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AIG EUROPE LIMITED SPÓ KA Z OGRANICZON  
ODPOWIEDZIALNO CI  ODDZIA  W POLSCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW 
I NA CZAS PODRÓ Y
zatwierdzone przez Dyrektora Oddzia u AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  
Oddzia  w Polsce z siedzib  w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 roku oraz wprowadzone do obrotu 
z dniem 1 wrze nia 2013 roku i maj ce zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

DEFINICJE

W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia niektóre poj cia i terminy deÞ niowane s  w okre lony sposób. DeÞ nicje te 
zaznaczane s  wyt uszczeniem i zachowuj  to samo znaczenie w Polisie, wszelkich za cznikach, dodatkach oraz o wiadczeniach. 

Travel Guard – jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela i upowa niona przez niego do dzia ania w jego 
imieniu.

BeneÞ cjent – o ile Ubezpieczaj cy za zgod  Osoby ubezpieczonej lub Osoba ubezpieczona nie uzgodni inaczej, w przypadku 
mierci Osoby ubezpieczonej BeneÞ cjentem jest pozostaj cy przy yciu i nierozwiedziony ma onek Osoby ubezpieczonej, 

a nast pnie dzieci Osoby ubezpieczonej, w tym uznane czy zaadoptowane przez t  osob , a potem prawni spadkobiercy Osoby 
ubezpieczonej. 

Choroba – ka da niespodziewana i nag a choroba lub infekcja zdiagnozowana w Okresie ochrony. 

Dziecko – ka de dziecko Osoby ubezpieczonej, stanu wolnego, przed uko czeniem 19. roku ycia lub, w przypadku podj cia 
przez dziecko Osoby ubezpieczonej nauki, przed uko czeniem 25. roku ycia.

Dzienne wynagrodzenie – jest to rednie miesi czne wynagrodzenie brutto, otrzymywane przez Osob  ubezpieczon  w okresie 
ostatnich 3 miesi cy poprzedzaj cych doznanie Uszkodzenia cia a, bez uwzgl dnienia wynagrodzenia z tytu u nadgodzin, 
prowizji i premii, podzielone przez trzydzie ci. 

Kraj sta ego zamieszkania – kraj, w którym Osoba ubezpieczona zamieszkuje obecnie lub w którym przebywa z zamiarem 
sta ego pobytu przez okres co najmniej jednego roku z uwagi na swoje zatrudnienie b d  prowadzon  przez siebie dzia alno  
zawodow . 

Lekarz – ka dy posiadaj cy odpowiednie uprawnienia i zarejestrowany lekarz, z wy czeniem:
 a) Osoby ubezpieczonej,
 b) Wspó ma onka lub Partnera, Dzieci, rodziców, rodze stwa oraz te ciów Osoby ubezpieczonej,
 c) Pracownika.

Nieszcz liwy wypadek – oznacza nag e, niespodziewane zdarzenie spowodowane czynnikami zewn trznymi, niezale ne od 
woli Osoby ubezpieczonej.

Okres ochrony – czas w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej 
udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa (zgodnie z Polis  i dalszym brzmieniem niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia).

Okres ubezpieczenia – okre lony w Polisie okres obowi zywania umowy ubezpieczenia.

Osoba ubezpieczona – ka da osoba, która nie uko czy a 80 lat, okre lona w Polisie jako Osoba ubezpieczona. Ochrona 
ubezpieczeniowa przys uguje do ko ca Okresu ubezpieczenia, w którym Osoba ubezpieczona uko czy 80 lat.

Partner – osoba w wieku od 18 do 80 lat, pozostaj ca z Osob  ubezpieczon  we wspólnym po yciu i prowadz ca z ni  wspólne 
gospodarstwo domowe, o ile ani ta osoba, ani Osoba ubezpieczona nie pozostaje w tym samym czasie w zwi zku ma e skim 
ani we wspólnym po yciu z inn  osob .

Planowy lot – lot, odbywaj cy si  zgodnie z opublikowanym graÞ kiem linii lotniczej. 
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Podró  – ka da podró  rozpoczynaj ca si  w Okresie ubezpieczenia, o planowanej d ugo ci nieprzekraczaj cej 270 (dwustu 
siedemdziesi ciu) dni, chyba e Ubezpieczyciel wyrazi pisemnie zgod  na inne warunki.

Podró  s u bowa – wszelkie podró e odbywane w celu prowadzenia dzia alno ci Ubezpieczaj cego, rozpoczynaj ce si  
w Okresie ubezpieczenia, a których planowana d ugo  nie przekracza 270 (dwustu siedemdziesi ciu) dni, chyba e 
Ubezpieczyciel wyrazi pisemn  zgod  na inne warunki. Czynno ci nies u bowe s  równie  przedmiotem ubezpieczenia w czasie 
trwania Podró y s u bowej.

Polisa – dokument potwierdzaj cy zawarcie umowy ubezpieczenia, zawieraj cy szczegó y dotycz ce udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Pracownik – ka da osoba zatrudniona przez Ubezpieczaj cego na podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru, mianowania 
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Roczne wynagrodzenie – czne roczne podstawowe wynagrodzenie brutto, z wy czeniem wynagrodzenia za prac  
w nadgodzinach, prowizji lub premii wyp acanych przez Ubezpieczaj cego na rzecz Osoby ubezpieczonej w dacie doznania 
Uszkodzenia cia a. Roczne wynagrodzenie zostanie obliczone poprzez pomno enie redniego miesi cznego wynagrodzenia 
brutto, otrzymywanego przez Osob  ubezpieczon  w okresie ostatnich 3 miesi cy poprzedzaj cych doznanie Uszkodzenia 
cia a, bez uwzgl dnienia wynagrodzenia z tytu u nadgodzin, prowizji i premii, przez dwana cie. 

Suma ubezpieczenia – okre lona w Polisie dla ka dego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysoko ci której 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  w przypadku zaistnienia zdarzenia obj tego ochron  ubezpieczeniow , z zastrze eniem 
odpowiednich postanowie  ogólnych warunków ubezpieczenia.

Terroryzm – akt, w czaj c zagro enie lub rzeczywiste u ycie si y lub przemocy przez dowoln  osob  lub grup  osób, dzia aj cych 
indywidualnie lub w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub rz du, lub w zwi zku z nimi, na tle politycznym, religijnym, ideologicznym 
lub etycznym, lub z innych powodów, w tym z zamiarem wywarcia wp ywu na dowolny rz d lub w celu zastraszenia spo ecze stwa 
lub jego cz ci.

Ubezpieczaj cy – zawieraj ca umow  ubezpieczenia spó ka, organizacja lub osoba Þ zyczna wymieniona w Polisie. 

Ubezpieczyciel – AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01486260, siedziba g ówna: The AIG 
Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia  KRS, pod numerem 
0000436014, NIP 107-00-23-828; siedziba g ówna: ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa (AIG).

Udzia  w asny – kwota okre lona w Polisie w formie procentowej lub jako kwota sta a, która zostanie odliczona od nale nego 
wiadczenia.

Uszkodzenie cia a – uraz cia a spowodowany Nieszcz liwym wypadkiem, maj cy miejsce w Okresie ubezpieczenia, a który 
nie powstawa  stopniowo. Uszkodzeniem cia a nie jest: 

 a) Choroba, chyba e stanowi konsekwencj  Uszkodzenia cia a,

 b) zespó  stresu pourazowego, 

 c)  stan psychologiczny lub psychiczny, z wy czeniem nieuleczalnej niepoczytalno ci, stanowi cej bezpo redni skutek Nieszcz -
liwego wypadku. 

Wojna – ka da czynno  wynikaj ca z u ycia si  wojskowych lub stanowi ca prób  uczestnictwa w u yciu si y w stosunku do 
narodów, wojna domowa, rewolucja, inwazja, powstanie, u ycie si  wojskowych, przej cie rz du lub si  wojskowych, celowe 
wykorzystanie si  wojskowych w celu przej cia, zapobie enia lub zniwelowania skutków aktów Terroryzmu, o których wiedziano 
lub co do których przeprowadzenia istnia y podejrzenia.

Zwyk e i uzasadnione koszty – poniesione op aty i nale no ci, z wy czeniem op at i nale no ci, które nie zosta yby poniesione 
w przypadku niewykupienia ubezpieczenia, oraz op at i nale no ci za wiadczenia medyczne, które z medycznego punktu widzenia 
nie by y niezb dne zarówno w Okresie ochrony, jak i w czasie Podró y/Podró y s u bowej (którykolwiek okres up ywa pierwszy).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cesja

Niniejsza polisa nie b dzie przedmiotem cesji, o ile Ubezpieczyciel i Ubezpieczaj cy nie postanowili inaczej na pi mie pod 
rygorem niewa no ci.

Zmiana ryzyka

Ubezpieczaj cy niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 14 dni, zawiadomi Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach w dzia alno ci 
gospodarczej prowadzonej w Okresie ubezpieczenia, w tym o ka dym przej ciu, za o eniu i zbyciu spó ek lub przedsi biorstw. 
Umowa ubezpieczenia b dzie mia a zastosowanie do wszelkich ww. zmian jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Ubezpieczyciela.
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Odst pienie

Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni  sze  miesi cy, Ubezpieczaj cy ma prawo odst pienia od umowy 
ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj cy jest przedsi biorc  – w terminie 7 dni, od dnia zawarcia 
umowy. Odst pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj cego z obowi zku zap acenia sk adki za okres, w jakim 
Ubezpieczyciel udziela  ochrony ubezpieczeniowej.

Rozwi zanie

Ubezpieczaj cy mo e wypowiedzie  niniejsz  umow  ubezpieczenia za 30-dniowym wypowiedzeniem wystosowanym do 
Ubezpieczyciela, na adres Ubezpieczyciela w Polsce. 

W przypadku wypowiedzenia umowy sk adka ubezpieczeniowa za okres do rzeczywistej daty rozwi zania umowy zostanie 
rozliczona, a kwota sk adki ubezpieczeniowej za okres nast puj cy po rozwi zaniu zostanie zwrócona.

Osoba ubezpieczona nie mo e wypowiedzie  umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków 
ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel ma prawo rozwi za  niniejsz  umow  bez zachowania terminu wypowiedzenia, je eli ponosi  odpowiedzialno  
z tytu u umowy ubezpieczenia po rozpocz ciu Okresu ubezpieczenia, za  Ubezpieczaj cy nie zap aci  Sk adki lub jej pierwszej 
raty w Dacie p atno ci sk adki (zgodnie z Polis ).

Ubezpieczyciel mo e równie  rozwi za  niniejsz  umow  za 30-dniowym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Ubezpieczaj cy 
zaprzesta  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

Je eli ustalono, e Sk adka b dzie p atna w ratach, a Ubezpieczaj cy nie zap aci  kolejnej raty, to odpowiedzialno  
Ubezpieczyciela wygasa, je eli Ubezpieczyciel wezwa  Ubezpieczaj cego do zap aty i zastrzeg  w wezwaniu, e niedokonanie 
p atno ci w ci gu siedmiu dni od daty jego otrzymania skutkowa  b dzie ustaniem jego odpowiedzialno ci ubezpieczeniowej.

Ochrona danych

Ubezpieczaj cy:
 a)  potwierdza, e Ubezpieczaj cy przeka e wszelkie dane osobowe (zgodnie z Ustaw  o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. z pó niejszymi zmianami) Osób ubezpieczonych za pe n  zgod  Osób ubezpieczonych, których dane 
osobowe dotycz ,

 b) potwierdza, e Ubezpieczaj cy zawiadomi Ubezpieczyciela o ewentualnym wycofaniu którejkolwiek ze zgód, 
 c)  przyjmuje do wiadomo ci, e w okresie obowi zywania danej zgody Ubezpieczyciel b dzie przetwarza  dane osobowe 

jedynie w celach administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych 
ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Ujawnienie informacji

Ubezpieczaj cy i Osoby ubezpieczone s  zobowi zane do ujawnienia Ubezpieczycielowi wszelkich istotnych okoliczno ci 
wymaganych przez Ubezpieczyciela. W przypadku gdy Ubezpieczyciel nie uzyska  informacji, a mimo to podpisa  Polis , 
informacj  uznaje si  za nieistotn . Ubezpieczaj cy i Osoby ubezpieczone s  zobowi zane do zawiadomienia Ubezpieczyciela 
o wszelkich zmianach ww. okoliczno ci. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki okoliczno ci, które z naruszeniem 
zda  poprzednich nie zosta y podane do jego wiadomo ci. 

Obowi zki okre lone w akapicie poprzedzaj cym obci aj  Osob  ubezpieczon , chyba e Osoba ubezpieczona nie wiedzia a 
o zawarciu umowy na jej rachunek.

Sk adka

Ubezpieczaj cy jest zobowi zany do zap acenia Sk adki okre lonej w Polisie do Daty p atno ci sk adki okre lonej w Polisie, 

o ile Ubezpieczaj cy i Ubezpieczyciel nie uzgodni  inaczej na pi mie. 

