
Gra bowls (odmiana gry w bule lub 
curlingu)   +       
Boks       +   
B.O.B. (breathing observation 
bubble) Diving (nurkowanie z 
wykorzystaniem specjalnego 
skutera umożliwiającego 
oddychanie pod wodą) (do 30 
metrów)  +       
Skoki wahadłowe na linie z mostu     +   
Przechodzenie po elementach 
konstrukcyjnych mostów 

 +     

Wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem i 
z wykorzystaniem 
wszystkich elementów 
sprzętu 
zabezpieczającego 

Skoki na elastycznej linie (bungee 
jumping)  +     

Maksymalnie 3 skoki 
podczas danej podróży 

Jazda na wielbłądzie +       
Kajakarstwo (rzeczne – nie spływy 
górskie)   +       
Wędrówki mostami linowymi 
umieszczonymi na wysokości 
wierzchołków drzew (Canopy 
Walking)  +       
Canyoning (pokonywanie rwących 
rzek, zazwyczaj w wąwozach 
górskich)      +   
Pokonywanie wodospadów 
kajakiem (cascading)     +   
Narciarstwo ratrakowe (jazda na 
nartach / deskach poza trasami 

wyciągowymi)*   +     
Żegluga katamaranem   +       
Pływanie na gumowych dętkach 
(jaskinie / rzeki) +       
Speleologia i eksploracja jaskiń     +   
Działalność charytatywna / 
działalność na rzecz ochrony 
przyrody +     

Z wyłączeniem pracy z 
dzikimi zwierzętami 

Strzelanie do rzutków  

 +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Cliff jumping (skoki z klifów)      +   
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Wspinaczka (halowa)  +       
Wspinaczka / alpinizm (do 4000 
metrów z wykorzystaniem 
prowadnic i lin)      +   
Coasteering (wspinaczka bez 
sprzętu wspomagającego i skoki do 
wody ze skalistego wybrzeża)      +   
Krykiet (cricket) 

 +     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju  

Gra krokiet (croquet)  +       
Biegi przełajowe  +       
Biegi przełajowe na nartach*   +     
Curling  +       
Jazda na rowerze  

 +     

Tylko po oficjalnych 
trasach, z wyłączeniem 
wyścigów i jazdy w 
terenie górskim 

Taniec +     Wyłącznie amatorski 
Rzutki  +       
Połowy dalekomorskie  +       
Pływanie pontonem 

 +     
W granicach wód 
przybrzeżnych 

Skoki do wody (w tym skoki z 
trampoliny)     +   
Powożenie psim zaprzęgiem   +       
Wyścigi równoległe (drag racing)      +   
Wyścigi smoczych łodzi (dragon 
boating)  +       
Zjazdy po stokach igielitowych (na 
nartach / deskach)   +     
Pokonywanie wydm samochodem 
terenowym (dune bashing) / jazda 
samochodem terenowym w 
wyschniętych korytach rzek i strumieni 
(wadi bashing) +       
Jazda na słoniu  

 +     
Wyłącznie z oficjalnym 
organizatorem 

Testy wytrzymałości     +   
Zawody jeździeckie      +   
Ekspedycje/wyprawy       +   
Biegi górskie +       
Wycieczki/wędrówki górskie  +       
Szermierka  

+     

Obowiązek używania 
odpowiedniego sprzętu 
zabezpieczającego 

Wędkarstwo   +       
Gra fives  +       
Lot prywatnym samolotem lub 
helikopterem jako niepłacący 
pasażer   +       
Pilotowanie prywatnego samolotu 
lub helikoptera (jako pilot lub pilot 
odbywający szkolenie)     +   
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Futbol amerykański  

+     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju 

Piłka nożna (soker)  

+     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju 

Wspinaczka skalna stylem 
klasycznym (gdy sprzęt służy 
wyłącznie do zabezpieczenia)        +   
Narciarstwo dowolne*   +  +   
Narciarstwo zjazdowe na lodowcach *   +     
Wędrówki po lodowcu do 4000 m*   +     
Szybownictwo 

+     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Gokarty +       
Golf   +       
Pokonywanie przełomów rzek i 
strumieni pieszo / metodą alpejską 
(gorge scrambling / walking)     +   
Skoki wahadłowe na linie nad 
wąwozem / kanionem     +   
Wędrówka śladami goryli 

 +     
Wyłącznie z oficjalnym 
organizatorem 

Gimnastyka  +     Wyłącznie amatorska 
Piłka ręczna   +       
Lotniarstwo     +   
Wyścigi dwukółek     +   
Heliskiing *   +     
Skoki do wody z trampoliny      + (5 metrów lub więcej) 
Piesze wędrówki (poniżej 4000 m)   +       
Hokej  

+     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju 

Skoki przez przeszkody (konno)      +   
Wyścigi konne       +   
Jazda konna (z wyłączeniem gry w 

polo, skoków przez przeszkody konno, 

lub polowań) +     

Obowiązek noszenia 
kasku, jeśli są one 
dostępne 

Lot balonem na ogrzane powietrze   

 +     

Wyłącznie zorganizowane 
przejażdżki rekreacyjne 
jako płacący pasażer 

Polowanie konno      +   
Irlandzki hokej na trawie (hurling) 

+     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju 

Przejażdżki psimi zaprzęgami 
(Husky sledge rides)* 

  +   

Zorganizowane i 
niewyczynowe, z 
doświadczonym lokalnym 
poganiaczem. 
Ubezpieczony może sam 
powozić psami, jeśli 
odbywa się to pod 
nadzorem 
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doświadczonego 
lokalnego poganiacza 

Spływ górską rzeką na plastikowej 
desce (hydrospeeding)     +   
Wspinaczka lodowa* 

   +   

Wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem i 
z wykorzystaniem 
wszystkich elementów 
sprzętu 
zabezpieczającego 

Curling na lodzie*   +     
Nurkowanie podlodowe * 

  +   
Wyłącznie z oficjalnym 
organizatorem 

Hokej na lodzie*   +     
Jazda na łyżwach na oficjalnie 
działającym lodowisku*   +     
Wyścigi motocyklowe na lodzie       +   
Jazda na łyżworolkach  +       
Jazda łodzią odrzutową 

 +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Jazda motocyklem z napędem 
odrzutowym 

+     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Jazda skuterem wodnym  

 +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Jogging  +       
Walka konna na kopie      +   
Judo      +   
Karate      +   
Kajakarstwo (wyłącznie rzeki o 
żeglowności do klasy 4)  

 +     

Brak pokrycie dla 
spływów kajakowych na 
wodach 5 klasy 
żeglowności i wyższych 

Kendo      +   
Jazda wózkiem typu buggy z latawcem 
pociągowym (kite buggying) 

+      

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Jazda na nartach z latawcem 

pociągowym (kite skiing) * 
  +   

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Snowboard z latawcem pociągowym 

(kite snowboarding)* 
  +   

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Kitesurfing (na lądzie) (znane także 
jako: kiteboarding, kite landboarding, 
land kiteboarding, flyboarding)  +      

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Kitesurfing (na wodzie) 

+     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Wędrówka w dół nurtu rzeki obejmująca     +   
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skoki do wody (kloofing) 

Korfball  +       
Gra lacrosse  +       
Langlauf (narciarstwo biegowe)*   +     
Bobsleje       +   
Biegi maratońskie +       
Sztuki walki      +   
Monoskiing (jazda na jednej 
narcie)*    +     
Motocross       +   
Wyścigi motocyklowe       +   
Wyścigi samochodowe       +   
Rajdy samochodowe      +   
Kolarstwo górskie (wyczynowe)       +   
Kolarstwo górskie (rekreacyjne)  

 +     

Tylko po oficjalnych 
trasach. Brak pokrycia dla 
wyścigów zjazdowych, 
jazdy na rowerze na 
pionowych ścieżkach lub 
zawodów. 

Jazda na desce wyposażonej w kółka w 
terenie górzystym (mountainboarding)     +   
Alpinizm       +   
Pojazdami typu buggy po terenach 
błotnistych i podmokłych (mud 
buggying) +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Netball  +       
Jazda na nartach poza 
wyznaczonymi szlakami (w ramach 
wytycznych lokalnych patroli 
narciarskich)*   +     
Snowboard poza wyznaczonymi 
szlakami (w ramach wytycznych 
lokalnych patroli narciarskich)*   +     
Biegi na orientację  +       
Jazda na strusiach     +   
Zawody wytrzymałościowe na 
świeżym powietrzu       +   
Paintball  

 +     

Obowiązkowo okulary 
ochronne. Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Skoki spadochronowe (z 

wykorzystaniem liny desantowej)      +   
Skoki spadochronowe (w tandemie)      +   
Paralotniarstwo      +   
Skoki spadochronowe połączone z 
jazdą na nartach (Parapenting  / 
paraskiing / para-ski)  +     

Wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem 

Lot spadochronowy na uwięzi za 
pojazdem lądowym (parascending / 

para-sailing) (na ziemi)      +   
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Lot spadochronowy na uwięzi za 
pojazdem lądowym (parascending / 

para-sailing) (na wodzie)   +       
Strzelanie z pistoletu     +   
Polo       +   
Jazda na kucykach  

 +     

Obowiązek noszenia 
kasku, jeśli są one 
dostępne 

Bilard  +       
Eksploracja jaskiń     +   
Wyścigi łodzi motorowych      +   
Trójbój siłowy       +   
Profesjonalne uprawianie 
dowolnego sportu      +   
Jazda na quadach       +   
Gra racquetball +       
Gra rackets +       
Rafting (turystyczny spływ rzeczny)  +       
Wędrówki   +       
Zjazd po linie z budynku / obiektu 
naturalnego głową w dół (rap jumping)     +   
Sędziowanie zawodów  +     Wyłącznie amatorsko 
Reverse Bungee Jumping 
(katapultowanie się z ziemi na 
elastycznej linie, odwrotność 
Bungee jumping)  +     

Maksymalnie 3 skoki 
podczas danej podróży 

Strzelanie z karabinu      +   
Pływanie na nadmuchiwanych 
dętkach  +       
Spływ rzeką jednoosobowym pontonem 
typu river bug     +   
Wspinaczka skalna typu solo / 
freestyle / bez lin powyżej 20 stóp       +   
Wspinaczka skalna metodą 
alpejską     + 

  

Rodeo       +   
Jazda na rolkach +       
Hokej na rolkach     +   
Gra rounders (odmiana baseballa 
przypominająca grę w palanta)   +       
Wioślarstwo   +       
Rugby 

+     

Pokrycie, o ile jest 
częścią amatorskiego 
turnieju 

Biegi (w wyjątkiem 
długodystansowych)  +       
Gonitwa z bykami      +   
Safari (bez broni)  

 +     

Zorganizowane wyłącznie 
przez organizatora bona 
fide 

Safari (z bronią)      +   
Wyprawa safari w pojeździe  

 +     
Zorganizowane wyłącznie 
przez organizatora bona 
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fide 

Wyprawa safari pieszo 

 +     

Zorganizowane wyłącznie 
przez organizatora bona 
fide 

Sailboarding (odmiana 
windsurfingu)   +       
Żeglarstwo / jachting (w obrębie 
wód terytorialnych)  +       
Zjazd na specjalnej desce lub nartach z 
wydmy (sandboarding / sand dune 
surfing / skiing) +       
Nurkowanie z akwalungiem (do 30 
metrów w przypadku posiadania 
kwalifikacji lub w obecności instruktora)  +       
Kajakarstwo morskie  +       
Nurkowanie w klatce – obserwacja 
rekinów +       
Jazda na deskorolce   +       
Saneczkarstwo      +   
Akrobacje narciarskie / narciarstwo 
akrobatyczne*     +   
Skibob (ski biking / snow biking)*   +     
Skiblading / snowblading (jazda na 
nartach typu ski-blade)*   +     
Skoki narciarskie *      +   
Biegi narciarskie * 

   +   

Nie obejmuje konkursów 
organizowanych przez FIS 
(Federation Internationale 
de Ski) – Międzynarodową 
Federację Narciarską 

Ski-alpinizm / narciarstwo 
wysokogórskie / górskie wędrówki 

narciarskie (ski randonee / ski turing)*    +     
Narciarstwo dowolne*      +   
Jazda skuterem śnieżnym * 

   +   

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Jazda na nartach*   +     
Narciarstwo poza oficjalnymi 
nartostradami*   +     
Akrobacje spadochronowe      +   
Jazda na sankach / saniach*  +       
Jazda na saniach jako pasażer  +       
Strzelectwo sportowe – broń 
małokalibrowa 

 +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Snooker  +       
Nurkowanie z rurką (snorkelling)  +       
Snowboard*   +     
Snowboard – poza oficjalnymi 
nartostradami*   +     
Softball   +       
Wspinaczka skalna stylem      +   
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klasycznym (bez użycia 
jakiegokolwiek sprzętu)   
Łyżwiarstwo szybkie*    +     
Żużel (speedway)       +   
Squash / gra rackets  +       
Taniec uliczny  +       
Hokej uliczny  

+     

Obowiązkowe 
ochraniacze i kaski. Brak 
pokrycia jeśli uprawiany 
jako część 
profesjonalnego turnieju. 

