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OFERTA UBEZPIECZENIA 

KEY MAN PODRÓŻE 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (AIG) mamy przyjemność 
przedstawić specjalnie przygotowaną ofertę ubezpieczenia w podróży Key Man Podróże, która jest dedykowana 
kadrze zarządzającej oraz menedżerom. 

Kto może być ubezpieczającym? 
Firma, która posiada inne ubezpieczenie w AIG (poza ubezpieczeniem Key Man). 

Kto może być ubezpieczonym? 
Członkowie władz zarządzających, menedżerowie wyższego szczebla wraz ze wspólnie podróżującymi członkami 
najbliższej rodziny (Współmałżonek/Partner oraz Dzieci). 

Kiedy i gdzie działa ubezpieczenie? 
Polisa wystawiana jest na rok. Ochrona udzielana jest: 

 w czasie zagranicznych podróży służbowych – w cenie do wykorzystania 150 osobodni w roku dla wszystkich 
zgłoszonych do ubezpieczenia osób, 

 w czasie zagranicznych wyjazdów prywatnych – w cenie do wykorzystania 75 osobodni w roku dla wszystkich 
zgłoszonych ubezpieczonych wraz z członkami najbliższej rodziny. 

Każda pojedyncza podróż jest ubezpieczona przez okres pierwszych 270 dni jej trwania. 

Jaki jest zakres ochrony i wysokości świadczeń? 

Świadczenie Suma ubezpieczenia (zł) 

Śmierć w skutek NW 
(dodatkowe świadczenie w wysokości 2% SU dla każdego Dziecka, łącznie nie więcej niż 10% SU) 

100 000 

Inwalidztwo (Część A2.1) 100 000 

Koszty leczenia i nieprzewidziane koszty podróży 
Koszty akcji ratowniczej 
Assistance 

NIELIMITOWANA 
świadczenia będą pokrywane do wysokości 

rzeczywiście poniesionych kosztów 

Podlimit na koszty leczenia stomatologicznego 2 000 

Koszty obsługi prawnej 75 000 

Odpowiedzialność cywilna 500 000 

Mienie osobiste 5 000 

Środki pieniężne 1 500 

Anulowanie, skrócenie, opóźnienie podróży 4 000 

Uprowadzenie, porwanie, wzięcie zakładników 50 000 

Składka roczna z umowy ubezpieczenia (zł): 1 500 
 

Warunki dodatkowe 

 Podróże prywatne oraz podróże członków rodziny wspólnie z Osobą ubezpieczoną objęte są ubezpieczeniem po 
wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu do AIG drogą mailową pod adres: zgloszeniaah@aig.com, najpóźniej jeden 
dzień przed wyjazdem. 

 Rozliczenie polisy następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie informacji przesłanych przez 
Ubezpieczającego odnośnie liczby wykorzystanych osobodni. Ewentualna dopłata składki nastąpi według stawki  
8 zł za każdy osobodzień. 

 Zakres ochrony obejmuje również choroby przewlekłe oraz następstwa aktów terrorystycznych. 

 Osoby ubezpieczone muszą zostać wskazane imiennie w postaci załącznika do polisy. 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków i Na Czas Podróży zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 roku 
oraz wprowadzonych do obrotu z dniem 01 września 2013 r. 

W przypadku zainteresowania przedstawioną propozycją lub w celu uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy  
o kontakt: ubezpieczenia.grupowe@aig.com 
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