Prawo i jurysdykcja

Umowa ubezpieczenia jest przedmiotem wy cznej w a ciwo ci s dów polskich, a do jej postanowie  stosuje si  przepisy prawa 
polskiego. Powództwo o roszczenia wynikaj ce z niniejszej umowy ubezpieczenia mo na wytoczy  albo wed ug przepisów 
o w a ciwo ci ogólnej, albo przed s d w a ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj cego, Osoby ubezpieczonej, 
BeneÞ cjenta lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia wystosowane na mocy niniejszej umowy przez Ubezpieczaj cego lub Osob  ubezpieczon  b d  
kierowane na poni szy adres, chyba e Ubezpieczyciel wyrazi pisemn  zgod  na przesy anie ich na inny adres:

AIG
ul. Marsza kowska 111
00-102 Warszawa
Polska

Inne ubezpieczenia

1.  Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej 
ubezpieczycieli na sumy, które cznie przewy szaj  jego warto  ubezpieczeniow , Ubezpieczaj cy i Osoby ubezpieczone 
nie mog  da  wiadczenia przewy szaj cego wysoko  szkody. Mi dzy ubezpieczycielami ka dy z nich odpowiada w takim 
stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do cznych sum wynikaj cych z podwójnego lub wielo-
krotnego ubezpieczenia, z wy czeniem Cz ci A1–A8 oraz Cz ci A13, na mocy których warto  zostanie wyp acona w ca o ci.
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2.  Je eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, uzgodniono, e suma wyp acona przez ubezpieczyciela 
z tytu u ubezpieczenia mo e by  wy sza od poniesionej szkody, zap aty wiadczenia w cz ci przewy szaj cej wysoko  szkody 
Ubezpieczaj cy mo e da  tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla okre lenia odpowiedzialno ci mi dzy 
ubezpieczycielami nale y przyj , e w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym ust pie, suma ubezpieczenia równa jest 
warto ci ubezpieczeniowej.

Roszczenia osób trzecich

Zg oszenie roszczenia odszkodowawczego na podstawie niniejszej umowy przys uguje wy cznie Ubezpieczaj cemu, Osobie 
ubezpieczonej lub BeneÞ cjentowi, z wy czeniem osób trzecich uprawnionych do zg aszania roszcze  z tytu u ubezpieczenia 
bezpo rednio do Ubezpieczyciela zgodnie z Cz ci  B1.5 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

Uzasadniona staranno

Ubezpieczaj cy i ka da Osoba ubezpieczona do o  nale ytej staranno ci w celu zapobie enia powstania szkodzie, 
a w przypadku wyst pienia zdarzenia u yj  wszelkich dost pnych im rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

USD

Do wszelkich kwot wyra onych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w dolarach przyjmowa  si  b dzie odpowiednik 
w z otych polskich, zgodnie ze rednim kursem og oszonym przez Narodowy Bank Polski w tabelach kursów rednich walut obcych, 
obowi zuj cym w dacie wyst pienia zdarzenia powoduj cego powstanie po stronie Ubezpieczyciela odpowiedzialno ci ubezpie-
czeniowej.

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYP ATY WIADCZE

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wyp at  odszkodowania Ubezpieczaj cy, Osoba ubezpieczona lub BeneÞ cjent do cz , na w asny koszt, 
niezb dne dowody (w tym dokumenty z sekcji zw ok). Rodzaj dowodów (jak te  ich forma) b dzie zgodny z wymogami 
Ubezpieczyciela i obejmuje m.in. nast puj ce dokumenty: 
 a) formularz wniosku Ubezpieczyciela, 

 b) za wiadczenie lekarskie okre laj ce rodzaj i stopie  wszystkich obra e  lub chorób oraz ich dok adn  diagnoz ,
 c)  w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia – orygina y wszystkich faktur i rachunków umo liwiaj cych Ubezpieczycielowi 

okre lenie cznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez Osob  ubezpieczon ,

 d)  w przypadku mierci – akt zgonu (lub jego kopia notarialnie po wiadczona za zgodno  z orygina em) i dokumenty prawne 
stwierdzaj ce to samo  wszystkich BeneÞ cjentów,

 e) raport policyjny lub wszelkie inne urz dowe raporty, je eli s  dost pne,
 f)  w przypadku gdy informacje przekazane Ubezpieczycielowi s  niewystarczaj ce do ustalenia odpowiedzialno ci, Ubezpie-

czyciel mo e za da  dodatkowych informacji. 

Zawiadomienie o z o eniu wniosku o odszkodowanie

Ubezpieczaj cy, Osoba ubezpieczona lub BeneÞ cjent s  zobowi zani do z o enia wniosku o odszkodowanie niezw ocznie, 
nie pó niej jednak ni  w ci gu 30 dni od daty wydarzenia skutkuj cego zg oszeniem wniosku o odszkodowanie. 

Badania lekarskie

Ubezpieczyciel mo e wymaga , aby Osoba ubezpieczona podda a si  badaniom lekarskim – na koszt Ubezpieczyciela – 
w zwi zku z dowolnym wnioskiem o odszkodowanie.

Wyp ata odszkodowania

Ubezpieczyciel jest zobowi zany do zap aty wnioskowanej kwoty w ci gu 30 dni od daty zg oszenia wniosku. W przypadku gdy 
wyja nienie okoliczno ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela albo wysoko ci wiadczenia okaza o si  
niemo liwe w tym terminie, Ubezpieczyciel jest zobowi zany do zap aty jego bezspornej cz ci w ci gu ww. 30 dni, a pozosta ej 
kwoty odszkodowania – w ci gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej staranno ci wyja nienie tych okoliczno ci 
sta o si  mo liwe.

Waluta

wiadczenia wyp acane Osobie ubezpieczonej lub osobie uprawnionej s  realizowane w z otych polskich i stanowi  
równowarto  kwot w innych walutach, wed ug kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabelach kursów rednich 
walut obcych, obowi zuj cego w dacie wyst pienia zdarzenia powoduj cego powstanie po stronie Ubezpieczyciela 
odpowiedzialno ci ubezpieczeniowej, i s  realizowane maksymalnie do wysoko ci Sum ubezpieczenia wskazanych w Polisie.

OGÓLNE WY CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI

Ubezpieczyciel nie wyp aci wiadczenia/odszkodowania, je eli zdarzenie wywo uj ce szkod  bezpo rednio lub po rednio 
spowodowane jest lub wynika z nast puj cych czynników: 
 a)  promieniowania jonizuj cego lub ska enia promieniowaniem dowolnego paliwa nuklearnego lub wszelkich odpadów 

nuklearnych, lub odpadów ze spalania paliw nuklearnych,
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 b)  radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych w a ciwo ci j drowych urz dze  wybuchowych lub ich 
nuklearnych cz ci,

 c) rozpylania, stosowania lub rozprzestrzeniania patogennych lub truj cych substancji biologicznych i chemicznych,
 d) Wojny (niezale nie od tego czy zosta a oÞ cjalnie wypowiedziana, czy nie),
 e) celowego samookaleczenia si , samobójstwa lub próby samobójczej, przest pstwa lub próby pope nienia przest pstwa,
 f)  podró owania, podczas podró y powietrznych, w charakterze innym ni  jako pasa er komercyjnych linii lotniczych podczas 

Planowego lotu lub lotu czarterowego,
 g)  pozostawania przez Osob  ubezpieczon  pod wp ywem alkoholu (którego poziom we krwi przekroczy  0,5 promila, 

a w przypadku kieruj cego pojazdem – 0,2 promila), leków lub narkotyków, chyba e zosta y one podane przez Lekarza lub 
zosta y przepisane przez Lekarza i za ywano je zgodnie z zaleceniami,

 h) AIDS/HIV lub dowolnych innych chorób przenoszonych drog  p ciow ,
 i)  aktywnego uczestnictwa w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych w celu osi gni cia maksymalnych wra e , za 

które uwa a si  sporty powietrzne, sporty walki, jazd  na nartach poza wyznaczonymi trasami, skoki na gumowej linie, 
heliskiing, heliboarding, wspinaczk  górsk  i ska kow , speleologi , rafting, sporty motorowe (z wyj tkiem amatorskiej jazdy 
na: quadach, skuterach), sporty motorowodne (z wyj tkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówk ), a tak e 
uczestniczenia w wyprawach do miejsc charakteryzuj cych si  ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi 
typu pustynia, wysokie góry (powy ej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, d ungla i tereny lodowcowe lub nie ne wymagaj ce 
u ycia sprz tu zabezpieczaj cego lub asekuracyjnego, oraz nurkowania na g boko  wi ksz  ni  18 metrów,

 j)  odbywania zasadniczej s u by wojskowej, szkolenia lub dy uru w organizacji wojskowej, policji lub organizacji paramilitarnej, 
o ile Ubezpieczyciel nie uzgodni  inaczej na pi mie,

 k) wszelkich Uszkodze  cia a istniej cych przed Okresem ubezpieczenia.

SPORY I REKLAMACJE

Ubezpieczyciel do o y wszelkich stara  celem zapewnienia wysokiego standardu us ug Ubezpieczaj cemu i Osobie ubezpie-
czonej. W przypadku gdy Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona ma zastrze enia do us ug Ubezpieczyciela, powinna 
skontaktowa  si  z:

Dyrektor Oddzia u
AIG
ul. Marsza kowska 111
00-102 Warszawa, Polska

Ubezpieczyciel do o y wszelkich stara  w celu rozwi zania sporów bezpo rednio z Ubezpieczaj cym lub Osob  ubezpieczon . 
Jednak e, w przypadku gdy Ubezpieczyciel nie jest w stanie rozwi za  sporu w sposób satysfakcjonuj cy dla Ubezpieczaj cego 
lub Osoby ubezpieczonej, Ubezpieczaj cy lub Osoby ubezpieczone mog  przekaza  spraw  do rozstrzygni cia przez s d.

OKRESY OCHRONY

Nieszcz liwy wypadek

Okres ochrony (OP1) – ca odobowy, na ca ym wiecie
• 24 godziny na dob , na ca ym wiecie.

Okres ochrony (OP2) – zawodowy
• W czasie wykonywania przez Osob  ubezpieczon  czynno ci zawodowych na rzecz Ubezpieczaj cego.

Okres ochrony (OP3) – zawodowy i w drodze do i z pracy
• W czasie wykonywania przez Osob  ubezpieczon  czynno ci zawodowych na rzecz Ubezpieczaj cego.
• Gdy Osoba ubezpieczona przebywa w miejscu pracy.
• Gdy Osoba ubezpieczona jest w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub z powrotem.
• Gdy Osoba ubezpieczona jest w drodze pomi dzy miejscami pracy, a koszty podró y pokrywa Ubezpieczaj cy.

Okres ochrony (OP4) – podró  s u bowa na terenie Polski
•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona wykonuje obowi zki zawodowe na zlecenie Ubezpieczaj cego poza siedzib  

Ubezpieczaj cego. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si  w chwili opuszczenia miejsca zamieszkania lub miejsca pracy 
(w zale no ci od tego, co nast pi pó niej) przez Osob  ubezpieczon  przy rozpocz ciu Podró y s u bowej i trwa do momentu 
przybycia do miejsca pracy lub miejsca zamieszkania (w zale no ci od tego, co nast pi wcze niej) Osoby ubezpieczonej przy 
zako czeniu Podró y s u bowej. 

Okres ochrony (OP5) – podró  pojazdem
•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona wsiada lub wysiada z pojazdu, podró uje nim, dokonuje za adunku lub wy adunku rzeczy 

nim przewo onych, naprawia awari  na drodze lub tankuje pojazd b d cy w asno ci  Ubezpieczaj cego, wypo yczony lub 
wynaj ty przez niego, lub dowolny inny pojazd zast pczy.

Okres ochrony (OP6) – przewo nik 
•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona podró uje odp atnie na l dzie, morzu lub w powietrzu pojazdem Przewo nika 

posiadaj cego licencj  na odp atny przewóz pasa erów.
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Podró

Okres ochrony (OT1) – zagraniczna podró  s u bowa

•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona jest w Podró y s u bowej poza granicami Polski, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
si  w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania lub miejsca pracy w Polsce, w zale no ci od tego, co nast pi pó niej, do 
momentu powrotu do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy w Polsce, w zale no ci od tego, które wydarzenie nast pi 
wcze niej. 

Okres ochrony (OT2) – podró  s u bowa poza kraj sta ego zamieszkania

•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona jest w Podró y s u bowej poza granicami Kraju sta ego zamieszkania, ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna si  w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania lub miejsca pracy w Kraju sta ego 
zamieszkania, w zale no ci od tego, co nast pi pó niej, do momentu powrotu do miejsca zamieszkania lub pracy w Kraju 
sta ego zamieszkania, w zale no ci od tego, które wydarzenie nast pi wcze niej.

Okres ochrony (OT3) – wszelkie podró e poza granice Polski

•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona jest w Podró y poza granicami Polski, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si  
w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania lub miejsca pracy w Polsce, w zale no ci od tego, co nast pi pó niej, do 
momentu powrotu do miejsca zamieszkania lub pracy w Polsce w zale no ci od tego, które wydarzenie nast pi wcze niej. 

Okres ochrony (OT4) – wszelkie podró e poza granice kraju sta ego zamieszkania 
•  Podczas gdy Osoba ubezpieczona jest w Podró y poza granicami Kraju sta ego zamieszkania, ochrona ubezpieczeniowa 

rozpoczyna si  w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania lub miejsca pracy w Kraju sta ego zamieszkania, w zale no ci 
od tego, co nast pi pó niej, do momentu powrotu do miejsca zamieszkania lub pracy w Kraju sta ego zamieszkania, 
w zale no ci od tego, które wydarzenie nast pi wcze niej. 

CZ  A – NIESZCZ LIWY WYPADEK

CZ  A1 – MIER  WSKUTEK NIESZCZ LIWEGO WYPADKU 

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a, które w ci gu dwóch lat jako jedyna i niezale na od innych 
czynników przyczyna doprowadzi do mierci, Ubezpieczyciel wyp aci BeneÞ cjentowi wiadczenie okre lone w Polisie, z zastrze-
eniem poni szych warunków. 

czna kwota wiadcze  p atna zgodnie z Cz ci  A1 zostanie wyp acona w kwocie przewy szaj cej dowolne inne wiadczenie 
p atne zgodnie z Cz ci  A2 – Inwalidztwo, o ile mier  wskutek nieszcz liwego wypadku jest konsekwencj  tego samego 
Uszkodzenia cia a.

wiadczenie wyp acane z tytu u mierci wskutek nieszcz liwego wypadku zostanie podwy szone o 2% dla ka dego Dziecka 
– do maksymalnej wysoko ci 10% Sumy ubezpieczenia.