Surfing   +       
Pływanie   +       
Pływanie z delfinami  +       
Pływanie z ogończami 

 +     
Wyłącznie oficjalny 
organizator 

Spacer po moście Sydney Harbour 
Bridge  

 +     

Wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem i 
z wykorzystaniem 
wszystkich elementów 
sprzętu 
zabezpieczającego 

Tenis stołowy   +       
Tekwondo      +   
Bycie członkiem załogi żaglowca     +   
Tenis ziemny   +       
Kręgle  +       
Jazda na sankach*   +     
Skoki na batucie   +       
Trekking / piesze wycieczki / 
Wędrówki do 4000 metrów bez 
konieczności użycia lin / bloczków / 
sprzętu alpinistycznego  +       
Triathlon (trójbój)     +   
Zawody w przeciąganiu liny   +       
Gra ultimate frisbee  +       
Pokonywanie via ferrata 
(Ubezpieczonego szlaku turystycznego)     +   
Siatkówka   +       
Wakeboarding (płynięcie po 
powierzchni wody na desce, 
trzymając się liny ciągnionej przez 
łódź)  +     

Brak pokrycia 
odpowiedzialności 
osobistej 

Gry wojenne  
 +     

Obowiązkowe okulary 
ochronne. 

Piłka wodna (waterpolo)  +       
Jazda nartach wodnych (bez 
skoków)  +       
Jazda nartach wodnych (skoki)     +   
Spływy kajakarskie / spływy tratwą 

rzekami górskimi (klasa żeglowności 
4+)     +   
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Spływy kajakarskie / spływy tratwą 

rzekami górskimi (do 3 klasy 
żeglowności)  +       
Windsurfing  +       
Zapasy       +   
Żeglarstwo +     Na wodach terytorialnych 
Joga  +       
Kolejka tyrolska (zjazd na linie 
rozpiętej między dwoma punktami 
/zip lining) 

 +     

Wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem i 
z wykorzystaniem 
wszystkich elementów 
sprzętu 
zabezpieczającego 

Staczanie się w plastikowej kuli 

(zorbing) +       
  
Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL GUARD zatwierdzone przez Dyrektora AIG Europe Limited spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 11 maja 2016 roku oraz  wprowadzone do 
obrotu z dniem 20 maja 2016 r. mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie. 

  



 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 50 z 89 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

TRAVEL GUARD POLICY WORDING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

What to do if You need assistance: 
Please Contact: 
AIG Alarm Centre  
+ 48 22 211 98 72  

 
 
What to do if You have a claim: 
Please Contact: 

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 
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Table of Benefits  

 
The following covers are provided for each insured person. It is important that you refer to the 
terms and conditions below for full details of cover. 
Benefit Schedule  
 

    Coverage (PLN) Excess (PLN) 

A Trip Cancellation and Curtailment    

1 
Trip Cancellation  160 000 320 / 40 for loss of 

deposits 

2 
Trip Curtailment 160 000 320 / 40 for loss of 

deposits 

      

B 

Personal belongings& Travel 
inconvenience 

 

  

1 Personal Baggage  32 000  320  

  Single Item Limit 10 500   

  Valuables Limit 4 800   

2 Baggage Delay 960 12 hours 

3 Personal Money 3 200 / (1 600 cash) 320 

4 Passport and Travel Documents 3 200 320 

5 Credit Card Benefit 9 600 320 

6 Travel Delay and Abandonment 150 per 12 hrs/up to 2 600 12 hours 

7 Missed Departure 3 600  Nil 

8 Hijack & Kidnap Benefit 1260 per 24 hrs/up to 38 400 24 hours 

      

C Medical and other expenses    

1 
Emergency Medical Expenses (incl. 
emergency dental) 

 Unlimited 
320  

2 Hospital Daily Cash Benefit 150 per 24 hrs/up to 12 600 Nil 

 Emergency Medical Evacuation  Unlimited Nil 

3 Resumption of Journey Unlimited Nil 

4 Pre-Travel Assistance Benefit Benefit included Nil 

5 During Travel Assistance Benefit Benefit included Nil 

6 Concierge Service Benefit  Benefit included  Nil  

      

D 

Personal Accident  (Benefit is reduced to 
PLN13,300 for insured’s aged under 18 and 
over 65) 

327 750 

Nil 

      

E Others    

1 Personal liability 12 900 000  Nil  

2 Legal costs 240 000  Nil  

3 Bail Bond Advance 16 200  Nil 

4 Pet Care -Kennel and Cattery 150 per 24 hrs / up to 1500 24 hours 

5 Catastrophe Cover 4 800  Nil 

6 Mugging Cover 3 270  Nil 

7 Collision Damage Waiver -  excess waiver 1 600  Nil 

8 
Domestic Trips As per relevant sections As per relevant 

sections 

 
F Optional Covers – Only available when you pay an additional premium  

1 Winter Sports Cover     

a Loss of Winter Sports Equipment 7 800 320 

b Ski Hire 85 per day / up to 1900 Nil 
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c Ski Pack 960 320 

d Piste Closure 130 per day / up to 1300 Nil 

e Avalanche and Landslide 170 per day / up to 960 Nil 

      

2 Golf Cover     

a Golf Equipment 9 600 320 

b Golf Equipment Hire 220 per day / up to 1 800  Nil 

c Pre-paid Green Fees 1 600  Nil 

      

3 Business Cover     

a Business Equipment 12 600 320  

  Single Article 50%   

b Loss of Business Money 1 610 320 

C Business Equipment Hire 3 270 Nil 

d Double PA Benefits 655 000 Nil 

      

4 Wedding Cover     

a Ceremonial Attire 9 600 320 

b Gifts 6 500 320 

d Wedding Rings 3 200 Nil 

e Photography / video recordings 3 200 Nil 

    

5 Air Space Closure Cover   

a Cancellation 19 200 24 hours 

b 
Additional expense if you are stranded at the 
point of departure  480 each 24 hours  

c Additional costs to reach your destination  780 24 hours 

d 
Additional expense if you are stranded on an 
international connection 

650 each 24 period you are 
delayed up to a maximum of 
3270 24 hours 

e 
Additional expense if you are stranded on your 
return journey  

650 each 24 period you are 
delayed up to a maximum of 
3270 24 hours 

f Additional travel expense to get you home 6500 24 hours 

g Additional car parking costs 

150 each 24 hour period you 
are delayed  up to a maximum 
of 780 24 hours 

h Additional kennel or cattery fees 

150 each 24 hour period you 
are delayed  up to a maximum 
of 780 24 hours 

    

 
When claiming under certain sections listed in the table above, you have to pay the first part of a 
claim. The excess will apply to each person claiming and to each incident and to each section of the 
policy. 
Benefits payable to the Insured or an authorised person shall be effected in Polish zlotys as an 
equivalent of amounts in other currencies, converted into zlotys at a foreign exchange rate published 
by the National Bank of Poland in its foreign exchange rate tables applicable on the day preceding the 
day on which a decision to pay the benefit or a part thereof has been made (except for benefits 
payable under accident insurance). The amount of the benefit shall not exceed the sum insured 
defined in the insurance contract. The benefit shall be transferred to a bank account indicated by the 
Insured. 
 
 
GENERAL INFORMATION ABOUT THIS INSURANCE 
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Insurance providers 
This insurance is underwritten by AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Branch in Poland. 
 
Your travel insurance 
This policy wording along with your policy schedule forms the basis of your contract of insurance. 
Together, these documents explain what you are covered for. The policy wording contains conditions 
and exclusions which you should be aware of. You must keep to all the terms and conditions of the 
insurance, otherwise any claims you make may not be paid. 
Please read this policy wording to make sure that the cover meets your needs and please check the 
details outlined within your policy schedule to make sure that the information shown is correct. 
 
Law 
This insurance will be governed by the laws of Poland.  
An action involving claims under insurance contracts may either be brought in accordance with the 
legal provisions on general jurisdiction or it may be brought before a court relevant for the place of 
residence or registered office of the policyholder, insured person, or beneficiary or other person 
entitled under the insurance contract. 
 
 
All correspondence related to the insurance contract shall be provided in Polish. 
In matters not regulated in the insurance contract, the provisions of Polish law shall apply. 
Changes to the insurance contract shall be executed by way of negotiations or in any other manner 
provided by law.   
 
Sanctions Exclusion 
To the extent permitted by law, we will not be liable to provide any coverage or make any payment or 
provide any benefits hereunder if to do so would be in violation of any law or regulation, both national 
and international, concerning sanctions which would expose us, our parent company or our ultimate 
controlling entity to any penalty under such applicable law. 
 
If you have any questions 
If you have any questions about the cover provided under this policy or you would like more 
information, please contact assistance department on +48 22 528 51 00 or e-mail  
aig.polska@aig.com. Arabic speaking clients may also contact assistance department on +971 4 509 
6111 or email servicecenter-me@aig.com . Please note this is for customer service only. Claims are 
to be submitted according to the information provided in the Important Claim Information section 
below. 
 
IMPORTANT THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT YOUR POLICY BEFORE YOU TRAVEL 
 
Health conditions 
This policy contains conditions relating to your health.  In particular, we do not cover medical 
conditions which you had before the cover incepted, as indicated further in this policy. If there is a 
change in the state of health of yourself or any other change to the information you provided to us 
before purchasing this policy please contact the assistance department on +48 22 528 51 00 
immediately.  
 
By declaring details of the change in health, this will enable us to decide whether we can continue to 
provide cover for your change in circumstances under the existing terms of the policy. We have the 
right to add further terms and conditions to your policy or exclude cover for the newly diagnosed 
condition. If we are no longer able to provide cover for the newly diagnosed condition, you will be 
entitled to make a cancellation claim or if you do not wish to cancel your trip you will be entitled to 
cancel your policy. Provided you have not traveled or made a claim we will refund your premium in 
its entirety. 
 
 

mailto:aig.polska@aig.com
mailto:servicecenter-me@aig.com


 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 54 z 89 

 

 

Sports and activities 
See pages 36 for a full listing of activities and the level of cover that is available. 
 
Residency in regards to claims 
If at the time of purchasing this policy your country of residence is not the same as your country of 
citizenship, we draw your attention to the following:  
 

(1) In the event of your illness or injury resulting in a valid claim under Section C Medical and 
other expenses, we reserve the right to move you to another medical facility or to evacuate 
you to your country of residence or your country of citizenship. Also, once the assistance 
department has determined you are able to be moved, they will arrange necessary and 
reasonable transportation to your country of residence or your country of 
citizenship.  Cover and liability ends under all sections of this policy once you have reached 
your first destination address in either your country of residence or your country of 
citizenship. You must follow the assistance departments instructions at all times.  All 
decisions as to the means of transportation shall be made by the assistance department.   

(2) If you are on a trip to your country of citizenship and once you are deemed fit by us or our 
assistance department to travel, any costs are not covered if you refuse to leave your 
country of citizenship or if you are refused admittance back to your country of residence. 

 
See also Important Claim Information and Section C Medical and other expenses. 
 
COVER OPTIONS AVAILABLE 
 
Trip options and durations 
 
Single Trip 
This gives you cover to travel whether by sea, air or land from and return to your country of 
residence provided that you fly at least one sector on Emirates  during the period of insurance shown 
in your Policy Schedule. Cover ends when you return to your home in your country of residence. 
Cover cannot be incepted after a trip has commenced. 
 
Annual Multi-Trip 
This gives you cover to travel whether by sea, air or land as many times as you like within the period 
of insurance provided no single trip lasts longer than 31 days (cover is also provided for up to 17 days 
in total for winter sports, within the period of insurance). 
Adults are entitled to travel independently. Children under 12 years of age are only entitled to travel 
separately to the policyholder if they are travelling with a relative, guardian or person with a legal 
duty of care except where travelling as an unaccompanied minor in the custody of an airline. 
 