CZ  A2 – INWALIDZTWO 

Cz  A2.1 – Tabela sta a

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a, które jako jedyna i niezale na od innych czynników przyczyna 
doprowadzi do trwa ego i nieodwracalnego Inwalidztwa, Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie okre lone 
w poni szej tabeli wiadcze , z zastrze eniem poni szych warunków oraz do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie. 

Tabela wiadcze  

Rodzaj inwalidztwa wiadczenie wyra one jako procent 
sumy ubezpieczenia 

1) Utrata ko czyny 100%

2) Utrata wzroku 100%

3) Utrata mowy 100%

4) Utrata s uchu 100%

5) Ca kowita trwa a niezdolno  do pracy 100%

6) Anatomiczna utrata lub trwa a ca kowita utrata funkcji (w tym parali ):

 a) jednego kciuka 30%

 b) palca wskazuj cego 20%

 c) palca innego ni  wskazuj cy 10%
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Rodzaj inwalidztwa wiadczenie wyra one jako procent 
sumy ubezpieczenia 

 d) du ego palca u stopy 15%

 e) palca innego ni  du y palec u stopy 5%

 f) barku lub okcia 25%

 g) nadgarstka, biodra, kolana lub kostki 20%

 h) dolnej szcz ki, wskutek zabiegu chirurgicznego 30%

7) Znacz ca utrata tkanki kostnej (stan trwa y i nieuleczalny):

 a) czaszka na ca ej grubo ci, powierzchnia:

– minimum 6 cm kwadratowych

– od 3 do 6 cm kwadratowych

– poni ej 3 cm kwadratowych

40%

20%

10%

 b) bark 40%

 c) dwie ko ci przedramienia 30%

 d) udo lub podudzie 50%

 e) rzepka 20%

 f) skrócenie dolnej ko czyny o:

– minimum 5 cm

– od 3 do 5 cm 

– od 1 do 3 (w cznie) cm

30%

20%

10%

8) Ca kowita nieuleczalna niepoczytalno 100%

9) Paraplegia 100%, lecz nie wi cej ni  100 000 z

10) Tetraplegia 100%, lecz nie wi cej ni  200 000 z

Cz  A2.2 – Tabela ZUS

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a, które jako jedyna i niezale na od innych czynników przyczyna 
doprowadzi do trwa ego i nieodwracalnego Inwalidztwa, Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie do 
wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie, z zastrze eniem poni szych warunków.

wiadczenie stanowi iloczyn Sumy ubezpieczenia i stopnia trwa ego i nieodwracalnego Inwalidztwa ustalonego przez Lekarza 
Ubezpieczyciela.

Lekarz Ubezpieczyciela, ustalaj c w ramach Cz ci A2.2 stopie  i rodzaj trwa ego Inwalidztwa, b dzie si  pos ugiwa  pe n  
tablic  „Ocena procentowa sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu”, b d c  za cznikiem do Rozporz dzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym 
uszczerbku na zdrowiu, trybu post powania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz post powania o wyp at  jednorazowego 
odszkodowania (DzU.02.234.1974), z tym e nie ma zastosowania Dzia  O „Choroby zawodowe” ww. tablicy.

Postanowienia wspólne do Cz ci A2

1.  W przypadku gdy jeden Nieszcz liwy wypadek skutkuje wi cej ni  jedn  form  Inwalidztwa, warto ci procentowe dotycz ce 
ka dego Inwalidztwa kumuluj  si , z tym e Ubezpieczyciel nie zap aci kwoty przekraczaj cej 100% Sumy ubezpieczenia 
okre lonej w Polisie dla niniejszej cz ci.

2.  W przypadku wiadczenia za utrat  lub utrat  funkcji dowolnej ca ej ko czyny, wiadczenie za utrat  lub utrat  funkcji cz ci 
ko czyny nie b dzie wyp acane.

3.  Kwota p atna z tytu u parali u palców r k (innych ni  kciuk i palec wskazuj cy) i stóp (innych ni  du y palec) jest równa 50% 
wiadczenia z tytu u utraty tych palców.

4.  Je eli Ubezpieczaj cy i Ubezpieczyciel tak si  umówi , wysoko  wiadczenia z tytu u Inwalidztwa mo e zosta  ustalona 
wed ug skali progresywnej. W takim przypadku wska nik progresji zostanie wskazany w Polisie.

CZ  A3 – CA KOWITA OKRESOWA NIEZDOLNO  DO PRACY

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a, które jako jedyna i niezale na od innych czynników przyczyna 
doprowadzi do Ca kowitej okresowej niezdolno ci do pracy, Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie, 
z zastrze eniem poni szych warunków oraz do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie i z uwzgl dnieniem Okresu 
oczekiwania.
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DeÞ nicja do Cz ci A3

Ca kowita okresowa niezdolno  do pracy – niepe nosprawno  uniemo liwiaj ca Osobie ubezpieczonej wykonywanie 
wszystkich elementów dotychczasowej pracy na rzecz Ubezpieczaj cego. Niepe nosprawno  musi by  potwierdzona zwolnieniem 
z pracy wystawionym przez Lekarza (na druku L4).

DEFINICJE STOSOWANE W CZ CI A

Inwalidztwo – utrata mo liwo ci pos ugiwania si  lub zaburzenie czynno ci jakiejkolwiek cz ci cia a, narz du lub funkcji narz du.

Okres oczekiwania – wyra ony w dniach okres Ca kowitej okresowej niezdolno ci do pracy lub pobytu w szpitalu, podczas 
którego wiadczenie nie jest wyp acane.

Utrata ko czyny

W przypadku nogi: 
 a) anatomiczna utrata ko czyny w kostce lub powy ej kostki, lub 
 b) trwa a utrata funkcji ca ej stopy lub nogi.

W przypadku r ki:
 a)  utrata polegaj ca na trwa ej anatomicznej utracie czterech palców w stawie ródr czno-paliczkowym (stawie cz cym 

ródr cze z palcami) lub utracie ko czyny powy ej tego stawu, lub
 b) trwa a utrata funkcji ca ej r ki lub d oni.

Utrata wzroku – trwa a i ca kowita utrata wzroku:
 a) w obu oczach, w przypadku gdy poprzez badanie okulistyczne stwierdzono, e Osoba ubezpieczona jest niewidoma,
 b) w jednym oku, w przypadku gdy stopie  wzroku po korekcji jest równy 3/60 lub mniej w skali Snellena.

Utrata mowy – ca kowita i trwa a utrata mowy.

Utrata s uchu – ca kowita i trwa a utrata s uchu.

Paraplegia (pora enie poprzeczne) – ca kowity i nieodwracalny parali  obu ko czyn dolnych lub obu ko czyn górnych. 

Tetraplegia (pora enie czteroko czynowe) – ca kowity i nieodwracalny parali  obu ko czyn dolnych oraz obu ko czyn górnych. 

Ca kowita trwa a niezdolno  do pracy – niepe nosprawno , która ca kowicie uniemo liwia Osobie ubezpieczonej prac  
w dotychczasowym zawodzie na rzecz Ubezpieczaj cego, która wedle aktualnej wiedzy medycznej utrzyma si  do ko ca ycia 
Osoby ubezpieczonej. 

Maksymalna czna kwota ubezpieczenia z tytu u wypadku podczas planowanego lotu – maksymalna czna kwota, któr  
wyp aci Ubezpieczyciel na mocy niniejszego i ka dego innego indywidualnego ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych 
wypadków wystawionego przez Ubezpieczyciela Ubezpieczaj cemu na rzecz wszystkich Osób ubezpieczonych, które dozna y 
Uszkodzenia cia a w tym samym Nieszcz liwym wypadku podczas Planowego lotu lub serii Nieszcz liwych wypadków 
podczas Planowych lotów, do których przyczyni o si , spowodowa o je to samo zdarzenie lub stanowi y one jego konsekwencj . 

Maksymalna czna kwota ubezpieczenia z tytu u nieszcz liwego wypadku – maksymalna czna kwota, któr  wyp aci 
Ubezpieczyciel na mocy niniejszego i dowolnego indywidualnego ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadków 
wystawionego przez Ubezpieczyciela Ubezpieczaj cemu na rzecz wszystkich Osób ubezpieczonych, które dozna y 
Uszkodzenia cia a w tym samym Nieszcz liwym wypadku lub serii Nieszcz liwych wypadków, do których przyczyni o si , 
spowodowa o je to samo zdarzenie lub stanowi y one jego konsekwencj .

Koszty wiadcze  medycznych – zwyk e i uzasadnione koszty wiadcze  medycznych, leczenia chirurgicznego, rehabilitacji 
lub innego leczenia zaleconego lub przepisanego przez Lekarza oraz wszelkie koszty hospitalizacji, opieki piel gniarskiej i op at 
za wezwanie karetki pogotowia. Koszty leczenia dentystycznego nie wchodz  w zakres kosztów wiadcze  medycznych.

Z amanie ko ci – przerwanie ci g o ci tkanki kostnej b d ce dzia aniem si  zewn trznych, przekraczaj cych wytrzyma o  tkanki 
kostnej. 

POSTANOWIENIA MAJ CE ZASTOSOWANIE DO CZ CI A

1.  W przypadku gdy Osoba ubezpieczona zaginie, a w a ciwy s d lub urz d pa stwowy wyda orzeczenie, w którym uzna 
Osob  ubezpieczon  za zmar , wiadczenie okre lone w Polisie zostanie wyp acone. Jednak e w przypadku, gdy oka e si , 
e Osoba ubezpieczona nie zmar a, Ubezpieczyciel ma prawo domaga  si  zwrotu wszelkich wyp aconych kwot.

2.  mier  lub Inwalidztwo w nast pstwie wystawienia na dzia anie surowych warunków pogodowych uznaje si  za spowodowane 
Uszkodzeniem cia a.

3.  W przypadku gdy Osoba ubezpieczona nie jest Pracownikiem, wiadczenie z tytu u Ca kowitej trwa ej niezdolno ci do 
pracy zostanie wyp acone pod warunkiem, e Uszkodzenie cia a ca kowicie uniemo liwia Osobie ubezpieczonej wykonywanie 
pracy zawodowej jakiegokolwiek rodzaju, który to stan wedle aktualnej wiedzy medycznej b dzie si  utrzymywa  do ko ca ycia 
Osoby ubezpieczonej. W takim wypadku nie zostan  wyp acone adne wiadczenia na podstawie Cz ci A3.
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4.  wiadczenie wyp acane z tytu u mierci wskutek nieszcz liwego wypadku (Cz  A1) Osoby ubezpieczonej, która jest 
Dzieckiem zostanie ograniczone do 10 000 USD z wyj tkiem sytuacji, gdy Osoba ubezpieczona, w wieku pomi dzy 16. 
a 18. rokiem ycia, w dacie odniesienia Uszkodzenia cia a jest Pracownikiem.

5.  W przypadku gdy Osoba ubezpieczona nie posiada ubezpieczenia od mierci wskutek nieszcz liwego wypadku, 
Ubezpieczyciel nie wyp aci adnego wiadczenia z tytu u Inwalidztwa (Cz  A2) do dnia up yni cia 13 tygodni od 
Nieszcz liwego wypadku. Ubezpieczyciel wyp aci wiadczenie pod warunkiem, e Osoba ubezpieczona nie zmar a 
w wyniku Nieszcz liwego wypadku w tym okresie.

6.  W przypadku gdy Osoba ubezpieczona posiada ubezpieczenie od mierci wskutek nieszcz liwego wypadku (Cz  A1), 
jednak suma ubezpieczenia jest ni sza ni  z tytu u Inwalidztwa (Cz  A2), Ubezpieczyciel do up ywu 13 tygodni od daty 
Uszkodzenia cia a nie wyp aci kwoty wy szej ni  wiadczenie z tytu u mierci. 

7.  W razie gdy Osoba ubezpieczona otrzyma wiadczenie z tytu u Inwalidztwa (Cz  A2) w nast pstwie Nieszcz liwego 
wypadku, po czym to samo Uszkodzenie cia a spowoduje mier  Osoby ubezpieczonej, wszelkie wiadczenia wyp acone 
z tytu u Inwalidztwa w nast pstwie Nieszcz liwego wypadku zostan  zaliczone na poczet wiadczenia z tytu u mierci 
spowodowanej wypadkiem.

8.  W przypadku gdy wnioski o wyp at  wiadcze  przekraczaj  Maksymaln  czn  kwot  wiadczenia z tytu u wypadku 
podczas planowego lotu lub Maksymaln  czn  kwot  wiadczenia z tytu u nieszcz liwego wypadku przedstawion  
w Polisie, Ubezpieczyciel zmniejszy proporcjonalnie wysoko  wiadczenia dla ka dej uprawnionej osoby tak, aby czna 
kwota nie przekroczy a limitu okre lonego w Polisie.

9.  W przypadku gdy Nieszcz liwy wypadek skutkuje wi cej ni  jedn  form  Inwalidztwa, kwoty u amkowe ich dotycz ce 
kumuluj  si , z tym e Ubezpieczyciel nie wyp aci kwoty przekraczaj cej 100% Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie 
dla zakresu Inwalidztwo.