One way trips 
Cover for one way trips ends 48 hours after your arrival at your final destination outside of your 
country of residence. 
 
Policy options 
Individual: One person aged between 12 and 80 at the time of taking out this insurance 
 
Family: An individual and/or his or her spouse or partner and up to four of their dependent children 
up to 12 years of age at the date of buying this policy. 
 
Period of Insurance 
The period shown under your Policy Schedule. 
 
If you have arranged a Single Trip policy, cover under section A.1 (Cancelling your trip) starts at the 
time you book the trip or pay the insurance premium, whichever is later. If you have arranged an 
Annual Multi-Trip policy, cover under section A.1 (Cancelling your trip) starts at the time that you 
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book the trip or the start date shown on your policy schedule, whichever is later. For both types of 
policy cover under section A.1 (Cancelling your trip) ends as soon as you start your trip. 
 
Cover under all other sections starts when you leave your home address in your country of 
residence or from the start date shown on your policy schedule, whichever is the later. 
 
Cover ends when you return to your home address in your country of residence or at the end of the 
period shown on your policy schedule, whichever is earlier. 
 
Cover cannot start after you departed on your trip. 
 
Unless you have bought a One-Way policy, each trip must begin and end in your country of 
residence. 
 
Trip extensions 
If, due to unexpected circumstances beyond your control which fall within the terms and conditions of 
this cover, your trip cannot be completed within the period of insurance outlined in your policy 
schedule, cover will be extended for you at no extra cost for up to 30 days. This also applies to one 
person travelling with you who is authorized to stay with you by AIG if the extension is due to medical 
reasons. All requests for more than 30 days must be authorized by the assistance department. 
 
IMPORTANT CLAIM INFORMATION 
 
Medical and other emergencies 
The assistance department will provide immediate help if you are ill, injured or die during the trip. 
They provide a 24-hour emergency service 365 days a year. The contact details are as follows: 
 
Phone: +48 22 211 98 72 
E-mail: Medical@europ-assistance.pl 
 
Please have the following information available when you contact the assistance department so that 
your case can be dealt with swiftly and efficiently: 
 
• Your name and address; 
• Your contact phone number abroad; 
• Your policy number shown on your policy schedule; and 
• The name, address and contact phone number of your General Practitioner 
 
Please note: This is not private medical insurance. If you go into hospital during your trip in a country 
other than your country of residence and you are likely to be kept as an inpatient for more than 24 
hours, we have to be informed, within 48 hours after you are admitted to the hospital or without undue 
delay if it is not possible to meet the above mentioned time limit as a result of circumstances outside of 
your control. If you inform us later wilfully or because of your gross negligence, we may adequately 
reduce the amount we pay if the late report results in an increase in the damage or prevents us from 
establishing the circumstances and consequences of the event which causes the claim. 
 
The consequences of a failure to notify us of an accident shall not materialize if we, within a time limit 
set for notification, have received information about the circumstances of which we were to be 
informed. 
 
If you have to return to your country of residence under section A.1 (Trip Curtailment) or section C 
(Medical and other expenses) the assistance department, must authorize this.  
 
If you need to make a claim 
You must register a claim by contacting the following company: 
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Europ Assistance Polska Sp. z o. o.  

ul. Wołoska 5, bud. Taurus  

02-675 Warszawa 

POLSKA 

Tel. +48 22 211 98 72 (24 hour Alarm Centre) 

 
Please note: All claims must be notified as soon as it is reasonably practical after the event which 
causes the claim. Recommended time limits for notifications are indicated in particular sections. If you 
notify us later willfully or because of your gross negligence, we may adequately reduce the amount we 
pay if the late report results in an increase in the damage or prevents us from establishing the 
circumstances and consequences of the event which causes the claim. The consequences of the 
failure to notify us of an accident shall not materialize if we, within a time limit set for notification, have 
received information about the circumstances of which we were to be informed. 
 
 
The claims department is open Monday to Friday between 9am and 5pm.  You will be informed about 
the documents which you need to submit to us in order to enable us to assess our liability or the 
amount of the benefits in writing (or in other form you agreed for) as soon as you tell them about your 
claim, but no later than 7 days after you notify your claim.  
 
To help us prevent fraudulent claims, we store your personal details electronically and we may 
transfer them to a centralized system. We keep this information in line with the conditions of the Data 
Protection Act. 

 
Fraud 
This contract of insurance is based on mutual trust. We provide cover and we assume that any claims 
you make are genuine. Our experience in handling claims enables us to detect many of those which 
are fraudulent and this includes those which are exaggerated. We investigate every claim and if we 
reasonably believe that a fraudulent claim is being made we will inform relevant law enforcement 
authorities.  
 
Customer service 
Every effort is made to ensure you receive a high standard of service. If you are not satisfied with the 
service you have received, please contact: 
 
The Customer Care Manager 
AIG Europe LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce  
Assistance Department 
ul. Marszałkowska 111 
00-102, Warszawa, Poland 
Phone: +  48 22 528 51 00   
E-mail: aig.polska@aig.com  
 
To help us deal with your comments quickly, please quote your policy schedule/claim number and 
the policyholder/insured person’s name. We will do our best to resolve any difficulty directly with you 
and we will answer every complaint in writing within 30 days. 
 
Complaints 
 

mailto:aig.polska@aig.com
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1) If the Insurer/ Insured or any other person entitled to benefit under the insurance contract 
would like to report a complaint it should be done 

 
a) in writing to the address  of AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa, or 
b) by telephone by calling 22 528 51 00 or orally for the record during a visit to the 
headquarter of the Insurer, or 

 c) by e-mail at the e-mail address: reklamacje@aig.com.  
 

2) The Insurer shall respond to the complaint in writing within 30 days of its receipt but within 60 
days in particularly complex cases. If the person submitting the complaint would like to receive 
a response by email, the complaint should indicate the e-mail address to which the response 
should be sent.  

 
3) In addition a complaint can be made to: 

a) Financial Ombudsman; 
b) KNF-Polish Financial Supervision Authority which supervises the activities of the insurer in 
Poland; 
c) Municipal and District Consumer Advocates; 
d) Financial Conduct Authority, based in London, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, 
London E14 5HS  

 
Notwithstanding the provisions of this paragraph the Insurer/ Insured or any other person entitled to 
benefit under the insurance contract has the right to take legal action in order to pursue their claims. 
 
GENERAL DEFINITIONS 
 
Wherever the following words or phrases appear in the policy wording they will always have the 
meanings shown under them:  
  
Air space closure / closure of air space: A recommendation or order by any government or travel 
authority to close air space. 
Business associate: Any person you conduct business with and who, if you were both away from 
work at the same time, would prevent the business from running properly. 
Child/children: A dependent child or a grandchild (including adopted or foster children) of the 
policyholder or the policyholder’s partner who is under 12 years of age at the date of buying this 
policy. 
Country of residence: shall mean the country where you are living or located or working at the time 
of purchasing this policy. 
Country of citizenship: shall mean the country where you are a citizen or permanent resident  
Home: Your usual place of residence within your country of residence.  
Insured person: policyholder and other person or persons shown on the policy schedule. 
Manual labour: Work involving physical labour.. This does not include bar and restaurant staff, music 
and singing, or fruit picking (not involving machinery). 
Money shall mean coins and banknotes, foreign currency, travelers’ cheques, or any other 
instruments with a monetary value.  
Pair or set of items: A number of items associated as being similar or complementary or used 
together 
Partner: A legally married spouse or a person who has lived with you for six months or more. 
Policy schedule: The document showing the names and other details of all the people insured under 
this policy and any special conditions that apply. 

Pre-existing medical condition: A condition for which care, treatment, or advice was recommended 

by or received from a Physician or which was first manifested or contracted within a period up to 12 
months preceding the Insured Person’s Effective Date of coverage. 
Relative: Your partner and your or your partner’s parent, brother, sister, son, daughter, 
grandparent, grandchild, stepparent, stepchild, stepbrother, stepsister or next of kin, mother-in-law, 

mailto:reklamacje@aig.com


 

 

OWU TRAVEL GUARD 

Polska Polisa Generalna: Polska / 2016                                                   Str. 58 z 89 

 

 

father-in-law, daughter-in-law, son-in-law, brother-in-law, sister-in-law or the fiancé(e) of a person 
insured under this Policy. 
Trip: Your holiday or journey starting from the time that you leave your home in your country of 
residence or from the start date shown on your policy schedule, whichever is the later, to travel 
outside of your country of residence until arrival back to your home address in your country of 
residence. 
Valuables: Photographic, audio, video and electrical equipment, (including cds, dvds, video and audio 
tapes and electronic games), MP3 players, computer equipment, binoculars, antiques, jewellery, 
watches, furs, silks, precious stones and articles made of or containing gold, silver or precious metals. 
War: War, whether declared or not, or any warlike  including use of military force by any sovereign 
nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other goals. 
We, us, our: AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Branch in Poland.. 
You, your, yourself: policyholder and each insured person named on the policy schedule in case 
of insurance on somebody else's account for whom the insurance premium has been paid. 
 
GENERAL CONDITIONS 
 
The following conditions apply to all sections of this insurance: 
 

1. You must tell us if you know about anything which may affect our decision to accept your 
insurance (for example, if you are suffering from a pre-existing medical condition or if you are 
planning to take part in a sport or activities while you are on holiday). If you are not sure 
whether to tell us, tell us anyway. 

2. If an accident occurs, you shall use the means available to you to rescue the object of 
insurance as well as to prevent or reduce the amount of damage. 

3. If you intentionally or due to your gross negligence failed to use the means set out in sec. 2, 
we shall be free from liability for the damage which arose for this reason. 

4. We shall be obliged to, within the limits of the amount shown in the table of benefit, reimburse 
the costs resulting from using the means stipulated in sec. 2, if these means were appropriate, 
even if they turned out to be ineffective. 

5. In the case of insurance on somebody else's account, the provisions of sec. 2-5 shall apply to 
the insured party as well. 

 
 
3. You should provide us with all documents and information reasonably requested by us in order to 
enable us to deal with your claim. You will be responsible for the costs involved in doing this. 
4. As of the date we pay you the benefits, your claims toward third persons liable for the damage or 
loss are transferred to us up to the amount of the benefits paid. If we pay only part of the damage or 
loss, you have priority of satisfaction of the remaining part over our claim. Your claims against a 
person with whom you live in a common household are not transferred unless the damage is caused 
intentionally.  
6. We may require you to have a medical examination conducted by a medical practitioner or 
specialist appointed by us or if you die we are entitled to have a post-mortem examination if not 
prohibited by law  in order to enable us to assess a claim fully. The cost of the examinations shall be 
covered by us. 
 
9. The policy is non-renewable (except in case of Annual Travel policies). 
10. If the insurance contract is concluded for more than six months, you (policyholder) can withdraw 
from the agreement  within 30 days of taking out the policy or within 7 days if you are an entrepreneur. 
Withdrawal does not release you from the- obligation to pay an insurance premium for the period when 
insurance cover was provided to you.  
11. We calculate the insurance premium for the duration of the insurance cover on the basis of the trip 
duration. 
The policyholder is obliged to pay an insurance premium for each insured. The terms of payment and 
the amount of the insurance premium are defined in the policy schedule. If the insurance cover 
ceases before the term for which the insurance agreement was concluded we will reimburse the 
amount of the insurance premium related to the period of unused insurance cover.  
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12. We will pay you the benefits due within 30 days after you notify us about an event which causes 
the claim. If we are not able to clarify the circumstances needed to determine our liability or the 
amount of the benefits within the above period, we will pay you within 14 days of the day on which, 
having used due care, it was possible to clarify the circumstances. However, we will pay the 
undisputed part of the benefits within 30 days of you notifying us about an event which causes the 
claim.  
 
GENERAL EXCLUSIONS 
 
General exclusions apply to all sections of this policy. We will not cover the following: 
 
1. Any claim where the following apply. 
a. The claim relates to a pre-existing medical condition or an illness related to a pre-existing 
medical condition . 
Pre-existing medical conditions of relatives or business associates are not covered if at the time 
of buying this policy, (or in the case of annual multi trip cover before each trip), you are aware of 
circumstances relating to their health which are likely to lead to you needing to cancel your trip. 
b. You are travelling against the advice of a medical practitioner. 
c. You are travelling with the purpose of receiving medical treatment abroad. 
d. You or any person who your trip depends on are receiving or waiting for hospital investigation or 
treatment for any undiagnosed condition or set of symptoms. 
e. You or any person who your trip depends on has been given a terminal prognosis and which 
results in claim for medical expenses covered under this Policy. .  
2. You are not covered under this policy for any trip in, to or through Cuba and Democratic Republic 
of Congo. 
5. Any claim arising out of war, civil war, invasion, revolution. 
6. Any claim arising from civil riots, blockades, strikes or industrial action of any type (except for strikes 
or industrial action which were not public knowledge when you booked your trip). 
7. Loss or damage to any property, or any loss, expense or liability arising from ionizing radiation or 
contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from burning nuclear 
fuel or the radioactive, toxic, explosive or other dangerous properties of any explosive nuclear 
equipment or any part of it. 
9. Any claim arising from using a two-wheeled motor vehicle as a driver or passenger if you are not 
wearing a crash helmet where the engine size of the two-wheeled motor vehicle exceeds 100cc. 
10. Any indirect losses, costs, charges or expenses (meaning losses, costs, charges or expenses 
which are not listed under the headings ‘What you are covered for’ in sections A to I. 
11. Any claim arising from the tour operator, airline or any other company, firm or person becoming 
insolvent, or being unable or unwilling to fulfill any part of their obligation to you. 
12. Any claim resulting from you travelling to a specific country or to an area where an official 
government agency have advised against all (but essential) travel. This exclusion applies to “Section 
C – Medical and other expenses” and “Section D – Personal Accident” only. 
13. Any claim arising from you flying in any aircraft other than a fully licensed passenger-carrying 
aircraft. 
14. Any claim arising from you being involved in any criminal act. 
15. Motor vehicle racing of any kind. 
16. Any claim involving you taking part in manual labour or in any sport or activity unless the activity 
has been authorised by us. Please see the Sports and activities section on page XX for a full listing of 
cover available. 
17. Any claim relating to winter sports, unless you have purchased Winter Sports Cover and this is 
shown on your policy schedule 
18. Any claim arising from 
• your suicide or attempted suicide; or 
• you injuring yourself deliberately or putting yourself in danger (unless you are trying to save a 
human life). 
19. Any claim arising directly from using alcohol, where the treating doctor has confirmed the level of 
alcohol in the blood, or using drugs, (unless the drugs have been prescribed by a doctor) or you are 
affected by any sexually transmitted disease or condition. 
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20. Any costs which you would have been liable to pay had the reason for the claim not occurred . 
21. Any claim arising as a result of you failing to get the inoculations and vaccinations that you need 
and which are recommended by a medical practitioner unless there are medical contraindications to 
getting them.  
22. Any claim arising from you acting in a way which goes against the advice of a medical 
practitioner.23. The costs of making any claim against Emirates. 
 
 
SECTIONS OF COVER  
 
Please note: If you are unable to provide any of claims evidence referred to in the following sections 
of cover, (for example police reports for lost or stolen items of personal baggage), you still are eligible 
to make a claim. You will be informed by the Claims Department about the documents and information 
which you should provide to us in order to enable us to consider your claim.  
 
SECTION A – TRIP CANCELLATION AND TRIP CURTAILMENT 
 
A.1. Trip Cancellation 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 
 
• Travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a contract 
and which you cannot get back; 
• The cost of excursions, tours and activities which you have paid for and which you cannot get back; 
and 
• The cost of visas which you have paid for and which you cannot get back. 
 
Please note: If payment has been made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points or 
the like, settlement of your claim will be based upon the lowest available published flight fare for the 
flight originally booked if they are non-transferable. 
 
We will provide this cover if the cancellation of your trip is necessary and unavoidable as a result of 
the following: 
 
1. You dying, becoming seriously ill or being injured. 
2. The death, serious illness or injury of a relative, business associate, a person who you have 
booked to travel with or a relative or friend living abroad who you had planned to stay with. The 
incident giving rise to the claim must have been unexpected and not something you were aware of 
when you took out this insurance. 
3. You being made redundant, as long as you are entitled to payment under the current redundancy 
payments law and that, at the time of booking your trip, you had no reason to believe that you would 
be made redundant. 
4. You or a person who you have booked to travel with being placed in quarantine or called for jury 
service (and your request to postpone your service has been rejected) or attending court as a witness 
(but not as an expert witness). 
5. If your presence is required or the police or relevant authority needs you to stay in your country of 
residence after a fire, storm, flood, burglary or vandalism to your home or place of business within 
fifteen days before you planned to leave on your trip in your country of residence. 
6. If you are a member of the armed forces or police, fire, nursing or ambulance services which results 
in you having to stay in your country of residence due to an unforeseen emergency or if you are 
posted overseas unexpectedly. 
7. If after the time you booked your trip an official government agency advises against all (but 
essential) travel to your intended destination.  
8. If you become pregnant after the date you arranged this insurance cover and you will be more than 
26 weeks pregnant at the start of or during your trip. Or, if your doctor advises that you are not fit to 
travel due to complications in your pregnancy. 
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9. If you are hijacked; 
 
What you are not covered for under section A.1 
1. The excess as shown in the table of benefits. The excess will apply for each trip that you have 
booked and for each insured person. 
2. Cancelling your trip because of a pre-existing medical condition or an illness related to a pre-
existing medical condition which you knew about and which could reasonably be expected to lead 
to a claim. This applies to you, a relative, business associate or a person who you are travelling with. 
3. You not wanting to travel. 
4. Any extra costs resulting from you not telling the holiday company as soon as you know you have 
to cancel your trip. 
5. You being unable to travel due to your failure to obtain the passport or visa you need for the trip. 
6. Airport taxes and associated administration fees shown in the cost of your flights. 
 
Claims evidence required for section A.1 
•  
• Proof of travel cost (confirmation invoice, travel tickets, unused excursion, tour or activity tickets). 
• Cancellation invoice or letter confirming whether any refund is due. 
• A medical certificate which we will supply for the appropriate doctor to complete. 
• An official letter confirming: redundancy, emergency posting overseas, the need for you to remain in 
your country of residence. 
• Your summons for jury service. 
 
We may request other documents or information reasonably required for claim assessment. 
 
A.2 Trip Curtailment 
 
Please note: If you need to return home to your country of residence or earlier than planned, you 
must contact the assistance department immediately (please see the Medical and other emergencies 
section for further details). 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 
 
• Travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a contract 
and which you cannot get back; 
• The cost of excursions, tours and activities which you have paid for either before you left your 
country of residence or those paid for locally upon your arrival overseas and which you cannot get 
back; and 
• reasonable additional travel costs to return back to your country of residence if it is necessary and 
unavoidable for you to cut short your trip. 
 
Please note: If payment has been made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points or 
the like, settlement of your claim will be based upon the lowest available published flight fare for the 
flight originally booked if they are non-transferable. 
 
We will provide this cover if the cutting short of your trip is necessary and unavoidable as a result of 
the following: 
1. You dying, becoming seriously ill or being injured. 
2. The death, serious illness or injury of a relative, business associate, a person who you are 
travelling with or a relative or person living abroad who you are staying with. 
3. If your presence is required or the police or relevant authority need you to return home to your 
country of residence after a fire, storm, flood, burglary or vandalism to your home or place of 
business. 
4. If you are a member of the armed forces or police, fire, nursing or ambulance services which results 
in you having to return home to your country of residence due to an unforeseen emergency or if 
you are posted overseas unexpectedly. 
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5. You being made redundant, as long as you are entitled to payment under the current redundancy 
payments law and that, at the time of booking your trip, you had no reason to believe that you would 
be made redundant. 
6. You or a person who you have booked to travel with being placed in quarantine or called for jury 
service (and your request to postpone your service has been rejected) or attending court as a witness 
(but not as an expert witness) or a party to a court proceeding. 
7. If after the time you booked your trip an official government agency of your country of residence 
advises against all (but essential) travel to your intended destination.  
8. If you become pregnant after the date you arranged this insurance cover and you will be more than 
26 weeks pregnant at the start of or during your trip. Or, if your doctor advises that you are not fit to 
travel due to complications in your pregnancy. 
9. If you are hijacked. 
 
What you are not covered for under section A.2 
1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Cutting short your trip because of a pre-existing medical condition or an illness related to a pre-
existing medical condition which you knew about and which could reasonably be expected to lead 
to a claim. This applies to you, a relative, business associate or a person who you are travelling with, 
and any person you were depending on for the trip.. 
3. Any claims where assistance department has not been contacted to authorize your early return 
back to your country of residence  
4. You being unable to continue with your travel due to your failure to obtain the passport or visa you 
need for the trip. 
5. The cost of your intended return travel to your country of residence if we have paid additional 
travel costs for you to cut short your trip. 
 
Please note: We will calculate claims for cutting short your trip from the day you return to your 
country of residence or the day you go into hospital overseas as an inpatient. Your claim will be 
based solely on the number of complete days you have not used. 
If you have to cut short your trip and you do not return to your country of residence we will only be 
liable for the equivalent costs which you would have incurred had you returned to your country of 
residence. 
Claims evidence required for section A.2 
• Proof of travel cost (confirmation invoice, flight tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• An official letter confirming: the need for your return to your country of residence, emergency 
posting overseas 
Please note:  We may request other documents or information reasonably required for claim 
assessment. 
 
SECTION B – PERSONAL BELONGINGS AND TRAVEL INCONVENIENCE 
 
B.1. Personal Baggage 
 
What you are covered for 
We will pay for your personal baggage including items which are usually carried or worn by travelers’ 
for their individual use during a trip. We will pay up to the amount shown in the table of benefits for 
items owned (not borrowed or rented) by you which are lost, damaged, stolen or destroyed during 
your trip. 
 
Please note 
• Payment will be based on the value of the property at the time it was lost, stolen or damaged. An 
allowance may need to be made for wear, tear and loss of value depending on the age of the property. 
• The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is noted in the table of 
benefits. Please refer to the definition of ‘pair or set of items’ in the General Definitions Section. 
• The maximum amount we will pay for valuables in total is noted in the table of benefits. Please refer 
to the definition of ‘valuables’ in the General Definitions Section. 
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B.2. Delayed Baggage 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for buying essential items if your baggage 
is delayed in reaching you on your outward international journey for more than 12 hours. 
 
Please note: You must get written confirmation of the length of the delay from the appropriate airline 
or Transport Company and you must keep all receipts for the essential items you buy. 
If your baggage is permanently lost we will take any payment we make for delayed baggage from 
your overall claim for baggage. 
 
B.3. Personal Money 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for loss or theft, if you can provide 
evidence of their value (this would include receipts, bank statements or cash-withdrawal receipts) of: 

 Cash; and 

 Travelers’ cheques (if these cannot be refunded by the provider). 
Please note: The maximum amount we will pay for cash carried by one person whether jointly owned 
or not is the cash limit as shown on the table of benefits (for children under 12 years of age a limit of 
PLN 375 applies). 
 
B.4. Loss of Passport and Travel Documents 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of replacing the following items 
belonging to you if they are lost, damaged, stolen or destroyed during your trip: 
 

 Passport; 

 Travel tickets, admission tickets, hotel and other holiday vouchers;  

 Visas. 
  

Please note: The cost of replacing your passport includes the necessary and reasonable costs you 
pay overseas associated with getting a replacement passport to allow you to return back to your 
country of residence (this would include travel costs to the local Embassy as well as the cost of the 
emergency passport itself).  
 
What you are not covered for under sections B1 and B4 
1. The excess as shown in the table of benefits (this does not apply if you are claiming under section 

B2). 
2. Property you leave unattended in a public place. 
3. Any claim for loss or theft of personal belongings and baggage which you do not report to the 

police   within 24 hours of  discovering it or without undue delay if it is not possible to meet the 
above mentioned time limit as a result of objective reasons and which you do not get a written 
police report for. 

4. Any claim for loss, theft, damage or delay which you do not report to the relevant airline or 
transport company within 24 hours of discovering it.  

5. In the case of an airline, a property irregularity report will be required. If the loss, theft or damage 
to your property is only noticed after you have left the airport, you must contact the airline in 
writing with full details of the incident within seven days of leaving the airport and get a written 
report from them.  

6. Any loss or theft of your passport which you do not report to the consular representative of your 
home country within 24 hours of discovering it and get a written report for. 