10.  Ubezpieczyciel zwróci Osobie ubezpieczonej poniesione przez ni  i udokumentowane Koszty wiadcze  medycznych 
– do wysoko ci 10% wiadczenia wyp aconego w ramach Cz ci A1 i A2, ale nie wi cej ni  10 000 USD. Koszty te nie zostan  
zwrócone, je eli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Cz  A9.

11.  W przypadku gdy wnioskowane wiadczenie wyp acane jest z tytu u utraty lub utraty funkcji ca ej ko czyny, Ubezpieczyciel 
nie wyp aci wiadczenia z tytu u utraty lub utraty funkcji jej cz ci.

WY CZENIA DOTYCZ CE CZ CI A

1.  Ubezpieczyciel nie wyp aci wiadczenia, w przypadku gdy do powstania Uszkodzenia cia a lub mierci, Inwalidztwa, 
hospitalizacji, z ama , poniesienia Kosztów leczenia powypadkowego przyczyni y si  lub stanowi y ich skutek poni sze 
okoliczno ci:

 a) Choroba (niestanowi ca konsekwencji Uszkodzenia cia a) lub 

 b) przyczyny naturalne lub zmiany zwyrodnieniowe, lub 

 c) stopniowo pogarszaj cy si  stan zdrowia.

2.  Ubezpieczyciel nie wyp aci wiadczenia Osobie ubezpieczonej, je eli Nieszcz liwy wypadek zdarzy  si  po wyga ni ciu 
Okresu ubezpieczenia, w którym Osoba ubezpieczona uko czy a 80 lat. Dla Osoby ubezpieczonej po up ywie Okresu 
ubezpieczenia, w którym ta osoba uko czy a 75 lat, Suma ubezpieczenia z tytu u mierci w wyniku nieszcz liwego 
wypadku lub Inwalidztwa zostanie pomniejszona do 50% Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie dla danego zakresu, 
ale nie wi cej ni  30 000 z otych, a w pozosta ych zakresach ubezpieczenia w Cz ci A wiadczenie nie zostanie wyp acone 
w ogóle.

ROZSZERZENIE OCHRONY W CZ CI A

CZ  A4 – WIADCZENIE SZPITALNE

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona zostanie przyj ta do szpitala wskutek doznania Uszkodzenia cia a, Ubezpieczyciel 
wyp aci Osobie ubezpieczonej dzienne wiadczenie w wysoko ci okre lonej w Polisie, za ka d  dob  hospitalizacji (po co 
najmniej 24-godzinnej hospitalizacji) do maksymalnie 365 dni. wiadczenie to b dzie podwojone za ka d  dob  hospitalizacji 
w przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy.

Wy czenia 

Ubezpieczyciel nie wyp aci wiadczenia wynikaj cego z poni szych okoliczno ci lub w zwi zku z nimi:

 a) leczenie chorób nerwowych i psychicznych, niezale nie od rodzaju,

 b)  pobyt we wszelkiego rodzaju instytucjach zdrowia psychicznego oraz pobyt w instytucjach d ugotrwa ej opieki, w tym mi dzy 
innymi w domach opieki spo ecznej, centrach rekonwalescencji, centrach lub oddzia ach rehabilitacji oraz detoksykacji,

 c)  badania, zabiegi i leczenie o charakterze wy cznie kosmetycznym lub zwi zanym z oty o ci , impotencj , sztucznym 
zap odnieniem,

 d) hospitalizacja, która rozpocz a si  pó niej ni  w 180. dniu od daty doznania Uszkodzenia cia a.
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CZ  A5 – REKONWALESCENCJA W DOMU 

Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie dzienne z tytu u jego rekonwalescencji w domu, w wysoko ci 
okre lonej w Polisie dla Cz ci A4, je eli Osoba ubezpieczona ma zalecenie od Lekarza zako czenia okresu rekonwalescencji 
w domu. wiadczenie to b dzie ograniczone do maksymalnej liczby dni, za jak  Osoba ubezpieczona otrzyma a wiadczenie 
w ramach Cz ci A4. 

wiadczenie powy sze b dzie wyp acone tylko w przypadku uznania roszczenia z tytu u Cz ci A4.

CZ  A6 – UTRATA PRZYTOMNO CI

W przypadku gdy Uszkodzenie cia a doznane przez Osob  ubezpieczon  prowadzi do utraty przytomno ci Osoby ubezpie-
czonej, Ubezpieczyciel b dzie wyp aca  Osobie ubezpieczonej wiadczenie z tytu u hospitalizacji, w wysoko ci okre lonej 
w Polisie, za ka dy dzie , w którym Osoba ubezpieczona pozostaje nieprzytomna, przez okres nieprzekraczaj cy 365 dni. 
Wy ej wymienione wiadczenie b dzie wyp acane niezale nie od wiadcze  p atnych zgodnie z Cz ci  A4 powy szych warunków 
rozszerzenia ubezpieczenia („ wiadczenie szpitalne”).

CZ CI A7 I A8 – Z AMANIA I POPARZENIA

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a, które w ci gu miesi ca stanie si  jedyn  i niezale n  od 
innych czynników przyczyn  Z amania ko ci lub poparzenia, Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie 
podane w poni szej tabeli wiadcze  do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie.

Tabela wiadcze  

Rodzaj z amania wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

1) ko ci biodrowej, miednicy (z wyj tkiem ko ci ogonowej), uda, pi ty 30%

2)  podudzia, obojczyka, kostki, okcia, ramienia lub przedramienia, nadgarstka, 
kr gos upa (kr gi z wy czeniem ko ci ogonowej), uchwy, mózgoczaszki 20%

3)  opatki, rzepki, mostka, d oni (z wy czeniem palców i nadgarstka), stopy 
(z wy czeniem palców i pi ty) 10%

4)  ebra lub eber, twarzoczaszki, ko ci ogonowej, szcz ki, nosa, palca lub palców 
u d oni i stóp 8%

Rodzaj poparzenia wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

Poparzenie drugiego lub trzeciego stopnia:

1) 27% powierzchni cia a i wi cej 100%

2) od 18% (w cznie) powierzchni cia a do 27% powierzchni cia a 60%

3) od 9% (w cznie) powierzchni cia a do 18% powierzchni cia a 30%

4) od 4,5% powierzchni cia a do 9% powierzchni cia a 16%

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna w wyniku Nieszcz liwego wypadku wi cej ni  jednego Z amania ko ci, 
warto ci procentowe kumuluj  si , z tym e Ubezpieczyciel nie zap aci kwoty przewy szaj cej 100% Sumy ubezpieczenia.

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona uzyska a wiadczenie z tytu u Z amania ko ci lub Poparzenia, a to samo Uszkodzenie 
cia a prowadzi do Inwalidztwa, wszelkie wiadczenia p atne z tytu u Z amania ko ci lub Poparzenia zostan  odliczone od 
wiadczenia z tytu u Inwalidztwa, a Ubezpieczyciel wyp aci ich ró nic .

Wy czenia dotycz ce z ama  i poparze  

Ubezpieczyciel nie wyp aci wiadczenia z tytu u:
 a) z amania patologicznego, przeci eniowego, marszowego (z amania szczelinowatego),
 b) Z ama  ko ci wynikaj cych z osteoporozy lub Z ama  ko ci, do których przyczyni a si  osteoporoza,
 c) nastawiania ko ci.

CZ  A9 – KOSZTY LECZENIA POWYPADKOWEGO

Je eli Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a wymagaj cego Natychmiastowego leczenia, to Ubezpieczyciel 
wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie z tytu u poniesionych przez ni  Zwyk ych i uzasadnionych kosztów leczenia 
powypadkowego (z uwzgl dnieniem Udzia u w asnego, je li ma zastosowanie) do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej 
w Polisie.
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DeÞ nicje do Cz ci A9 

Koszty leczenia powypadkowego – rzeczywiste wydatki poniesione przez Osob  ubezpieczon , w ci gu 24 miesi cy od 
doznania Uszkodzenia cia a, z tytu u zabiegów i leków zaleconych przez Lekarza prowadz cego, w tym:
 a) koszty us ug wiadczonych przez Lekarza lub piel gniark ,
 b) koszty sali jednoosobowej i koszt sali operacyjnej w placówce medycznej,
 c)  koszty znieczulenia (w tym koszty podania znieczulenia), wykonania badania rentgenowskiego, koszty bada  laboratoryjnych,
 d) koszt wezwania karetki pogotowia,
 e) leki, us ugi terapeutyczne i materia y, 
 f) koszty rehabilitacji.

Natychmiastowe leczenie – leczenie rozpoczynaj ce si  w ci gu 72 godzin od doznania Uszkodzenia cia a.

CZ  A10 – KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA

W przypadku wyp aty wiadczenia z tytu u Ca kowitej trwa ej niezdolno ci do pracy, Utraty ko czyn(-y), Utraty wzroku, 
Utraty mowy, Utraty s uchu, Paraplegii, Tetraplegii Ubezpieczyciel pokryje do maksymalnej wysoko ci 6000 z otych:
 a)  poniesione przez Osob  ubezpieczon  wszelkie uzasadnione koszty przekwaliÞ kowania, tak aby przygotowa  Osob  

ubezpieczon  do wykonywania innego zawodu, lub
 b)  poniesione przez Osob  ubezpieczon  wszelkie uzasadnione koszty w celu przystosowania jej do ycia w zmienionych 

warunkach po wypadku.

CZ  A11 – KOSZTY POGRZEBU

W przypadku p atno ci z tytu u mierci wskutek nieszcz liwego wypadku, Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione koszty 
pogrzebu w Polsce ka dej Osoby ubezpieczonej do maksymalnej wysoko ci 5000 z otych.

CZ  A12 – KOSZT ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO 

W przypadku wyp aty wiadczenia z tytu u Inwalidztwa, Ubezpieczyciel zwróci Osobie ubezpieczonej koszt zakupu wózka 
inwalidzkiego (je eli Inwalidztwo to skutkuje konieczno ci  poruszania si  na wózku inwalidzkim) oraz koszty zakupu lub naprawy 
rodków ortopedycznych i pomocniczych, do maksymalnej wysoko ci 6000 z otych.

CZ  A13 – UCI LIWE LECZENIE

Je eli leczenie Osoby ubezpieczonej by o Uci liwym leczeniem, Ubezpieczyciel wyp aci Osobie ubezpieczonej wiadczenie 
w wysoko ci 2% Sumy ubezpieczenia dla Cz ci A2, ale nie wi cej ni  2000 z otych. Osobie ubezpieczonej przys uguje tylko 
jedno wiadczenie za Uci liwe leczenie z tytu u jednego Nieszcz liwego wypadku. wiadczenie wyp acane jest na podstawie 
dokumentacji medycznej przed o onej przez Osob  ubezpieczon .

DeÞ nicja do Cz ci A13

Uci liwe leczenie – leczenie Osoby ubezpieczonej, b d ce nast pstwem Uszkodzenia cia a, z którym to leczeniem wi za a 
si  konieczno  hospitalizacji trwaj cej nieprzerwanie minimum 5 dób. 

CZ  B – PODRÓ

CZ  B1.1 – KOSZTY LECZENIA I NIEPRZEWIDZIANE KOSZTY PODRÓ Y 

Je eli Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a lub zapadnie na Chorob  w Okresie ochrony, Ubezpieczyciel pokryje 
uzasadnione i niezb dne Koszty leczenia oraz Nieprzewidziane koszty podró y poniesione bezpo rednio w wyniku powy szych 
okoliczno ci, w okresie do 24 miesi cy od dnia Uszkodzenia cia a lub zdiagnozowania Choroby, do wysoko ci Sumy 
ubezpieczenia okre lonej w Polisie (z uwzgl dnieniem Udzia u w asnego, je li ma on zastosowanie).

DeÞ nicje dotycz ce Cz ci B1.1

Koszty leczenia – Zwyk e i uzasadnione koszty poniesione poza Polsk  lub Krajem sta ego zamieszkania Osoby 
ubezpieczonej z tytu u us ug medycznych, zabiegów chirurgicznych lub innego rodzaju pomocy lub leczenia, wykonanych lub 
zaleconych przez Lekarza, jak te  wszystkie op aty za pobyt w szpitalu, domu opieki oraz op aty za korzystanie z karetki pogotowia 
ratunkowego. 

Koszty leczenia zwi zane z ci  i porodem pokrywane s  do zako czenia 32. tygodnia ci y.

Koszty leczenia stomatologicznego pokrywane s  do Sumy ubezpieczenia okre lonej w punkcie B1.1a Polisy, o ile wynikaj  
z Uszkodzenia cia a lub niespodziewanego i nag ego bólu wymagaj cego leczenia. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów sta ych 
koron ani sztucznej szcz ki.
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Nieprzewidziane koszty podró y – dodatkowe wydatki na pokrycie kosztów podró y klas  ekonomiczn , jak te  koszty 
zakwaterowania poniesione przez Osob  ubezpieczon  oraz maksymalnie dwie osoby (cz onka rodziny lub wspó pracownika 
Osoby ubezpieczonej), które musz  do niej dojecha , pozosta  z ni  lub towarzyszy  jej w podró y (je eli ich obecno  by a 
konieczna i zalecona przez lekarza prowadz cego leczenie za granic ). Powy sze niezb dne koszty musz  zosta  zaakceptowane 
przez Ubezpieczyciela przed ich poniesieniem.

Warunki dotycz ce Cz ci B1.1

Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona zobowi zani s  do skontaktowania si  z Travel Guard tak szybko, jak b dzie to 
mo liwe, w przypadku gdy Osoba ubezpieczona wymaga leczenia w wyniku Uszkodzenia cia a lub Choroby.