7. Any loss, theft or damage to valuables which you do not carry in your hand luggage while you 
are travelling unless it is contrary to relevant airport procedures 
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8. Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 

9. Breakage of fragile objects or breakage of sports equipment while being used. 
10. Damage due to scratching or denting unless the item has become unusable as a result of this. 
11. Shortages due to variations in exchange rates. 
12. If your property is delayed or held as a result of Customs, the police or other officials legally 

holding it. 
13. Losses caused by mechanical or electrical breakdown or damage caused by leaking powder or 

fluid carried within your baggage. 
14. Loss, theft or damage to contact or corneal lenses, dentures, hearing aids, paintings, bicycles and 

their accessories, household equipment, motor vehicles and their accessories, marine craft and 
equipment or items of a perishable nature (meaning items that can decay or rot and will not last for 
long, for example, food). 

 
Claims evidence for sections B1 to B4 

 Loss or theft to property – police report. 

 Loss, theft or damage by an airline – property irregularity report, flight tickets and baggage check 
tags. 

 Delay by an airline – written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, 
baggage check tags, receipts for emergency purchases. 

 Loss or theft of a passport – police report, consular report, receipts for additional expenses to get 
a replacement passport overseas. 

 Proof of value and ownership for property.  
 

 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
Important information 
 You must act in a reasonable way as if uninsured to look after your property and not leave it 

unattended or unsecured in a public place. 
 You must carry valuables, passports and Money with you when you are travelling. When you 

are not travelling keep them with you or locked in a safety deposit box. 
 You must report all losses, thefts or delays to the relevant authorities and obtain a written report 

from them within 24 hours of the incident. 
 You must provide the claims department with all the documents they need to deal with your claim 

and which are reasonably required, including a police report, a property irregularity report, receipts 
for the items being claimed as applicable. 

 
B.5. Credit Card Benefit 
We will pay, up to the amount shown in the table of benefits following your death during Your Trip for 
the amount outstanding on any credit card account in your name. 
 
What is not covered under section B.5 
1. The excess. 
 
B.6. Travel Delay and Abandonment 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your final international departure from or 
to your country of residence by aircraft, sea vessel, coach or train or any other mode of conveyance 
of public transport is delayed for more than 12 hours due to poor weather conditions, a strike, 
industrial action or mechanical breakdown. We will pay a benefit for each complete 12 hour period that 
you are delayed. 
 
If your outward journey is delayed by a minimum of 24 hours you can abandon your holiday and 
cancel your trip, you can claim up to the amount shown in the table of benefits under Section A1 
Cancellation or under Section A2 Curtailment 
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What you are not covered for under section B.6 
1. Any claims where you have not checked in for your trip at the final international departure point at 
or before the recommended time. 
2. Any claims where you have not obtained written confirmation from the appropriate transport 
company or authority stating the reason for the delay and how long the delay lasted. 
3. Delays caused by strike or industrial action which you were aware of at the time of taking out this 
insurance policy (in case of Single Trip policy) or booking your trip (under in case of aAnnual Mmulti- 
Ttrip policy). 
4. Any delay caused by air space closure. 
 
Claims evidence required for section B.6. 
• Policy number 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the cause and length of the delay 
 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
B.7. Missed Departure 
 
Specific definition relating to section B.7. 
Public transport: A bus, coach, ferry, sea-vessel or train operating according to a published timetable 
or any other mode of conveyance of public transport. 
 
What you are covered for  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the reasonable extra costs of travel and 
accommodation you need to arrive at your booked holiday destination if you cannot reach the final 
international departure point on the outward or return from or to the your country of residence 
because: 
 • Public transport services (please refer to the definition of 'public transport' above) fail due to 

poor weather conditions, a strike, industrial action or mechanical breakdown; or 
 
 • The vehicle in which you are traveling is directly involved in an accident or suffers a 

mechanical breakdown or immobilization. 
 
What you are not covered for under section B.7. 
a. Any claims where you have not allowed enough time to each your final booked international 

departure point at or before the recommended time. 
b. Any claims relating to your own vehicle suffering a mechanical breakdown if you are unable to 

provide evidence that the vehicle was properly serviced and maintained. 
c. Any delay caused by air space closure. 
Claims evidence required for section B.7. 
 Policy number 
 Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
 Invoices and receipts for your expenses 
 An official letter confirming the reason for your late arrival and the length of the delay 
 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
B.8. Hijack and Kidnap 
 
What you are covered for under this section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if the aircraft or sea vessel or any other 
mode of conveyance in which you are traveling is hijacked or kidnapped. 
 
Claims evidence required for section B.8. 
 Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
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 An official letter confirming the length of the hijack 
 
 
SECTION C – MEDICAL AND OTHER EXPENSES 
 
C.1. Emergency Medical Expense  
Please note: If you are admitted into hospital as an inpatient for more than 24 hours someone 
must contact the assistance department on your behalf immediately   
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the necessary and reasonable costs as 
a result of you becoming ill, being injured or dying during your trip. This includes: 
1. Emergency medical, surgical and hospital treatment and ambulance costs. 
2. Emergency dental treatment up to PLN 1 000 as long as it is for the immediate relief of pain only. 
3. The cost of your return to your country of residence earlier than planned if this is medically 
necessary and assistance department approve this. 
4. If you cannot return to your country of residence as you originally planned and assistance 
department approve this, we will pay for: 
• Extra accommodation and travel expenses (economy class unless a higher grade of travel is 
confirmed as medically necessary and authorized by the assistance department) including the cost of 
a medical escort, if necessary to allow you to return to your country of residence ; and 
• Extra accommodation and travelling costs for someone to stay with you and travel home with you if 
this is necessary due to medical advice; or 
• Reasonable expenses for one relative or friend to travel from your country of residence to stay 
with you (room only) and travel home with you if this is necessary due to medical advice. 
5. We will pay up to PLN 37 500 for the cost of returning your body or ashes to your country of 
residence or to the limit stated in the table of benefits for the cost of the funeral and burial expenses 
in the country in which you die if this is outside your country of residence. 
6. A single journey air ticket to enable a business colleague to replace you abroad if you need to 
return to your home when recommended by a qualified medical practitioner or if you die during your 
trip. 
7. A competent adult to accompany any of your children insured under this Policy home and any of 
their additional travelling costs, if no one else to look after them if you sustain accidental bodily injury 
or death or suffer illness. 
 
Please note: If the claim relates to your return travel to your country of residence and you do not 
hold a return ticket, we will deduct from your claim an amount equal to your original carriers published 
one way airfare (based on the same class of travel as that paid by you for your outward trip) for the 
route used for your return. 
 
What you are not covered for under section C.1 
1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any medical treatment that you receive because of a pre-existing medical condition or an illness 
related to a pre-existing medical condition which you knew about at the time of taking out this 
insurance, which could reasonably be expected to lead to a claim. 
3. Any costs relating to pregnancy, if you are more than 26 weeks pregnant at the start of or during 
your trip. 
4. Any treatment or surgery which the assistance department thinks is not immediately and reasonably 
necessary and can wait until you return to your country of residence.  
5. The extra cost of a single or private hospital room unless this is medically necessary. 
6. Any search and rescue costs (costs charged to you by a government, regulated authority or private 
organization connected with finding and rescuing an individual. This does not include medical 
evacuation costs by the most appropriate transport). 
7. Any costs for the following: 
• Telephone calls (other than the first call to assistance department to notify them of the medical 
problem); 
• Taxi fares (unless a taxi is being used in place of an ambulance to take you to or from a hospital); 
and 
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• Food and drink expenses (unless these form part of your hospital costs if you are kept as an 
inpatient). 
8. Any medical treatment and associated costs you have to pay when you have refused to come back 
to your country of residence and assistance department considered you were fit to travel.  
9. Any treatment or medication of any kind that you receive after you return to your country of 
residence. 
 
In addition please refer to the General Exclusions Section, General Exclusion 1a to 1e. 
 
C.2. Hospital Daily Cash Benefit 
 
What you are covered for 
We will pay up to the limit shown in the table of benefits if, after an accident or illness that is covered 
under section C1 (Medical and other expenses) of this insurance, you go into hospital overseas as an 
inpatient. We will pay up to the limit shown in the table of benefits for each complete 24-hour period 
that you are kept as an inpatient. 
 
Please note: This benefit is only payable for the time that you are kept as an inpatient abroad and 
ceases if you go into hospital upon your return to your country of residence. This amount is meant 
to help you pay any extra expenses such as taxi fares and phone calls. 
  
Claims evidence required for sections C.1 and C.2. 
• Policy number 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• An official letter from the treating doctor in the resort to confirm the additional expenses were 
medically necessary  
• Proof of your hospital admission and discharge dates and times. 
 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
C.3. Emergency Return Home and Resumption of Journey 
 

What you are covered for 

We will pay the reasonable extra expenses to complete your original travel arrangements, if 

they are interrupted by your necessary return home, owing to the death or serious illness of 

a relative or damage to or a burglary at your home during your trip. 

You must have 75% of your original trip duration still left to run at the point in time you are ready to 
resume your journey. 
 
Claims evidence required for section C.3 
• Policy number 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
 
C.4. Pre Travel Advice 
 

We will provide you with advice and information before you travel on: 

 Current visa and/or entry permit requirements.  

 Current inoculation or vaccination requirements. 

 Current World Health Organisation warnings. 

 Weather conditions. 

 Languages. 

 Time zones and differences. 
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 Motoring regulations and restrictions including whether you will need a Green Card. 

 Other motoring insurance issues. 

 Main bank opening hours, national or bank holidays. 
 
C.5. During Travel Advice 
 
We can make emergency arrangements indicated below on your behalf during your trip. Any cash 
advances, medical requirements, shipping or other costs associated with arranging any services will 
be charged to you and are subject to your prior approval.   
Emergency Medical Payments - If a Hospital demands a cash deposit or settlement prior to leaving, 
we will assist in arranging the advancement of funds to cover on-site medical expenses. 
Prescription Assistance – We can arrange the replacement of lost or stolen medication through a 
local pharmacy or by special courier. 
Transportation of Dependents - In the event of hospitalization, arrangements will be made for 
unattended minors traveling with you to be flown home. 
Travel Documents Assistance - we will help retrieve, report, and reissue lost or stolen travel 
documents. 
Emergency Message Center - Transmission of emergency messages to family and business 
associates. 
Interpretation Services - AIG Assist provides emergency language support or referral to the 
appropriate local services. 
 
C.6. Concierge 
 
AIG can help you with arranging your travel plans.  They can assist with booking tickets and making 
reservations for the following: 
 

 Ground transportation coordination  
 Latest worldwide weather  

 Rental car reservations  
 Accommodations (hotel, condo, etc.) reservations  
 Rail and air reservations  
 Private car hire arrangements  
 
Please note we will only assist you in making the above arrangements, any costs associated will be 
met by you. 
 
SECTION D – PERSONAL ACCIDENT 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits to you or your executors or administrators 
if you are involved in an accident during your trip which solely and independently results in one or 
more of the following within 12 months of the date of the accident. 
• Death. 
• Permanent total disablement (meaning a disability which prevents you from working in any job which 
you are suitably qualified for and which lasts 12 months from the date of the accident and, at the end 
of those 12 months, is in our medical advisor’s opinion, not going to improve.) 
• Complete loss of limb (meaning permanent loss by physical separation at or above the wrist or ankle 
or permanent and total loss of use of a limb). A limb means an arm, hand, leg or foot. 
• Loss of sight in one or both eyes (meaning physical loss of an eye or the loss of a substantial part of 
sight of an eye). A substantial part means the degree of sight after the accident is 3/60 or less on the 
Snellen scale after correction with spectacles or contact lenses. (At 3/60 on the Snellen scale 
something can be seen at 3 foot which should be seen at 60 foot.) 
 
Please note: An accident is considered to be a sudden, unexpected, unusual, specific and external 
event which occurs at a specific time during your trip and does not result from illness, sickness or 
disease.  
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We will only pay for one personal accident benefit for each insured person during the period of 
insurance shown on your policy schedule. 
 
If you are under 18 years of age or over 65, a reduced benefit will apply. Please refer to the table of 
benefits for full details. 
 
What you are not covered for under section D 
1. Any claim arising from illness, sickness or disease which develops or worsens during your trip and 
results in your death or disablement. 
Claims advice for section D 
• Please phone claims department on [●]to ask for advice 
 
SECTION E – Others  
 
E.1. Personal Liability 
 
What you are covered for 
We will pay up to the total amount shown in the table of benefits if, within your trip, you are legally 
liable for accidentally: 
• injurying someone; or 
• damaging or losing someone else’s property. 
  
The defence costs and expenses are covered in addition to the limit of liability as stated under the 
table of benefits. 
 
 
What you are not covered for under section E.1. 
1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any liability arising from  an injury or loss or damage to property: owned by you, a member of your 
family or or a person you employ; or 
3. Any liability for death, disease, illness, injury, loss or damage: 
a to members of your family or household, or a person you employ; 
b arising in connection with your trade, profession or business; 
c arising in connection with a contract you have entered into unless such liability would incur in the 
absence of such contract;  
d arising due to you acting as the leader of a group taking part in an activity; 
e arising due to you owning, possessing, using or living on any land or in buildings, except temporarily 
for the purposes of the trip; or 
f arising due to you owning, possessing or using mechanically propelled road-registered passenger-
carrying or goods-carrying vehicles, ocean-going vessels watercraft or aircraft of any description, 
firearms or weapons;  
 
Important information 
• You must give the claims department notice of any cause for a legal claim against you as soon as 
you know about it and send them any documents relating to the claim 
• You must help claims department and give them all the information they need to allow them to take 
action on your behalf 
• You must not negotiate, pay, settle, admit or deny any claim unless you get claims department 
permission in writing 
• We will have complete control over any legal representatives appointed and any proceedings, and 
we will be entitled to take over and carry out in your name your defense of any claim or to prosecute 
for our own benefit any claims for indemnity, damages or otherwise against anyone else 
 
 Claims advice on section E.1 
• Do not admit liability, offer or promise compensation  
• Give details of your name, address and travel insurance 
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• Take photographs and videos, and get details of witnesses if you can 
• Tell Travel Assist Claims immediately about any claim that is likely to be made against you and send 
them all the documents that you receive 
 
E.2 Legal Expenses 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for legal costs and expenses arising as a 
result of dealing with claims for compensation and damages resulting from your death, illness or injury 
during your trip.  
Any extra travelling expenses, up to a maximum of PLN 1 300 / per person if you have to attend a 
court outside your country of residence about your claim for compensation. 

 
What you are not covered for under section E.2. 
1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any claim which we have not agreed to accept beforehand in writing. 
3. Any claim where we or our legal representative believe that an action is not likely to be successful 
or if we believe that the costs of taking action will be greater than any award. 
4. The costs of making any claim against us, Emirates, our agents or representatives, or against any 
tour operator, accommodation provider, carrier or any person who you have travelled with or arranged 
to travel with. 
5. Any fines, penalties or damages you have to pay. 
6. The costs of following up a claim for bodily injury, loss or damage caused by or in connection with 
your trade, profession or business, under contract or arising out of you possessing, using or living on 
any land or in any buildings. 
7. Any claims arising out of you owning, possessing or using mechanically propelled road-registered 
passenger-carrying or goods-carrying vehicles, watercraft or aircraft of any description, firearms or 
weapons. 
  
Important information 
• We will have complete control over any legal representatives appointed and any proceedings. 
• You must follow our advice or that of our agents in handling any claim. 
• You must get back all of our expenses where possible. You must pay us any expenses you do get 
back. 
 
Claims advice on the section 
• Please phone claims department on +48 22 211 98 72 to ask for advice. 
 
E.3 Bail Bond Advance 
 
What you are covered for 
We will advance up to the amount shown in the table of benefits towards your bail bond if you are 
imprisoned following a traffic accident. 
 
Important information 
 You must reimburse us within a period of 3 months from the date of the advance.  
 If you are summoned to appear in court but do not appear, we may immediately demand the 

reimbursement of the bail bond in case irrecoverable as a result of you not attending.  
 We may institute legal proceedings against you if this bail bond is not recovered.  
 
What you are not covered for under section E.3. 
We will not pay for any claim where the level of alcohol in your blood or breath is in excess of the legal 
limit in which the country where the traffic accident occurred.  
 
E.4. Pet Care -Kennel and Cattery 
 
What you are covered for under the section  
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We will pay up to the amount shown in the table of benefits for extra kennel or cattery fees if you are 
hospitalized for medical treatment which is covered by this policy during your insured trip or any other 
circumstances outside of your control which results in a delay to your planned return journey to the 
your country of residence of more than 24 hours, or if your final booked return international journey 
by aircraft, sea vessel, coach or train is delayed  due to poor weather conditions, a strike, industrial 
action or mechanical breakdown or any other circumstances outside of your control. 
 
Please note: In the event you should need to submit a claim due to a delay in your return travel due to 
transport failure, you must get written confirmation from the appropriate transport company or 
authority stating the reason for the delay and how long the delay lasted. You must keep all receipts for 
the extra kennel or cattery fees you pay 
 
What you are not covered for under section E.4. 
1. Any kennel or cattery fees you pay outside your country of residence as a result of quarantine 

regulations. 
2. Any claims relating to travel delay where you have not checked in for your trip at the final 

international departure point at or before the recommended time. 
 
Claims evidence required for section E.4. 
 Policy number 
 Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
 An official letter confirming the cause and length of the delay 
 Invoices and receipts for your extra kennel or cattery fees 
 
 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
E.5. – Catastrophe Cover 
 
What you are covered for under the section  
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if after you have commenced your trip 
you pay or agree to pay overseas for travel expenses and providing other similar accommodation to 
allow you to continue with your trip if you cannot live in your booked accommodation because of fire, 
flood, earthquake, storm, hurricane, tornado, rain, wind, weather conditions, lightening, explosion, 
outbreak of infectious diseases, volcanic eruption, tsunami, rockslide, landslide and avalanche. 
 
Please note: You must get written confirmation from the appropriate authority stating the nature of the 
disaster and how long the disaster lasted. You must keep all receipts for the extra expenses you pay. 
 
What you are not covered for under section E.5. 
1. Any expenses that you can get back from your tour operator, airline, hotel or other service provider. 
 
Claims evidence required for section E.5. 
Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
An official letter confirming the cause  and length of the delay 
Invoices and receipts for your extra kennel or cattery fees 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
E.6. Mugging Cover 

 
A mugging is a violent, unprovoked attack by someone not insured on this policy which results in 
physical bodily harm, as shown in the police report. 
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What you are covered for under the section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if you are injured as a result of a 
mugging and you go into hospital overseas as an inpatient for more than 24 hours. 
 
Please note: You must report the incident to the local police, which should be done without undue 
delay after the attack and get a written police report. Payment under this section is in addition to the 
benefit payable under section B3 (Hospital benefit). 
 
Claims evidence required for section E.6. 
 Policy number 
 Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
 Invoices and receipts for your expenses 
 Proof of your hospital admission and discharge dates and times   
 A police report to confirm the incident  
 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 

 
E.7. Collision Damage Waiver 

 
What you are covered for under this section 
We will reimburse you for any excess or deductible for which you become legally liable to pay in 
respect of loss or damage to a motor vehicle rented by you, as the result of an accident during your 
trip. 
 
The Excess means the Excess which would have been waived had you purchased a Collision 
Damage Waiver option (or similar) when renting the vehicle. 
 
The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency. As part of the hiring arrangement 
you must take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to rental vehicle during 
the rental period. 

 
In the event of a claim, you are obligated to pay the Rental Vehicle Company Excess in the first 
instance directly to the hire car company it is your responsibility to supply a final Loss/repair account 
to substantiate your actual financial Loss. 

 
What you are not covered for under Section E.7. 
1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental 
agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of 
laws, rules and regulations of the country. 
2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, 
inherent vice, latent defect or damage 

 
E.8 Domestic Trips 
 
What you are covered for under this section: 

 
The following cover is provided for trips within your country of residence providing your trip is pre-
booked for 3 or more consecutive nights and includes pre-paid accommodation. This section does not 
apply to one-way trips.  
 
Section A1 Trip Cancellation 
 
Section A2 Trip Curtailment 
Please note: The assistance department must be contacted to make arrangements for travel back to 
your home. 
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Under Section C1 – Emergency Medical Expense 
If you suffer injury or illness while on a trip in your country of residence or your country of departure 
and have to stay as an inpatient for more than 24 hours in a row we will: 

1.     arrange and pay for you to be transferred to a hospital near to your home. 
2.    we will pay for the additional travelling and accommodation costs for one 

person to come and stay with you and/or accompany you home. 
 

Please note: If you are admitted into hospital as an inpatient for more than 24 hours someone must 
contact the assistance department on your behalf immediately 

 
Section B1 Personal Baggage 

 
Section B3 Personal Money 

 

See relevant Sections of cover for full details of what is and is not covered. 
 

What you are not covered for under Section E.8. 
 

a)    any claim where the trip is for less than 3 consecutive nights 

c)     any claim where we have not given our permission before any costs were incurred  

d)    any claim where you are staying within 50 kilometers of your home  

e)    pre-existing medical conditions  

f)     anything specifically excluded under each section E8 of this policy.  
g)    The cost of medical expenses 

 
SECTION F – Optional Covers 
 
 
F.1. WINTER SPORTS COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for winter 
sports cover and this is shown on your policy schedule. (If you have arranged an Annual Multi-Trip 
policy, the cover is provided for up to 17 days within the period of insurance.) 
  
Specific Definitions relating to section F1 Winter Sports 
 
Winter sports 
 
Bigfoot skiing, cat skiing or boarding, cross country skiing, glacier skiing, glacier walking (up to 4,000 
metres), heli-skiing, ice hockey, ice skating, kite snowboarding, langlauf, mono skiing, off piste skiing 
or snowboarding (except in areas considered to be unsafe by resort management), skiing, ski 
mountaineering, ski randonee, ski touring, snowboarding, speed skating and tobogganing. 
 
See pages 36 for a full listing of winter sports that can be covered under this policy. 
 
Winter sports equipment 
 
Skis and snowboards and their bindings, ski poles and ice skates. 
 
F.1. a. Winter Sport Equipment loss 
 
What you are covered for under the section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for winter sports equipment owned or 
hired by you which is lost, or stolen during your trip. 
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Please note: 
An allowance will be made for wear, tear and loss of value on claims made for winter sports equipment 
owned by you as follows. 
 
  Up to 12 months old - 90% of the purchase price  
  Up to 24 months old - 70% of the purchase price  
  Up to 36 months old - 50% of the purchase price  
  Up to 48 months old - 30% of the purchase price  
  Up to 60 months old - 20% of the purchase price  
  Over 60 months old - 0% 
 
The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is shown in the table of 
benefits. Please refer to the definition of 'pair or set of items'. 
 
F.1.b. Winter Sports Equipment Hire 
 
What you are covered for under the section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring winter sports 
equipment if winter sports equipment owned by you is: 
 
Delayed in reaching you on your outward international journey for more than 12 hours; or 
lost, stolen or damaged during your trip. 
 
Please note: You must keep all receipts for the winter sports equipment that you hire. You must bring 
any damaged winter sports equipment back to your country of residence for inspection. 
 
F.1.c -Ski-Pack 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the loss or theft of your lift pass. 
Claims would be calculated according to the expiry date of the lift pass - depending upon how many 
days there were left to run on the original lift pass, an unused pro-rata refund would be made of its 
original value. 
 
What you are not covered for under sections F1- a,b,c, 
 
1. The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident.  
2. Any claim for loss or theft which you do not report to the police within 24 hours of discovering 
it unless your delay is caused by reasons which you have not been able to avoid. 
3. Any claim for loss, theft, damage or delay to winter sports equipment which you do not 
report to the relevant airline or transport company within 24 hours of discovering it unless your delay is 
caused by reasons which you have not been able to avoid. In the case of an airline, a property 
irregularity report will be required. If the loss, theft or damage to your winter sports equipment is 
only noticed after you have left the airport, unless your delay is caused by reasons which you have not 
been able to avoid. 
4. Winter sports equipment you have left unattended in a public place unless the claim relates 
to skis, poles or snowboards and you have taken all reasonable care to protect them by leaving them 
in a ski rack between 8am and 6pm. 
5. Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership 
wherever possible for the items being claimed. 
 
Claims evidence required for sections F.1.a,b,c 
 Policy number 
 Loss or theft - police report 
 Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags 
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 Delay by an airline - written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, 
baggage check tags, receipts for the hire of winter sports equipment 

 Proof of value and ownership 
 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
F.1. d – Piste Closure 
 
Please note: This section only applies between 1 December and 15 April for travel to the 
Northern hemisphere or between 1 May and 30 September for travel to the Southern 
hemisphere. 
 