Je eli Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona nie dope nili powy szego obowi zku, a mia o to wp yw na ustalenie odpowie-
dzialno ci lub zwi kszenie rozmiarów szkody, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wiadczenia albo pokrycia 
kosztów us ug w wysoko ci, w jakiej Ubezpieczyciel by je poniós  w przypadku zorganizowania us ug przez Travel Guard.

Je eli doradca medyczny powo any przez Ubezpieczyciela oraz miejscowy Lekarz prowadz cy wyra  zgod  na transport Osoby 
ubezpieczonej do jej miejsca zamieszkania w Polsce lub w Kraju sta ego zamieszkania, lecz Osoba ubezpieczona odmówi 
skorzystania z tej us ugi, Ubezpieczyciel nie b dzie ponosi  odpowiedzialno ci za wydatki na cele medyczne poniesione po 
terminie, w którym mia  nast pi  transport.

Rozszerzenie ochrony w Cz ci B1.1

W przypadku uznania roszczenia na podstawie niniejszej Cz ci B1.1, Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje niezb dne koszty hospi-
talizacji Osoby ubezpieczonej, poniesione w ci gu 3 miesi cy od daty powrotu do Polski, do maksymalnej kwoty 5000 USD. 

Koszty te b d  pokryte, o ile wynikaj  z kontynuacji leczenia rozpocz tego poza granicami Polski.

Wy czenia dotycz ce Cz ci B1.1

Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadcze  z tytu u roszcze :
 a) je eli Osoba ubezpieczona podró uje wbrew zaleceniom Lekarza,
 b) je eli celem Podró y jest uzyskanie leczenia lub porady medycznej.

CZ  B1.2 – KOSZTY AKCJI RATOWNICZEJ

Je eli Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia cia a lub zapadnie na Chorob  w Okresie ochrony, Ubezpieczyciel pokryje 
niezb dne i uzasadnione Koszty akcji ratowniczej poniesione bezpo rednio w wyniku powy szych okoliczno ci, do wysoko ci 
Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie.

DeÞ nicja do Cz ci B1.2

Koszty akcji ratowniczej

1.  Koszty transportu z wykorzystaniem odpowiednich rodków transportu do odpowiedniej placówki medycznej lub do miejsca 
zamieszkania Osoby ubezpieczonej w Polsce lub w Kraju sta ego zamieszkania, zgodnie z zaleceniem doradcy medycznego 
powo anego przez Ubezpieczyciela, wydanym w porozumieniu z Lekarzem prowadz cym, opiekuj cym si  pacjentem na 
miejscu.

2.  W przypadku mierci koszty transportu cia a lub prochów oraz przedmiotów u ytku osobistego Osoby ubezpieczonej 
z powrotem do Polski lub do Kraju sta ego zamieszkania. 

3. Koszty pogrzebu poza Polsk  lub Krajem sta ego zamieszkania Osoby ubezpieczonej do wysoko ci 10 000 USD.

Warunki dotycz ce Cz ci B1.2

1.  Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona obowi zani s  skontaktowa  si  z Travel Guard tak szybko, jak b dzie to 
mo liwe, je eli w wyniku Uszkodzenia cia a lub Choroby niezb dna b dzie akcja ratownicza. Koszty akcji ratowniczej musz  
zosta  zatwierdzone przez Travel Guard.

2.  Je eli Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona nie dope nili powy szego obowi zku, a mia o to wp yw na ustalenie 
odpowiedzialno ci lub zwi kszenie rozmiarów szkody, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wiadczenia 
albo pokrycia kosztów us ug w wysoko ci, w jakiej Ubezpieczyciel by je poniós  w przypadku zorganizowania us ug przez 
Travel Guard.

3.  Je eli doradca medyczny powo any przez Ubezpieczyciela oraz miejscowy Lekarz prowadz cy wyra  zgod  na transport 
Osoby ubezpieczonej do jej miejsca zamieszkania w Polsce lub w Kraju sta ego zamieszkania, lecz Osoba ubezpieczona 

odmówi skorzystania z tej us ugi, Ubezpieczyciel nie b dzie ponosi  odpowiedzialno ci za wydatki na cele medyczne 
poniesione po terminie, w którym mia  nast pi  transport.

Rozszerzenie ochrony w Cz ci B1.2

Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje niezb dne i udokumentowane koszty poniesione na akcj  poszukiwania Osoby ubezpieczo-
nej prowadzon  przez wyspecjalizowane s u by ratownicze w celu ratowania jej ycia lub zdrowia, do maksymalnej wysoko ci 
6000 USD. Za poszukiwanie uznaje si  okres od zg oszenia zagini cia Osoby ubezpieczonej do momentu jej odnalezienia lub 
zaprzestania akcji poszukiwania.

Wy czenia dotycz ce Cz ci B1.2

Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadcze  z tytu u roszcze :
 a) je eli Osoba ubezpieczona podró uje wbrew zaleceniom Lekarza,
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 b) je eli celem Podró y jest uzyskanie leczenia lub porady medycznej,
 c) przekraczaj cych 2000 USD, a wynikaj cych z faktu urodzenia dziecka przez Osob  ubezpieczon .

CZ  B1.3 – ASSISTANCE

Sie  biur Travel Guard jest dost pna ilekro  Osoba ubezpieczona podró uje w Okresie ochrony. W przypadku gdy niezb dne 
jest skorzystanie z pomocy medycznej, Osoba ubezpieczona winna skontaktowa  si  z Travel Guard. Pomoc udzielana jest 
zgodnie z zasadami okre lonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

W przypadku skontaktowania si  z Travel Guard w celu uzyskania pomocy, nale y poda  nast puj ce informacje:
 a) imi  i nazwisko Osoby ubezpieczonej oraz numer Polisy,
 b) numer telefonu, telefaksu lub adres e-mail, w przypadku gdy z Osob  ubezpieczon  mo na si  skontaktowa ,
 c) adres Osoby ubezpieczonej za granic ,
 d) opis sytuacji, rodzaj nag ego wypadku lub choroby,
 e) nazw  pracodawcy Osoby ubezpieczonej b d  spó ki lub instytucji, z któr  jest zwi zana w ramach Polisy.

Us ugi pomocy medycznej:

1) Obs uga ca odobowa
Linie telefoniczne obs ugiwane s  przez ca  dob , 365 dni w roku, przez koordyna-
torów pomocy medycznej pos uguj cych si  j zykami obcymi oraz posiadaj cych do-
wiadczenie w zakresie procedur stosowanych przez szpitale i kliniki na ca ym wiecie.

2) Personel medyczny Wysoko wykwaliÞ kowani konsultanci medyczni oraz personel piel gniarski s  do-
st pni w ka dym czasie celem zapewnienia najw a ciwszego leczenia.

3)  Porady medyczne i skierowania 

Travel Guard wiadczy na rzecz Osób ubezpieczonych nast puj ce us ugi:
• telefoniczne porady medyczne na rzecz Osoby ubezpieczonej,
• informacje o lekarzach i szpitalach na ca ym wiecie,
• umawianie wizyt lekarskich dla Osoby ubezpieczonej,
•  za atwianie spraw zwi zanych z przyj ciem Osoby ubezpieczonej do szpitala.

4) Bezpo rednie fakturowanie
W przypadkach gdy jest to mo liwe, Travel Guard rozlicza koszty ze szpitalami na 
ca ym wiecie poprzez bezpo rednie fakturowanie, tak by Osoba ubezpieczona 
nie musia a korzysta  z w asnych rodków gotówkowych lub karty kredytowej.

5) Lotnicze pogotowie ratunkowe

Transport do kraju lub do placówki medycznej odbywa si  lotniczym pogotowiem ra-
tunkowym, samolotem rejsowym lub innym odpowiednim rodkiem transportu, w za-
le no ci od okoliczno ci, w razie potrzeby z udzia em zespo u medycznego z pe nym 
wyposa eniem. W przypadku powrotu, je eli zachodzi taka potrzeba, odpowiedni 
rodek transportu dowozi Osob  ubezpieczon  do szpitala lub do domu.

6)  Dostawy rodków medycznych 
w nag ych przypadkach

Travel Guard udziela pomocy w lokalizacji i wysy aniu niezb dnych rodków me-
dycznych, je eli nie s  one dost pne lokalnie.

Us ugi pomocy w podró y:

1)  Porady wizowe, informacje 
o szczepieniach

Travel Guard udziela informacji dotycz cych wymogów wizowych oraz wymogów 
dotycz cych szczepie  obowi zuj cych w innych krajach.

2)  Porady w sprawie utraty 
baga u, paszportu, 
dokumentów lub biletów 

Travel Guard udziela Osobie ubezpieczonej ogólnych porad w przypadku utraty 
baga u przez t  osob  lub w przypadku kradzie y jej baga u, paszportu, dokumen-
tów lub biletów podczas podró y zagranicznej.

3)  Przekazywanie wiadomo ci 
w nag ych przypadkach

W nag ych przypadkach lub w razie hospitalizacji Travel Guard niezw ocznie infor-
muje o tym najbli sz  rodzin  Osoby ubezpieczonej. Travel Guard koordynuje 
niezb dn  wymian  informacji.

4)  Zorganizowanie 
zakwaterowania w hotelu

Travel Guard udziela informacji dotycz cych hoteli oraz us ug i stawek hotelowych 
Osobie ubezpieczonej, zast puj cemu j  wspó pracownikowi lub cz onkowi ro-
dziny odbywaj cemu podró  celem towarzyszenia chorej Osobie ubezpieczonej. 
Travel Guard rezerwuje pokój w hotelu oraz potwierdza szczegó y rezerwacji przed 
planowanym przyjazdem.

5)  Zorganizowanie wizyty 
krewnego lub przyjaciela 

Travel Guard organizuje przelot w obie strony krewnego lub przyjaciela (jednej 
osoby) Osoby ubezpieczonej, która podró uj c samotnie jest hospitalizowana poza 
Krajem sta ego zamieszkania przez okres d u szy ni  pi  dni, oraz pokrywa jego 
koszty. 

6)  Zorganizowanie powrotu 
nieletnich dzieci

Travel Guard organizuje powrót nieletnich dzieci (do 18. roku ycia) do ich Kraju 
sta ego zamieszkania b d  te  us ugi transportowe w nag ych przypadkach, gdy 
w wyniku Uszkodzenia cia a lub Choroby Osoby ubezpieczonej zostan  one po-
zbawione opieki.
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CZ  B1.4 – KOSZTY OBS UGI PRAWNEJ

Ubezpieczyciel zwraca, do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie, Koszty obs ugi prawnej poniesione przez 
Osob  ubezpieczon  lub w jej imieniu w zwi zku z dochodzeniem odszkodowania i zado uczynienia od osoby trzeciej, która 
spowodowa a Uszkodzenie cia a, mier  lub Chorob  Osoby ubezpieczonej wskutek wypadku maj cego miejsce poza Polsk  
w Okresie ochrony. 

DeÞ nicje do cz ci B1.4

Przedstawiciel prawny – prawnik lub kancelaria prawnicza wyznaczona do dzia ania na rzecz Osoby ubezpieczonej.

Koszty obs ugi prawnej
1.  Wszelkie op aty, wydatki i inne kwoty pobrane przez Przedstawiciela prawnego w zwi zku z jakimkolwiek roszczeniem lub 

post powaniem prawnym, w tym koszty i wydatki poniesione w zwi zku z powo aniem bieg ego, jak te  koszty i wydatki 
poniesione przez Ubezpieczyciela w zwi zku z roszczeniem lub post powaniem prawnym.

2.  Wszelkie koszty przypadaj ce do zap aty przez Osob  ubezpieczon  po zas dzeniu kosztów przez s d lub inny trybuna , jak 
te  wszelkie koszty przypadaj ce do zap aty po zawarciu ugody pozas dowej w zwi zku z jakimkolwiek roszczeniem lub 
post powaniem prawnym.

3.  Wszelkie op aty, wydatki, koszty i inne kwoty poniesione w uzasadniony sposób przez Przedstawiciela prawnego w zwi zku 
z odwo aniem od wyroku s du lub innego trybuna u b d  te  orzeczenia arbitra lub odpieraniem odwo ania.

Warunki dotycz ce roszcze , odnosz ce si  do Cz ci B1.4

1.  Osoba ubezpieczona obowi zana jest uzyska  uprzedni  pisemn  zgod  Ubezpieczyciela na pokrycie Kosztów obs ugi 
prawnej. Zgoda ta jest wydawana, je eli Osoba ubezpieczona mo e wykaza  wobec Ubezpieczyciela, e:

 a) istniej  uzasadnione podstawy do przeprowadzenia post powania prawnego, oraz
 b) pokrycie Kosztów obs ugi prawnej w danej sprawie jest uzasadnione. 

  Decyzja o wydaniu zgody jest podejmowana z uwzgl dnieniem opinii Przedstawiciela prawnego oraz doradców w asnych 
Ubezpieczyciela.

  Wszystkie roszczenia lub post powania prawne, w tym zaskar enie wyroku, wynikaj ce z tej samej pierwotnej przyczyny, 
zdarzenia lub okoliczno ci, s  traktowane jako pojedyncze roszczenie.

2.  Je eli Osoba ubezpieczona wygra spór, wszelkie Koszty obs ugi prawnej poniesione przez Ubezpieczyciela zostan  mu 
zwrócone przez Osob  ubezpieczon .