What you are covered for under the section  
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if, as a result of not enough snow, too 
much snow or high winds in your booked holiday resort, all lift systems are closed for more than 12 
hours. We will pay for either: 
 
 the cost of transport to the nearest resort; or 
 a benefit for each complete 24-hour period that you are not able to ski and there is no other ski 

resort available within the area of 10 kilometers. 
Please note: You must get written confirmation from the management of the resort stating the reason 
for the closure and how long the closure lasted. 
 
Claims evidence required for section F.1.d 
 
 • Policy number 
 • Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
 • An official letter confirming the cause and length of the closure 
 • Receipts for your travel expenses if you travel to the nearest resort 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
F.1. e – Avalanche Cover 
 
What you are covered for under the section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if you are prevented from arriving at or 
leaving your booked ski resort for more than 12 hours from the scheduled arrival or departure time 
because of an avalanche. 
 
Please note: you must endeavor to get written confirmation from the appropriate authority stating the 
reason for the delay and how long the delay lasted. 
 
Claims evidence required for section F.1.e 
 Policy number 
 Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
 An official letter confirming the cause and length of the delay 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
F-2 GOLF COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for golf cover 
and this is shown on your policy schedule. 
 
Specific Definition relating to section F2 Golf Cover 
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Golf equipment: 
Golf clubs, golf bags, non-motorized trolleys and golf shoes. 
 
F.2.a – Golf Equipment 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for golf equipment owned by you (not 
borrowed or hired) which is lost, stolen or damaged during your trip. 
 
Please note: 
The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is shown in the table of 
benefits. 
You must bring any damaged golf equipment back to your country of residence or Country of 
Citizenship for inspection. 
 
Our liability is solely based upon the golf equipment which has been lost, stolen or damaged and 
would not extend to the replacement of your whole set of woods, or irons in the event of a claim being 
made for one item. 
 
F.2.b – Golf Equipment Hire 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring golf equipment if golf 
equipment owned by you is: 
 delayed in reaching you on your outward international journey for more than 24 hours; or 
lost, stolen or damaged during your trip. 
Please note: You must keep all receipts for the golf equipment that you hire. You must bring any 
damaged golf equipment back to your country of residence for inspection. 
 
What you are not covered for under sections F.2.a, b 
 The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident (this 

only applies if you are claiming under section F.2.a.) 
 Golf equipment you leave unattended in a public place. 
 Any claim for loss or theft which you do not report to the police within 24 hours of discovering 

itunless your delay is caused by reasons which you have not been able to avoid  
 Any claim for loss, theft or damage to golf equipment which you do not report to the relevant 

airline or transport company within 24 hours of discovering it unless your delay is caused by 
reasons which you have not been able to avoid. In the case of an airline, a property irregularity 
report will be required. If the loss, theft or damage to your golf equipment is only noticed after you 
have left the airport, you must contact the airline in writing with full details of the incident within 
seven days of leaving the airport unless your delay is caused by reasons which you have not been 
able to avoid. 
 

Claims: where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 
 
Claims evidence required for under sections F.2.a,b 
 
 Policy number 
 Loss or theft - police report 
 Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags 
 Delay by an airline - written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, 

baggage check tags, receipts for the hire of golf equipment 
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 Proof of value and ownership. 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
F.2.c – Green Fees 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the unused percentage of your green 
fees, golf tuition fees or golf equipment hire which you have already paid for and cannot get back if: 
 
 you become ill or are injured during your trip and cannot take part in the golf activities as 

planned; or 
 loss of theft of documents prevents you from taking part in the prepaid golfing activity. 
 
Please note: Your claim will be based on the number of complete days you have not used. You must 
get written confirmation of the nature of your illness or injury from the treating doctor in the resort 
along with confirmation of how many days you were unable to take part in the golfing activities. You 
must report the loss or theft of documents to the local police within 24 hours of discovery unless your 
delay is caused by reasons which you have not been able to avoid. 
 
Claims evidence required for section F.2.c 
 Policy number 
 Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
 Invoices and receipts for your prepaid golf expenses 
 An official letter from the treating doctor in the resort to confirm your inability to take part in the 

planned golfing activities 
 Loss or theft of documents - police report 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances.  
F.3. BUSINESS COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for 
business cover and this is shown on your policy schedule. 
 
Specific definition relating to section F.3 Business Cover 
Business equipment 
Mobile Phones, portable personal computers, personal electronic organizers, calculators, 
Dictaphones, portable facsimile machines, telephone modems, portable overhead projectors, 
Computer equipment, communication devices and other business-related equipment which you need 
in the course of your business.  
 
F.3.a – Business Equipment  
 
What you are covered for 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the following. 
 Business equipment which is lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. Please refer to 

the table of benefits for the maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items  
 
F.3.b – Loss of Business Money 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the loss or theft of business money 
(meaning cash or traveller's cheques) which is the property of you (if self-employed) or your employer 
while it is being carried with you or it is held in locked safety deposit facilities. 
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F.3.c. Business Equipment Hire 
 
What you are covered for under the section  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring business equipment if 
business equipment owned by you or by your employer is: 
 
Delayed in reaching you on your outward international journey for more than 24 hours; or 
lost, stolen or damaged during your trip. 
 
Please note: You must keep all receipts for the business equipment that you hire. You must bring any 
damaged business equipment back to your country of residence or country of citizenship for 
inspection. You must also provide an official letter from the carrier confirming the length and cause of 
the delay. 
 
F.3.d. Double Personal Accident Benefit 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits to you or your executors or administrators 
if you are involved in an accident during your trip which solely and independently results in one or 
more of the following within 12 months of the date of the accident. 
• Complete loss of limb (meaning permanent loss by physical separation at or above the wrist or ankle 
or permanent and total loss of use of a limb). A limb means an arm, hand, leg or foot. 
• Loss of sight in one or both eyes (meaning physical loss of an eye or the loss of a substantial part of 
sight of an eye). A substantial part means the degree of sight after the accident is 3/60 or less on the 
Snellen scale after correction with spectacles or contact lenses. (At 3/60 on the Snellen scale 
something can be seen at 3 foot which should be seen at 60 foot.) 
• Permanent total disablement (meaning a disability which prevents you from working in any job which 
you are suitably qualified for and which lasts 12 months from the date of the accident and, at the end 
of those 12 months, is in our medical advisor’s opinion, not going to improve.) 
• Death.  
 
Please note: An accident is considered to be a sudden, unexpected, unusual, specific and external 
event which occurs at a specific time during your trip and does not result from illness, sickness or 
disease.  
 
We will only pay for one personal accident benefit for each insured person during the period of 
insurance shown on your policy schedule. 
 
If you are under 18 years of age a reduced benefit will apply. Please refer to the table of benefits for 
full details. 
 
What you are not covered for under section F.3.d 
1. Any claim arising from illness, sickness or disease which develops or worsens during your trip and 

results in your death or disablement. 
 
Claims advice for section F.3.d 
• Please phone claims department to ask for advice 
 
F.4.-WEDDING COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for 
wedding cover and this is shown on your policy schedule. 
 
 
F.4.a – Ceremonial Attire 
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What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for clothing, dress, suits, shoes and 
accessories, cost of make-up, hair styling and flowers paid for or purchased for the wedding which are 
lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. Payment will be based on the value of the attire 
at the time it was lost, damaged, stolen or destroyed.  
 
F.4.b –Wedding Gifts 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay the insured couple up to the amount shown in the table of benefits for wedding gifts which 
are lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. 
 
F.4.c – Wedding Rings 
 
What you are covered for under the section 
 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the bride and grooms wedding rings 
which are lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. The maximum amount we will pay for 
any one ring is shown in the table of benefits. 
 
 
What you are not covered for under the sections F.4.a,b.c 
 The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident. 
 Property you leave unattended in a public place. 
 Any claim for loss or theft of items which you do not report to the police within 24 hours of 

discovering it unless your delay is caused by reasons which you have not been able to avoid. 
 Any claim for loss, theft or damage to items which you do not report to the relevant airline or 

transport company within 24 hours of discovering itunless your delay is caused by reasons which 
you have not been able to avoid. In the case of an airline, a property irregularity report will be 
required. If the loss, theft or damage to your property is only noticed after you have left the 
airport, you must contact the airline in writing with full details of the incident within seven days of 
leaving the airport unless your delay is caused by reasons which you have not been able to avoid. 

 Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 

 Losses caused by leakage from items in your luggage.  
 
 
F.4.d – Photography / video recordings 
 
What you are covered for under the section 
 
The reasonable additional costs incurred to reprint / make a copy of or retake the photographs / video 
recordings either at a later date during your trip or at any venue if: 
 

a) the photographer who was booked or assigned to take the photographs / video recordings on 
your wedding day was unable to get to the wedding venue due to accidental bodily injury, 
illness, unavoidable and/or unforeseen transport problems; or 

 
b) the photographs / video recordings of the wedding day taken by the photographer are lost, 

damaged, stolen or destroyed within 14 days after the wedding day and whilst you are still on 
your trip insured under this Policy. 

 
Claims evidence for the sections F.4 
 Policy number 
 Loss or theft to property - police report. 
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 Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 
tags. 

 Proof of value and ownership for property. 
 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the 
circumstances. 
 
F.5 – Air Space Closure Cover 
 

Single Trip Purchases - if at the time of purchasing this insurance you are due to depart on your trip 
within the next 7 days, and you are aware of circumstances that could lead you to an air space 
closure that will directly disrupt your travel plans, the amounts in the table of benefits will be reduced 

by 75%.   

 

Annual Multi Trip Purchases - if at the time of purchasing this insurance or at the point in time you 
book your trip, whichever is the later, you are due to depart on your trip within the next 7 days, and 
you are aware of circumstances that could lead you to an air space closure that will directly disrupt 
your travel plans the amounts in the table of benefits will be reduced by 75%. 

 
Section F.5.a – Cancellation 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 

 travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a 
contract; 

 the cost of excursions, tours and activities which you have paid or agreed to pay under a 
contract; and 

 the cost of visas which you have paid for 
if your departure is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space 
and it becomes reasonable and necessary for you to cancel your trip. 
 
Section F.5.b – Additional expense if you are stranded at the point of departure  
If you have checked in prior to departure on the outward part of your trip from your country of 
residence and your departure is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure 
of air space, we will pay you up to the amount shown on the table of benefits for reasonable 
additional and unexpected costs of: 

 Accommodation 

 Making alternative travel arrangements to return home or to reach your final point for 
international departure if you are on a connecting flight within your country of residence. 

 Food and drink 

 Necessary emergency purchases  
that you may incur for the first 24 hours you are stranded, waiting to depart. 
 
If you are still unable to depart on your trip after 24 hours, you may submit a claim under Section 
F.5.a – Cancellation. 
 
Please note: If you are unable to check in, you may still be eligible to make a claim dependent upon 
the circumstances which have prevented you from checking in. Please contact the claims department 
to discuss your circumstances and to obtain a claim form so your claim can be considered. 
 
Section F.5.c – Additional costs to reach your destination  
If, after you have been delayed by 24 hours in your country of residence due to the occurrence of a 
closure of air space, you still decide to go on your trip, we will pay up to the amount shown in the 
table of benefits, for the additional and unexpected costs you incur re-arranging your outbound travel 
to reach your original destination. 
 
Section F.5.d– Additional expense if you are stranded on an international connection 
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We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your international connection is delayed 
by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space for reasonable additional and 
unexpected costs of: 

 Accommodation 

 Travel to an alternative point of departure or to alternative accommodation  

 Travel from your accommodation to your point of intended departure 

 Food and drink 

 Necessary emergency purchases 
that you may incur for up to 5 days, whilst you are stranded, waiting to make your international 
connection.  Please note that there is a maximum of 5 days cover throughout the duration of your trip. 
 
Section F.5.e – Additional expense if you are stranded on your return journey home 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your return journey home is delayed by 
more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space for reasonable additional and 
unexpected costs of: 

 Accommodation 

 Travel to an alternative point of departure or to alternative accommodation  

 Travel from your accommodation to your point of intended departure 

 Food and drink 

 Necessary emergency purchases 
that you may incur for up to 5 days whilst you are stranded, waiting to return home.  Please note that 
there is a maximum of 5 days cover throughout the duration of your trip. 
 