Wy czenia dotycz ce Cz ci B1.4

Ubezpieczyciel nie pokrywa:
 a)  Kosztów obs ugi prawnej poniesionych w zwi zku z odpieraniem roszcze  cywilnych lub post powaniem prawnym przeciwko 

Osobie ubezpieczonej,
 b) kosztów kar pieni nych ani innych na o onych przez s d karny,
 c) Kosztów obs ugi prawnej poniesionych w zwi zku z przest pstwem pope nionym przez Osob  ubezpieczon , 
 d)  Kosztów obs ugi prawnej poniesionych w zwi zku z dochodzeniem roszcze  wobec agencji podró y, biura podró y, 

Ubezpieczyciela lub ich przedstawicieli,
 e)  Kosztów obs ugi prawnej poniesionych przez Osob  ubezpieczon  w zwi zku z roszczeniem wobec Ubezpieczaj cego, 

Ubezpieczyciela lub jakiejkolwiek instytucji lub osoby uczestnicz cej w udzieleniu niniejszej ochrony ubezpieczeniowej.

CZ  B1.5 – ODPOWIEDZIALNO  CYWILNA

Je eli Osoba ubezpieczona w trakcie Podró y w Okresie ochrony spowoduje Uszkodzenie cia a, Chorob  lub utrat /
uszkodzenie mienia osoby trzeciej, w wyniku czego ponosi  b dzie odpowiedzialno  prawn  w stosunku do tej osoby, to 
Ubezpieczyciel pokryje koszty odpowiedzialno ci prawnej Osoby ubezpieczonej do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej 
w Polisie.

Suma ubezpieczenia stanowi górn  granic  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela z tytu u wszystkich zdarze , do jakich dosz o 
w Okresie ubezpieczenia.

Postanowienia dotycz ce Cz ci B1.5

1.  Ubezpieczyciel pokrywa ponadto wszystkie koszty i wydatki poniesione za jego pisemn  zgod  w zwi zku z odpieraniem 
roszcze  wobec Osoby ubezpieczonej, które mog  by  przedmiotem zwolnienia z odpowiedzialno ci na podstawie niniejszej 
Cz ci.

2.  Bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela nie wolno jest przyjmowa  odpowiedzialno ci ani zobowi za , czyni  propozycji ani 
dokonywa  p atno ci.

3.  Ubezpieczyciel, je eli uzna to za niezb dne, przejmuje i prowadzi obron  w przypadku roszcze  w stosunku do Osoby ubez-
pieczonej lub negocjacje w sprawie ugody oraz w tym celu mo e podejmowa  dzia ania w imieniu Osoby ubezpieczonej. 
Ubezpieczyciel mo e prowadzi  obron  wed ug w asnego uznania. Ubezpieczyciel mo e dochodzi  s downie, na w asny 
koszt i dla w asnej korzy ci, wszelkich roszcze  lub odszkodowania od jakiejkolwiek innej osoby.

4.  Osoba ubezpieczona udzieli Ubezpieczycielowi niezb dnej pomocy w odpieraniu lub dochodzeniu na drodze s dowej 
wszelkich roszcze , jak te  przeka e mu wszystkie dost pne jej informacje i dokumenty.
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Wy czenia dotycz ce Cz ci B1.5

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów w przypadku odpowiedzialno ci wynikaj cej z  okoliczno ci b d cych skutkiem:
 a)  Uszkodzenia cia a lub Choroby osoby b d cej pracownikiem Ubezpieczaj cego lub Osoby ubezpieczonej, w sytuacji gdy 

uszkodzenie wynika z wykonywania obowi zków s u bowych na rzecz Ubezpieczaj cego lub Osoby ubezpieczonej,
 b)  odpowiedzialno ci wynikaj cej bezpo rednio lub po rednio ze zdarzenia spowodowanego przez silnikowy pojazd l dowy, 

statek powietrzny lub jednostk  p ywaj c  lub w zwi zku z ich u ytkowaniem,
 c) odpowiedzialno ci wynikaj cej bezpo rednio lub po rednio ze zdarzenia spowodowanego w zwi zku z:
 – w asno ci , posiadaniem lub u ytkowaniem gruntu, budynków, nieruchomo ci,
 – dzia aniem umy lnym lub bezprawnym,
 – wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem dzia alno ci,
 – dzia alno ci  zwi zan  z jakimikolwiek wy cigami,
 d)  utraty lub uszkodzenia w wyniku wypadku mienia stanowi cego w asno  Ubezpieczaj cego, Osoby ubezpieczonej, ich 

pracownika lub cz onka rodziny Osoby ubezpieczonej b d  te  osoby pozostaj cej z ni  we wspólnym gospodarstwie 
domowym, jak te  mienia znajduj cego si  pod ich opiek  lub kontrol ,

 e)  odpowiedzialno ci Ubezpieczaj cego lub Osoby ubezpieczonej wynikaj cej z wyra nych warunków umowy, chyba e 
odpowiedzialno  ta wynik aby niezale nie od tego, czy jest wyra nie przewidziana umow , czy te  nie,

 f)  jakichkolwiek roszcze  w sytuacji gdy Osoba ubezpieczona jest niepoczytalna lub roszcze  wynikaj cych z sytuacji gdy 
Osoba ubezpieczona by a pod wp ywem lub pod dzia aniem narkotyków lub rodków farmakologicznych (innych ni  
przyjmowane z zalecenia Lekarza), alkoholu lub wziewnych rodków odurzaj cych,

 g)  jakichkolwiek roszcze  wynikaj cych z zespo u nabytego niedoboru odporno ci (AIDS) lub zwi zanych z nim chorób b d  te  
chorób przenoszonych drog  p ciow , na które choruje Osoba ubezpieczona, 

 h)  zobowi za  z tytu u kar pieni nych i innych, w tym kar umownych, odszkodowa  o charakterze karnym lub odszkodowa  za 
straty moralne.

CZ  B2 – MIENIE OSOBISTE

Je eli Mienie osobiste Osoby ubezpieczonej zaginie b d  te  zostanie skradzione lub uszkodzone w Podró y w Okresie 
ochrony, Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej odszkodowanie z tytu u utraty lub zwróci 
koszty naprawy do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie.

Je eli Mienie osobiste Osoby ubezpieczonej zostanie tymczasowo utracone na czas d u szy ni  cztery godziny w trakcie wyjazdu 
lub kontynuacji Podró y, Ubezpieczyciel wyp aci kwot  do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie, lecz nie wi cej 
ni  1000 USD i nie wi cej ni  75 USD za ka d  godzin  powy ej czwartej godziny, z tytu u kosztów kupna artyku ów pierwszej 
potrzeby oraz przedmiotów niezb dnych do zast pienia przedmiotów utraconych zgodnie z uzasadnionymi kryteriami. Je eli 
Mienie osobiste, które zosta o utracone tymczasowo stanie si  mieniem utraconym w sposób trwa y, w wyniku czego zg oszone 
zostanie roszczenie, Ubezpieczyciel odliczy od kwoty ostatecznej p atno ci kwot  wyp acon  ju  tytu em straty tymczasowej. 

Je eli w Okresie ochrony paszport, wiza, pieni dze, bilety podró ne lub inne podstawowe dokumenty podró y Osoby 
ubezpieczonej zagin  lub ulegn  uszkodzeniu, Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej 
odszkodowanie z tytu u uzasadnionych i niezb dnych dodatkowych kosztów podró y lub zakwaterowania do wysoko ci Sumy 
ubezpieczenia okre lonej w Polisie, lecz nie wi cej ni  1000 USD. 

DeÞ nicje do Cz ci B2 

Mienie osobiste – mienie stanowi ce w asno  Osoby ubezpieczonej lub znajduj ce si  pod jej opiek  lub kontrol .

Przewo nik  – ka dy posiadaj cy odpowiedni  licencj  operator pojazdu l dowego, jednostki p ywaj cej lub statku powietrznego, 
s u cych do przewozu pasa erów za op at .

Postanowienia dotycz ce roszcze , maj ce zastosowanie do Cz ci B2

1.  Wszystkie roszczenia podlegaj  wycenie warto ci dokonywanej na podstawie wieku i szacowanego zu ycia artyku ów b d cych 
podstaw  roszczenia.

2.  Ubezpieczyciel wyp aca wiadczenie ponad wysoko  kwot wyp aconych przez Przewo nika. W przypadku roszczenia 
dotycz cego straty lub uszkodzenia w transporcie, Osoba ubezpieczona obowi zana jest niezw ocznie powiadomi  danego 
Przewo nika lub odpowiedni  jednostk  policji. 

3.  W przypadku zg oszenia roszczenia Osoba ubezpieczona zobowi zana jest do przed o enia nast puj cych dokumentów:
 a)  kopii ka dego o wiadczenia o stracie, kradzie y lub uszkodzeniu, z o onego odpowiedniemu Przewo nikowi lub policji;
 b) kopii raportu sporz dzonego przez danego Przewo nika lub policj ,
 c) w przypadku zgubienia przez Przewo nika – orygina ów biletów i kwitów baga owych,
 d)  listy Mienia osobistego, które zosta o skradzione, utracone lub uszkodzone, z podaniem daty i miejsca kupna oraz 

warto ci kupna, je eli Osoba ubezpieczona jest w stanie poda  te informacje,
 e) orygina ów dowodu kupna utraconych, skradzionych lub uszkodzonych przedmiotów, o ile s  dost pne,
 f)  orygina ów dowodów kupna, które wymagane s  w przypadku roszcze  dotycz cych towarów zakupionych w czasie 

Podró y,
 g)  odpowiednich dokumentów potwierdzaj cych p atno ci faktycznie dokonane przez Przewo nika na rzecz Osoby 

ubezpieczonej.
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Wy czenia dotycz ce Cz ci B2

Ubezpieczyciel nie wyp aca odszkodowania za:

 a)  wszelkie przedmioty wycenione na kwot  powy ej 1500 USD, chyba e Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona pokrywa 
pierwsze 25% ka dej kwoty o jak  przekroczona zostanie kwota 1500 USD, do wysoko ci warto ci odtworzeniowej danego 
przedmiotu lub do wysoko ci Sumy ubezpieczenia, je eli b dzie ni sza,

 b)  straty wynikaj ce z obt uczenia, zadrapania lub st uczenia artyku ów wykonanych ze szk a lub porcelany lub innych delikatnych 
artyku ów, chyba e szkoda nast pi a w wyniku po aru, kradzie y lub wypadku rodka transportu, w którym by y przewo one,

 c) utrat  lub uszkodzenie sprz tu sportowego w trakcie jego u ytkowania,

 d) utrat  lub uszkodzenie spowodowane:

 – przez mole, inne szkodniki, zu ycie, warunki atmosferyczne lub klimatyczne lub stopniowe pogorszenie stanu,

 – awari  mechaniczn  lub elektryczn ,

 – jakikolwiek proces czyszczenia, farbowania, renowacji, naprawy lub przeróbki,

 –  utrat  rodków pieni nych (zgodnie z deÞ nicj  zawart  w Cz ci B3), obligacji oraz wszelkiego rodzaju zbywalnych 
instrumentów i papierów warto ciowych,

 –  utrat  lub uszkodzeniem w wyniku opó nienia, zatrzymania lub konÞ skaty na skutek nakazu jakiegokolwiek rz du lub 
w adz pa stwowych,

 – utrat  lub uszkodzeniem pojazdów, ich akcesoriów lub cz ci zamiennych,

 – kradzie  z pojazdu silnikowego, chyba e by a to kradzie  z w amaniem, a przedmioty nie by y na widoku,

 –  utrat  lub uszkodzenie Mienia osobistego, wys anego jako adunek lub na podstawie lotniczego listu przewozowego, 
innego listu przewozowego lub poczt  kuriersk .

CZ  B3 – RODKI PIENI NE

Ubezpieczyciel pokryje straty poniesione przez Osob  ubezpieczon  w zwi zku z utrat  lub kradzie  rodków pieni nych 
oraz strat  Þ nansow  poniesion  w wyniku nielegalnego wykorzystania karty kredytowej, debetowej lub obci eniowej w Okresie 
ochrony, do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie.

DeÞ nicja do Cz ci B3

rodki pieni ne – monety, banknoty, czeki bankierskie, karty kredytowe, debetowe i obci eniowe, karty telefoniczne, czeki 
podró ne oraz bilety podró ne nale ce do Osoby ubezpieczonej lub znajduj ce si  pod jej opiek  lub kontrol , przeznaczone 
wy cznie na podró , posi ki, zakwaterowanie oraz wydatki osobiste.

Wy czenie maj ce zastosowanie do Cz ci B3

Waluty obce i czeki podró ne nabyte na potrzeby Podró y s  obj te ubezpieczeniem od czasu ich odbioru lub od momentu 
przypadaj cego na 120 godzin przed wyjazdem w Podró , w zale no ci od tego, co nast pi pó niej, do momentu przypadaj cego 
120 godzin po zako czeniu podró y lub do zdeponowania lub realizacji, w zale no ci od tego, co nast pi wcze niej.

Postanowienia dotycz ce roszcze , maj ce zastosowanie do Cz ci B3 

W przypadku powstania roszczenia:

 a)  Osoba ubezpieczona zobowi zana jest do niezw ocznego zawiadomienia odpowiedniej jednostki policji o utracie lub 
kradzie y, nie pó niej ni  w terminie 48 godzin od momentu stwierdzenia faktu utraty lub kradzie y,

 b) w chwili zg aszania roszczenia nale y przed o y  kopi  odpowiedniego raportu policji,

 c) raporty policji nale y uzyska  w miejscu, gdzie nast pi a utrata.

Wy czenia dotycz ce Cz ci B3

Ubezpieczyciel nie wyp aca odszkodowania za:

 a) utrat  rodków gotówkowych przekraczaj cych kwot  500 USD,

 b)  utrat  lub kradzie  karty kredytowej, obci eniowej lub p atniczej, w przypadku gdy Osoba ubezpieczona nie przestrzega a 
wszystkich warunków, na których karta zosta a wydana,

 c)  niedobory wynikaj ce z konÞ skaty lub zatrzymania przez pracowników urz du celnego lub innych urz dników, b du, 
pomini cia lub obni enia warto ci.