Section F.5.f – Additional travel expense to get you home 
If your return journey home is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of 
air space and the carrier you are booked to travel home with is unable to make arrangements for 
your return journey within 72 hours of your original date of return, as shown on your policy 
schedule, we will pay up to amount shown on the table of benefits for alternative travel arrangements 
to get you home. 
 

You should contact the assistance department before making alternative travel arrangements, 
because if appropriate under the circumstances, they will make these arrangements for you.   

 
If your trip involves multiple destinations, cover under this section applies if your onward connection 
is delayed by more than 24 hours due to a closure of air space.  You must contact the assistance 
department before making alternative travel arrangements, because if appropriate, they will make 
these arrangements for you. The assistance department will decide under the circumstances whether 
to bring you home or re arrange your onward journey. 
 
Section F.5.g – Additional car parking costs 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for additional car parking costs you incur 
if your return to your country of residence is delayed by more than 24 hours due to the occurrence 
of a closure of air space. 
Section F.5.h– Additional kennel or cattery fees 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for additional kennel or cattery fees if 
your return journey to your country of residence is delayed by more than 24 hours due to the 
occurrence of a closure of air space. 
 

Special conditions which apply to Sections F 
1. We will only pay costs which are not recovered from any other source, for example an airline 
or a tour operator. 
2. The insurance under this Section F.5 does not cover any expenses met by the airline under 
Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 
2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event 
of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) 
No. 295/91 
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3. All additional expenses must be reasonable and necessary and incurred as a direct result of 
an Air space closure.  
4. We may ask you to provide an official letter from your carrier confirming the cause and 
length of the delay. 
5. You must contact the assistance department before making arrangements to return home. 

 
Claims evidence required by us in support of a claim  

 We will require your policy number along with proof of your original travel plans (for 
example, confirmation invoice or travel tickets). 

 For claims under section F.5.a we will require cancellation invoices or letters from your tour 
operator, travel or accommodation provider confirming that you did not use their service and 
whether any refund is due to you from them. 

 You must provide proof of all your additional expenses  

 If required by us we may ask you to provide an official letter from your carrier confirming the 
cause and length of the delay. 

 
Please note: We may request other evidence to support your claim dependent upon your 
circumstances. 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Activities Listing 
 
Where cover is provided in the table below this is on the basis that: 

 You follow the safety guidelines and where applicable use recommended safety equipment 

 The activity is not undertaken on a professional basis. 
 

Name of Activity (Activities 
marked with an * are considered 
to be Winter Sports) 

Activity 
Covered 

Winter 
Sports 

Upgrade 
Premium 
Payable 

Activity 
Excluded Applicable condition 

Abseiling   +     
Must be with professional 
organisers 

Adventure Racing      +   

Aerobics  +       

Air Boarding  +       

Alpine Mountain Biking      +   

Amateur Athletics  +     

Cover provided if part of a 
non professional tournament 
or competition 

American Football      +   

Angling   +       

Archery   +       

Assault Courses +       

Badminton   +       

Bamboo Rafting  +       

Banana Boating   +       

Base Jumping       +   
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Baseball   +       

Basketball   +       

Battle Re-enactment  +     

Must be with professional 
organisers. Excludes the use 
of live ammunition 

Beach Games  +       

Biathlon   +       

Big Game Hunting       +   

Bigfoot Skiing *   +     

Black Water Rafting      +   

BMX Riding - stunt / obstacle      +   

Boardsailing / Windsurfing   +       

Bobsleigh       +   

Body Boarding / Boogie Boarding  +       

Body Flying / Wind Tunnel Flying +       

Bouldering      +   

Bowling   +       

Bowls   +       

Boxing       +   

Breathing Observation Bubble 
Diving (to 30 metres)  +       

Bridge Swinging      +   

Bridge Walking   +     

Must be adequately 
supervised and full safety 
equipment used 

Bungee Jumping    +     
Maximum of 3 jumps in any 
one trip 

Camel Riding  +       

Canoeing (river - not white water)   +       

Canopy Walking / Tree-Top 
Walking   +       

Canyoning       +   

Cascading     +   

Cat Skiing / Boarding *   +     

Catamaran Sailing   +       

Cave Tubing / River Tubing +       

Caving / Pot Holing     +   

Charity Work / Conservation Work +     
Excludes working with wild 
animals 

Clay Pigeon Shooting   +     No Personal Liability cover 

Cliff Jumping      +   

Climbing (indoor)  +       

Climbing / Mountaineering (up to 
4,000 metres using guides and 
ropes)      +   

Coasteering      +   

Cricket   +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Croquet  +       

Cross Country Running   +       

Cross Country Skiing *   +     
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Curling   +       

Cycling   +     
On recognised routes, no 
racing or mountain biking 

Dancing +     Must be non professional 

Darts  +       

Deep Sea Fishing  +       

Dinghy Sailing  +     Within coastal waters 

Diving (High Diving)      +   

Dog Sledding   +       

Drag Racing       +   

Dragon Boating  +       

Dry Slope Skiing / Boarding    +     

Dune / Wadi Bashing +       

Elephant Trekking   +     
Must be with official 
organisers 

Endurance Tests      +   

Equestrian Events      +   

Expeditions       +   

Fell Running  +       

Fell Walking   +       

Fencing  +     
Must be wearing appropriate 
safety equipment 

Fishing   +       

Fives  +       

Flying as a non-fare-paying 
passenger in a private aircraft or 
helicopter  +       

Flying as a pilot or trainee pilot in a 
private aircraft or helicopter     +   

Football – American  +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Football / Soccer  +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Free Mountaineering       +   

Freestyle Skiing *   +  +   

Glacier Skiing *   +     

Glacier Walking up to 4,000 metres 
*   +     

Gliding +     No Personal Liability cover 

Go-Karting  +       

Golf   +       

Gorge Scrambling     +   

Gorge Swinging / Canyon 
Swinging      +   

Gorge Walking      +   

Gorilla trekking  +     
Must be with official 
organisers 

Gymnastics  +     Provided not professional 

Handball   +       

Hang Gliding      +   

Harness Racing      +   
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Heli-skiing *   +     

High Diving     + (5 metres or over) 

Hiking (below 4,000 metres)   +       

Hockey  +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Horse Jumping      +   

Horse Racing       +   

Horse Riding (not polo, jumping or 
hunting) +     

Must be wearing a hard hat if 
available 

Hot Air Ballooning   +     

Organised pleasure rides as 
fare paying passenger only 

Hunting on horse back       +   

Hurling  +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Husky Sledge Rides *   +   

Organised and non-
competitive with an 
experienced local driver. 
Insured can drive the dogs 
themselves if supervised by 
an experienced local driver 

Hydro Speeding     +   

Ice Climbing *    +   

Must be adequately 
supervised and full safety 
equipment used 

Ice Curling *   +     

Ice Diving *   +   
Must be with official 
organisers 

Ice Hockey *   +     

Ice Skating on a recognised rink *   +     

Ice Speedway       +   

Inline Skating  +       

Jet Boating   +     No Personal Liability cover 

Jet Biking +     No Personal Liability cover 

Jet Skiing   +     No Personal Liability cover 

Jogging  +       

Jousting       +   

Judo      +   

Karate      +   

Kayaking (up to grade 4 rivers 
only)   +     

No cover kayaking in grade 5 
waters and above 

Kendo      +   

Kite Buggying +     No Personal Liability cover 

Kite Skiing *   +  No Personal Liability cover 

Kite Snowboarding *   +   No Personal Liability cover 

Kite Surfing (over land) +     No Personal Liability cover 

Kite Surfing (over water) +     No Personal Liability cover 

Kloofing     +   

Korfball  +       

Lacrosse  +       

Langlauf *   +     

Luging/Bobsleigh       +   
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Marathon Running  +       

Martial Arts      +   

Mono Skiing *    +     

Motocross       +   

Motor Cycle Racing       +   

Motor Racing       +   

Motor Rallies       +   

Mountain Biking (competitive)       +   

Mountain Biking (recreational)   +     

Must be on recognised 
routes. No cover for downhill 
racing, biking on vertical 
paths or competitions. 

Mountain Boarding     +   

Mountaineering       +   

Mud Buggying +     No Personal Liability cover 

Netball   +       

Off Piste Skiing (within local ski 
patrol guidelines) *   +     

Off Piste Snowboarding (within 
local ski patrol guidelines) *   +     

Orienteering  +       

Ostrich Riding     +   

Outdoor Endurance Events       +   

Paintballing   +     
Must wear eye protection. No 
Personal Liability cover  

Parachute Jumping (static line)      +   

Parachute Jumping (tandem)      +   

Paragliding      +   

Parapenting   +    
Must be adequately 
supervised 

Parascending  / Para-sailing (over 
land)      +   

Parascending / parasailing (over 
water)   +       

Pistol Shooting      +   

Polo       +   

Pony Trekking   +     
Must wear hard hat if 
available 

Pool  +       

Pot Holing      +   

Powerboat Racing       +   

Power lifting       +   

Professional Sports of any kind       +   

Quad Biking       +   

Racquetball  +       

Rackets  +       

Rafting  +       

Rambling   +       

Rap Jumping      +   

Refereeing  +     Must be on an amateur basis 

Reverse Bungee Jumping  +     Maximum of 3 jumps in any 
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one trip 

Rifle Shooting      +   

Ringos / Doughnuts  +       

River Bugging      +   

Rock Climbing - solo / freestyle / 
without ropes over 20 foot       +   

Rock Scrambling     +   

Rodeo       +   

Roller Blading / Skating +       

Roller Hockey      +   

Rounders   +       

Rowing   +       

Rugby +     
Cover provided if part of a 
non professional tournament 

Running (not long distance)  +       

Running with Bulls      +   

Safari (no guns)   +     
Must be organised by bona 
fide tour operator 

Safari (with guns)      +   

Safari Trekking in a Vehicle   +     
Must be organised by bona 
fide tour operator 

Safari Trekking on Foot   +     
Must be organised by bona 
fide tour operator 

Sail Boarding   +       

Sailing / Yachting (within territorial 
waters)  +       

Sand Boarding +       

Sand Dune Surfing / Skiing  +       

Scuba Diving (up to 30 metres 
depth if qualified or with an 
instructor)   +       

Sea Canoeing +       

Sea Kayaking  +       

Shark Diving (in a cage)  +       

Skate Boarding   +       

Skeletons      +   

Ski Acrobatics / Aerials *     +   

Ski Biking / Snow Biking *   +     

Ski Blading / Snow Blading *   +     

Ski Jumping *      +   

Ski Racing *    +   

Excludes Federation 
Internationale de Ski (or 
International Federation of 
Ski)events 

Ski Randonee *    +     

Ski Stunting *      +   

Ski Touring *    +     

Ski-Dooing *    +   No Personal Liability cover 

Skiing *   +     

Skiing – Off Piste *   +     

Sky Diving      +   
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Sledging / Sleighing *  +       

Sleighing as passenger  +       

Small Bore Target Shooting  +     No Personal Liability cover 

Snooker  +       

Snorkelling   +       

Snowboarding *   +     

Snowboarding – Off Piste *   +     

Softball   +       

Solo Climbing       +   

Speed Skating *    +     

Speedway       +   

Squash/ Rackets  +       

Street Dancing  +       

Street Hockey  +     

Must wear pads and helmets. 
Not covered if part of a 
professional tournament. 

Surfing   +       

Swimming   +       

Swimming with Dolphins  +       

Swimming with Stringrays  +     
Must be with official 
organisers 

Sydney Harbour Bridge Walk  +     

Must be adequately 
supervised and full safety 
equipment used 

Table Tennis   +       

Tae Kwon Do      +   

Tall-Ship Crewing     +   

Tennis   +       

Tenpin Bowling  +       

Tobogganing *   +     

Trampolining   +       

Trekking / Walking / Hiking up to 
4,000 metres without need for 
ropes / pulley/ climbing equipment  +       

Triathlon      +   

Tug-of-War   +       

Ultimate Frisbee  +       

Via Ferrata      +   

Volleyball   +       

Wake Boarding   +     No Personal Liability cover 

War Games   +     Must wear eye protection. 

Water Polo   +       

Water Skiing no jumping  +       

Water Skiing Jumping      +   

White Water Canoeing / Rafting 
(Grade 4+)     +   

White Water Canoeing / Rafting 
(up to Grade 3)  +       

Windsurfing   +       

Wrestling       +   

Yachting +     In territorial waters 
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Yoga  +       

Zip lining  +     

Must be adequately 
supervised and full safety 
equipment used 

Zorbing  +       
 

 