CZ  B4 – ANULOWANIE, SKRÓCENIE LUB OPÓ NIENIE PODRÓ Y

Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej odszkodowanie do wysoko ci Sumy ubezpieczenia 
okre lonej w Polisie, je eli Podró  w Okresie ochrony musi zosta  anulowana, skrócona lub zmieniona bezpo rednio w wyniku 
okoliczno ci, na które Ubezpieczaj cy lub Osoba ubezpieczona nie maj  wp ywu. 

A. ANULOWANIE PODRÓ Y

W przypadku gdy Podró  musi by  anulowana przed wyjazdem, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wszystkich depozytów i zaliczek 
wp aconych na poczet kosztów transportu i zakwaterowania, które nie podlegaj  zwrotowi z innych róde . 
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B. SKRÓCENIE, ZMIANA W PODRÓ Y

W przypadku gdy Podró  musi zosta  skrócona lub zmieniona po jej rozpocz ciu, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie wydatki, 
które: 
 a) zosta y lub zostan  poniesione, lub
 b) stan  si  wymagalne na mocy umowy, i
 c) nie podlegaj  zwrotowi z innych róde .

W przypadku gdy Podró  musi zosta  skrócona po jej rozpocz ciu, Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty podró y 
i zakwaterowania, których poniesienie jest niezb dne, pomniejszone o wszelkie kwoty podlegaj ce odzyskaniu z innych róde :
 a) celem zapewnienia powrotu Osoby ubezpieczonej do Polski lub do Kraju sta ego zamieszkania, 

 b)  celem wys ania w zast pstwie Osoby ubezpieczonej innej osoby, która przyjmie na siebie obowi zki Osoby ubezpieczonej.

Gdy elementy Podró y obj te wcze niejsz  rezerwacj  musz  by  zmienione po rozpocz ciu Podró y, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej dodatkowe koszty podró y i zakwaterowania niepodlegaj ce zwrotowi z innych 
róde , których poniesienie jest niezb dne celem umo liwienia Osobie ubezpieczonej kontynuowania Podró y lub powrotu do 

Polski lub Kraju sta ego zamieszkania. 

C. OPÓ NIENIE W PODRÓ Y

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej poniesione wydatki na dobra pierwszej potrzeby, takie 
jak posi ki, przek ski i napoje oraz zakwaterowanie, do wysoko ci 75 USD za ka d  godzin , po minimum 4 godzinach opó nienia, 
do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie, lecz nie wi cej ni  500 USD, je eli wyp yni cie statku, wylot samolotu 
lub odjazd poci gu lub autobusu, w którym Osoba ubezpieczona ma zarezerwowane miejsce podró ne celem dotarcia do 
miejsca przeznaczenia, ulegnie opó nieniu na pocz tku Podró y lub na ko cu Podró y, a opó nienie to jest wynikiem strajku, 
innych protestów pracowniczych, niekorzystnych warunków pogodowych lub awarii mechanicznej. 

Rozszerzenie dotycz ce Cz ci B4

Je eli Pracownik Ubezpieczaj cego z o y rezygnacj  lub stosunek zatrudnienia z nim zostanie rozwi zany na wi cej ni  31 dni 
przed Podró  obj t  wcze niejsz  rezerwacj , w zwi zku z anulowaniem Podró y Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczaj cemu 
kwot  wszystkich depozytów i zaliczek wp aconych na poczet kosztów transportu i zakwaterowania, pomniejszon  o koszty 
podlegaj ce zwrotowi z innych róde .

Postanowienia dotycz ce roszcze , maj ce zastosowanie do Cz ci B4

Wszelkie dane przez Ubezpieczyciela dowody, które b d  niezb dne do wykazania okoliczno ci, na które Ubezpieczaj cy lub 
Osoba ubezpieczona nie maj  wp ywu, a które stanowi  przyczyn  roszczenia w wietle niniejszej Cz ci, winny by  dostarczone 
bez obci ania Ubezpieczyciela jakimikolwiek kosztami, w formie i w zakresie danym przez Ubezpieczyciela.

Wy czenia dotycz ce Cz ci B4

Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadczenia, je eli Podró  zosta a anulowana, skrócona, zmieniona lub opó niona w wyniku: 
 a)  decyzji Osoby ubezpieczonej o nieodbywaniu Podró y lub, je eli Podró  zosta a ju  rozpocz ta, o jej niekontynuowaniu,
 b)  zwolnienia Osoby ubezpieczonej w wyniku redukcji personelu, z o enia przez ni  wypowiedzenia lub wypowiedzenia jej 

umowy o prac  w okresie 31 dni poprzedzaj cych Podró  obj t  wcze niejsz  rezerwacj  lub po rozpocz ciu Podró y,
 c)  redukcji personelu, z o enia wypowiedzenia przez Osob  ubezpieczon  lub rozwi zania z ni  stosunku zatrudnienia po 

rozpocz ciu Podró y,
 d)  sytuacji Þ nansowej Ubezpieczaj cego lub Osoby ubezpieczonej lub okoliczno ci zwi zanych z ich dzia alno ci  gospo-

darcz ,
 e)  niewype nienia zobowi za  przez podmiot zapewniaj cy transport lub zakwaterowanie dzia aj cy na rzecz Ubezpieczaj cego 

lub Osoby ubezpieczonej, lub ich agenta,
 f) przepisów wprowadzonych przez w adze pa stwowe lub rz d,
 g)  awarii mechanicznej lub innego rodzaju awarii rodków transportu (o ile nie zosta a spowodowana przerw  w ruchu drogowym 

lub kolejowym w wyniku zej cia lawiny, opadów niegu lub powodzi), w przypadku gdy wyp yni cie statku, odlot samolotu lub 
odjazd poci gu lub autobusu, w którym Osoba ubezpieczona ma zarezerwowane miejsce, ulega opó nieniu o wi cej ni  24 
godziny, 

 h)  protestów pracowniczych, na skutek których odp yni cie statku, wylot samolotu lub odjazd poci gu, w którym zarezerwowane 
jest miejsce Osoby ubezpieczonej, zosta  opó niony o wi cej ni  24 godziny; Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadczenia, je eli 
protest pracowniczy istnia  lub istnia a mo liwo  jego rozpocz cia przed dniem, na który dokonana by a rezerwacja zwi zana 
z Podró , oraz uprzedzono o jego istnieniu lub mo liwo ci rozpocz cia,

 i)  odbycia podró y lub zamiaru odbycia Podró y przez Osob  ubezpieczon  wbrew zaleceniom Lekarza b d  te  w celu 
leczenia.

Ponadto Ubezpieczyciel nie wyp aci adnych wiadcze  z tytu u anulowania Podró y zg oszonych po opó nieniu statku, samolotu 
lub poci gu, je eli:
 a)  Osoba ubezpieczona nie przejdzie przez odpraw  podró nych zgodnie z podanym planem, chyba e uchybienie to wynika  

b dzie z protestu pracowniczego, lub
 b)  opó nienie wynika z wycofania z ruchu, na sta e lub tymczasowo, statku, samolotu lub poci gu na podstawie zarz dzenia lub 

zalecenia w adz portu, dyrekcji kolei, w adz lotniczych lub podobnego organu w dowolnym kraju.
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CZ  B5 – ANULOWANIE, SKRÓCENIE LUB OPÓ NIENIE PODRÓ Y
– KATASTROFA NATURALNA

Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej odszkodowanie do wysoko ci Sumy ubezpieczenia 
okre lonej w Polisie, je eli Podró  w Okresie ochrony musi zosta  anulowana, skrócona lub zmieniona bezpo rednio w wyniku 
Katastrofy naturalnej.

A. ANULOWANIE PODRÓ Y

W przypadku gdy Podró  musi by  anulowana przed wyjazdem, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wszystkich depozytów i zaliczek 
wp aconych na poczet kosztów zakwaterowania, które nie podlegaj  zwrotowi z innych róde .

B. SKRÓCENIE, ZMIANA W PODRÓ Y

W przypadku gdy Podró  musi zosta  skrócona lub zmieniona po jej rozpocz ciu, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie wydatki 
dotycz ce zakwaterowania, które:
 a) zosta y lub zostan  poniesione, lub
 b) stan  si  wymagalne na mocy umowy, i
 c) nie podlegaj  zwrotowi z innych róde .

Gdy elementy Podró y obj te wcze niejsz  rezerwacj  musz  by  zmienione po rozpocz ciu Podró y, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczaj cemu lub Osobie ubezpieczonej dodatkowe koszty podró y i zakwaterowania niepodlegaj ce zwrotowi z innych 
róde , których poniesienie jest niezb dne celem umo liwienia Osobie ubezpieczonej kontynuowania Podró y lub powrotu do 

Polski lub Kraju sta ego zamieszkania.

C. OPÓ NIENIE W PODRÓ Y

Je eli wyp yni cie statku, wylot samolotu lub odjazd poci gu lub autobusu, w którym Osoba ubezpieczona ma zarezerwowane 
miejsce podró ne, ulegnie opó nieniu w wyniku Katastrofy naturalnej, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczaj cemu lub Osobie 
ubezpieczonej poniesione wydatki na dobra pierwszej potrzeby, takie jak posi ki, przek ski i napoje oraz zakwaterowanie, do 
wysoko ci 30 USD za ka d  godzin , po minimum 12 godzinach opó nienia, do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej 
w Polisie.

DeÞ nicja maj ca zastosowanie do Cz ci B5

Katastrofa naturalna – oznacza trz sienie ziemi, powód , erupcj  wulkanu, fal  po arów, tornado lub lawin  ziemn  
spowodowane przyczynami naturalnymi i powoduj ce powa ne i rozleg e szkody.

Postanowienia dotycz ce roszcze , maj ce zastosowanie do Cz ci B5

Wszelkie dane przez Ubezpieczyciela dowody, które b d  niezb dne do wykazania okoliczno ci, które stanowi  przyczyn  
roszczenia w wietle niniejszej Cz ci, winny by  dostarczone bez obci ania Ubezpieczyciela jakimikolwiek kosztami, w formie 
i w zakresie danym przez Ubezpieczyciela.

Wy czenia dotycz ce Cz ci B5

Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadczenia, je eli Podró  zosta a anulowana, skrócona, zmieniona lub opó niona w wyniku:
 a)  decyzji Osoby ubezpieczonej o nieodbywaniu Podró y lub, je eli Podró  zosta a ju  rozpocz ta, o jej niekontynuowaniu, oraz
 b) je eli Osoba ubezpieczona nie rozpocz a swojej Podró y.

CZ  B6 – UPROWADZENIE, PORWANIE, WZI CIE ZAK ADNIKÓW

Ubezpieczyciel wyp aca Osobie ubezpieczonej lub BeneÞ cjentowi 300 USD za ka dy pe ny dzie , w którym Osoba 
ubezpieczona jest si  lub bezprawnie zatrzymana w wyniku Uprowadzenia, Porwania lub zatrzymania w charakterze 
Zak adnika, je eli zdarzenie to ma pocz tek w Okresie ochrony, do wysoko ci Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie. 

DeÞ nicje do Cz ci B6

Uprowadzenie – bezprawne zaj cie samolotu, statku lub poci gu, którym podró uje Osoba ubezpieczona, lub przej cie nad 
nim kontroli.

Porwanie – zatrzymanie lub uprowadzenie si  lub podst pem Osoby ubezpieczonej (z wyj tkiem sytuacji, gdy Dziecko zostaje 
zatrzymane lub uprowadzone przez jednego z rodziców lub opiekuna) przez osob  trzeci  bez zgody Osoby ubezpieczonej oraz 
bez uzasadnienia prawnego.

Zatrzymanie w charakterze Zak adnika – zatrzymanie Osoby ubezpieczonej przez osob  trzeci , która grozi jej zabiciem, 
zranieniem lub dalszym przetrzymywaniem, w celu wymuszenia okre lonych dzia a  lub zaniechania dzia a  na w adzach 
pa stwowych, organizacji mi dzynarodowej lub innej osobie.

Wy czenia maj ce zastosowanie do Cz ci B6 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za roszczenia:
 a)  wynikaj ce z przest pstw pope nionych przez Ubezpieczaj cego lub Osob  ubezpieczon  b d  te  jak kolwiek osob  

upowa nion  przez Ubezpieczaj cego lub Osob  ubezpieczon  do opieki nad rodkami pieni nymi przeznaczonymi na 
okup, 
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 b)  zg aszane w odniesieniu do zdarze  ubezpieczonych przez Ubezpieczaj cego, któremu w przesz o ci anulowano ubezpiecze-
nie od porwa  lub odmówiono jego udzielenia,

 c)  zwi zane z Uprowadzeniem, Porwaniem lub zatrzymaniem w charakterze Zak adnika w Kraju sta ego zamieszkania,
 d)  dotycz ce Porwania, do którego dosz o w Afganistanie, Algierii, Czadzie, Czeczenii, Kolumbii, Kongu, Iraku, Izraelu (Zachodni 

Brzeg i Strefa Gazy), na Wybrze u Ko ci S oniowej, w Nigerii, Korei Pó nocnej, na Filipinach, w Arabii Saudyjskiej, Somalii lub 
Sudanie.

CZ  C – POWA NE ZACHOROWANIE

Je eli u Osoby ubezpieczonej rozpoznane zostanie Powa ne zachorowanie, którego objawy pojawi  si  po raz pierwszy 
w Okresie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wyp aca Osobie ubezpieczonej wiadczenie okre lone w Polisie. 

Powa ne zachorowanie uznaje si  za rozpoznane wy cznie w sytuacji, gdy Osoba ubezpieczona zosta a zbadana przez 
jednego lub wi ksz  liczb  Lekarzy, z których ka dy jest dyplomowanym specjalist  w zakresie chorób odpowiadaj cych 
Powa nemu zachorowaniu, a pisemny raport sporz dzony przez ka dego Lekarza lub pod jego nadzorem spe nia wszystkie 
wymogi diagnostyczne okre lone w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego Powa nego zachorowania.

DeÞ nicje do Cz ci C

Powa ne zachorowanie – wymieniona poni ej choroba Osoby ubezpieczonej lub jej niezdolno  do okre lonych funkcji, której 
objawy pojawiaj  si  po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia i która jest po raz pierwszy rozpoznana w Okresie ubezpiecze-
nia, z wy czeniem Okresu oczekiwania i Okresu prze ycia. Powa ne zachorowanie uznaje si  za „rozpoznane” wy cznie 
w sytuacji, gdy Osoba ubezpieczona zosta a zbadana przez jednego lub wi ksz  liczb  Lekarzy, z których ka dy jest dyplomo-
wanym specjalist  z zakresu chorób odpowiadaj cych Powa nemu zachorowaniu, a pisemny/-e raport/-y sporz dzony/-e przez 
ka dego Lekarza lub pod jego nadzorem spe nia/-j  wymogi diagnostyczne okre lone w niniejszych ogólnych warunkach ubez-
pieczenia dla danego Powa nego zachorowania.

Powa ne zachorowanie to: powa na forma raka, zawa  serca, udar, wszczepienie bypassów, operacja aorty, operacja zastawek 
serca, niewydolno  nerek, lepota (utrata wzroku), przeszczep wa nego organu/szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, parali  
(utrata funkcji ko czyn), choroba neuronu ruchowego, choroba Alzheimera/ci kie ot pienie, powa ne poparzenia zgodnie 
z poni szymi deÞ nicjami.

Choroba Alzheimera/ci kie ot pienie – pogorszenie lub utrata sprawno ci intelektualnej potwierdzone ocen  kliniczn  
dokonan  z wykorzystaniem technik obrazowania, spowodowane chorob  Alzheimera lub nieodwracalnymi zaburzeniami 
organicznymi, prowadz ce do znacznego obni enia poziomu funkcjonowania intelektualnego i spo ecznego oraz powoduj ce 
konieczno  sta ego nadzoru nad Osob  ubezpieczon . Rozpoznanie musi by  poparte potwierdzeniem klinicznym dokonanym 
przez Lekarza oraz lekarza powo anego przez Ubezpieczyciela. Wy cza si :
 a) choroby nieorganiczne, takie jak nerwice i choroby psychiczne,
 b) stres, depresj ,
 c) uszkodzenie mózgu spowodowane alkoholem lub substancjami odurzaj cymi.

lepota (utrata wzroku) – ca kowita i nieodwracalna utrata wzroku w obojgu oczach w wyniku Nieszcz liwego wypadku lub 
Choroby. lepota musi by  potwierdzona przez okulist .

Wszczepienie bypassów – przej cie operacji na otwartym sercu przeprowadzonej celem usuni cia zw enia lub blokady co 
najmniej jednej t tnicy wie cowej poprzez wszczepienie bypassu. Rozpoznanie musi by  poparte badaniem angiograÞ cznym 
wykazuj cym znaczn  niedro no  t tnicy wie cowej, a zabieg musi zosta  uznany za niezb dny z medycznego punktu widzenia 
przez konsultanta z zakresu kardiologii. Z deÞ nicji tej wy cza si  angioplastyk  oraz wszystkie inne zabiegi wewn trzt tnicze 
oparte na technikach cewnikowania, zabiegi laparoskopowe i laserowe.

Zawa  serca – martwica cz ci mi nia sercowego spowodowana niedokrwieniem danego obszaru serca. Rozpoznanie musi by  
dokonane w oparciu o stwierdzenie spe nienia trzech z pi ciu kryteriów wskazuj cych na nowy zawa  serca:
 a) typowe bóle klatki piersiowej w wywiadzie,
 b) wie e zmiany w elektrokardiogramie (ECG) wskazuj ce na zawa ,
 c) podwy szony poziom enzymu sercowego CK-MB,
 d) podwy szony poziom troponiny (T lub I),
 e)  obni ona frakcja wyrzutowa lewej komory <50%, stwierdzona w badaniu przeprowadzonym co najmniej 3 miesi ce po 

zdarzeniu.

Operacja zastawek serca – przej cie operacji na otwartym sercu przeprowadzonej celem wymiany zastawek serca lub korekty 
nieprawid owo ci w ich budowie lub czynno ci. Rozpoznanie nieprawid owo ci w budowie lub czynno ci zastawek serca musi by  
dokonane na podstawie cewnikowania serca lub badania echokardiograÞ cznego, a zabieg musi by  uznany za niezb dny 
z medycznego punktu widzenia przez konsultanta z zakresu kardiologii.

Pocz tkowa data wej cia w ycie – dzie , w którym po raz pierwszy wchodzi w ycie ochrona ubezpieczeniowa przewidziana 
w Cz ci C.

Niewydolno  nerek – przewlek a nieodwracalna niewydolno  obydwu nerek wymagaj ca sta ego dializowania lub przeszczepu 
nerek.
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Powa ne oparzenia – oparzenia trzeciego stopnia skóry, obejmuj ce co najmniej 40% powierzchni cia a Osoby ubezpieczonej.

Powa ne formy raka – guz z o liwy charakteryzuj cy si  niekontrolowanym wzrostem oraz rozprzestrzenianiem si  komórek 
z o liwych, ich inwazj  do zdrowych tkanek i zniszczeniem zdrowych tkanek. Rozpoznanie musi by  poparte badaniem histopato-
logicznym, stwierdzaj cym z o liwo  komórek, oraz potwierdzone przez onkologa lub patologa.

Wy cza si :
 a)  guzy wykazuj ce zmiany z o liwe typu carcinoma in situ oraz guzy histologicznie opisane jako przedrakowe lub nieinwazyjne, 

w tym: przedinwazyjny rak sutka, dysplazja szyjki macicy typu CIN-1, CIN-2 oraz CIN-3, hiperkeratoza, podstawnokomórkowy 
i p askonab onkowy rak skóry oraz czerniaki o grubo ci nieprzekraczaj cej 1,5 mm wed ug Breslowa lub 3 stopnia zaawan-
sowania wed ug Clarka, chyba e stwierdzono przerzuty; rak prostaty opisany histologicznie jako T1a lub T1b wed ug klasyÞ -
kacji TNM lub rak prostaty o stopniu zaawansowania sklasyÞ kowanym jako równowa ny lub ni szy, mikrorak brodawkowaty 
tarczycy w stadium T1N0M0 o rednicy nieprzekraczaj cej 1 cm, mikrorak brodawkowaty p cherza moczowego oraz przewle-
k a bia aczka limfatyczna o stopniu zaawansowania wed ug RAI poni ej 3; choroba Hodgkina w stadium poni ej III,

 b) wszystkie guzy wspó istniej ce z zaka eniem wirusem HIV oraz pojawiaj ce si  w przebiegu AIDS. 

Przeszczep wa nego organu / szpiku kostnego 
Otrzymanie przeszczepu: 
 a)  ludzkiego szpiku kostnego z wykorzystaniem macierzystych komórek krwiotwórczych poprzedzone ca kowitym usuni ciem 

szpiku kostnego, lub
 b)  ludzkiego serca, p uca, w troby, nerki lub trzustki w wyniku stwierdzenia ko cowego stadium nieodwracalnej niewydolno ci 

danego organu. 

Wy cza si  inne przeszczepy komórek macierzystych.

Choroba neuronu ruchowego – choroba neuronu ruchowego charakteryzuj ca si  post puj c  degeneracj  szlaku korowo-
-rdzeniowego oraz neuronów rogu przedniego rdzenia kr gowego lub neuronów rdzenia przed u onego, której towarzyszy atroÞ a 
mi ni kr gos upa, post puj ce pora enie opuszkowe, stwardnienie boczne zanikowe oraz pierwotne stwardnienie boczne. 
Rozpoznanie musi by  potwierdzone przez neurologa, który stwierdzi, e choroba ma charakter post puj cy oraz prowadzi do 
trwa ego deÞ cytu neurologicznego.

Stwardnienie rozsiane – ostateczne rozpoznanie stwardnienia rozsianego, które musi by  poparte nast puj cymi danymi:
 a) badania jednoznacznie potwierdzaj ce stwardnienie rozsiane, oraz
 b) liczne deÞ cyty neurologiczne wyst puj ce przez okres co najmniej 6 kolejnych miesi cy, oraz
 c) udokumentowana historia zaostrze  i remisji powy szych objawów i deÞ cytów neurologicznych.

Wy cza si  inne przyczyny uszkodze  neurologicznych. 

Parali  (utrata funkcji ko czyn) – ca kowita i nieodwracalna utrata funkcji co najmniej dwóch ko czyn w wyniku obra enia lub 
choroby. Rozpoznanie musi by  potwierdzone przez lekarza neurologa. 

Udar – incydent naczyniowo-mózgowy, w czasie którego dochodzi do zawa u tkanki mózgowej, krwawienia mózgowego lub 
podpaj czynówkowego, zatoru mózgu lub zakrzepicy mózgowej. Rozpoznanie musi by  poparte: 
 a) stwierdzeniem przez neurologa trwa ego uszkodzenia neurologicznego co najmniej 6 tygodni po zdarzeniu, oraz
 b)  wynikiem badania za pomoc  rezonansu magnetycznego, tomograÞ i komputerowej lub innych niezawodnych technik 

obrazowania, zgodnym z rozpoznaniem wie ego udaru.

Wy cza si :
 a) przej ciowe ataki niedokrwienne,
 b) uszkodzenie mózgu spowodowane wypadkiem lub obra eniem, infekcj , zapaleniem naczy  lub innym stanem zapalnym,
 c) choroby naczyniowe oka lub nerwu wzrokowego, oraz
 d) zaburzenia niedokrwienne systemu przedsionków.

Operacja aorty – przej cie operacji s u cej leczeniu t tniaka b d  te  zw enia, niedro no ci lub rozwarstwienia ciany aorty 
poprzez otwarcie klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Na potrzeby niniejszej deÞ nicji aorta oznacza aort  piersiow  lub brzuszn , 
z wy czeniem ga zi aorty.

Okres prze ycia – okres wskazany w Polisie, w trakcie którego Osoba ubezpieczona musi pozostawa  przy yciu po stwierdzeniu 
Powa nego zachorowania.

Okres oczekiwania – okres wskazany w Polisie, rozpoczynaj cy si  w Pocz tkowej dacie wej cia w ycie Polisy lub w dniu 
podwy szenia Sumy ubezpieczenia dotycz cej Osoby ubezpieczonej. W przypadku podwy szenia Sumy ubezpieczenia, 
okres oczekiwania dotyczy wy cznie kwoty wynikaj cej z podwy szenia Sumy ubezpieczenia.

Postanowienia dotycz ce Cz ci C

1.  Ochrona ubezpieczeniowa przewidziana w Cz ci C ustaje w odniesieniu do Osoby ubezpieczonej z chwil  wyp acenia 
wiadczenia z tytu u Powa nego zachorowania, a Ubezpieczaj cy przestaje by  zobowi zany do p acenia sk adki 

w odniesieniu do danej Osoby ubezpieczonej.

2.  Z tytu u Powa nego zachorowania stwierdzonego po raz pierwszy w Okresie oczekiwania nie przys uguje wiadczenie.

3.  wiadczenie z tytu u Powa nego zachorowania nie przys uguje, je eli Osoba ubezpieczona umrze w Okresie prze ycia. 
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4.  wiadczenie z tytu u roszczenia przyj tego przez Ubezpieczyciela na podstawie Cz ci C jest p atne po up ywie Okresu 
prze ycia.

5.  Osoba ubezpieczona otrzymuje z tytu u Powa nego zachorowania tylko jedn  p atno , do wysoko ci Sumy ubezpieczenia 

okre lonej w Polisie.

Wy czenia dotycz ce Cz ci C

Ubezpieczyciel nie wyp aca wiadcze  z tytu u roszcze  wynikaj cych bezpo rednio lub po rednio z:
 a) Choroby innej ni  Powa ne zachorowanie,
 b)  Powa nego zachorowania, którego pierwsze objawy pojawi y si  przed Pocz tkow  dat  wej cia w ycie lub w ci gu 90 

(dziewi dziesi ciu) dni od tej daty,
 c)  Powa nego zachorowania wynikaj cego z choroby somatycznej lub psychicznej istniej cej przed Pocz tkow  dat  wej cia 

w ycie, która nie zosta a ujawniona Ubezpieczycielowi i zaakceptowana przez niego na pi mie,
 d) wad wrodzonych,
 e)  rozpoznania Powa nego zachorowania dokonanego przez Osob  ubezpieczon  lub cz onka jej najbli szej rodziny b d  

te  osob  mieszkaj c  z ni  we wspólnym gospodarstwie domowym, zielarza, akupunkturzyst  lub inn  osob  wiadcz c  
us ugi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, 

 f) zabiegu chirurgicznego lub leczenia,
 g) Powa nego zachorowania w wyniku uzale nienia od alkoholu lub narkotyków,
 h) Powa nego zachorowania, w trakcie którego Osoba ubezpieczona umrze w Okresie prze ycia,
 i) Powa nego zachorowania w Okresie oczekiwania,
 j) wi cej ni  jednego Powa nego zachorowania w odniesieniu do jednej Osoby ubezpieczonej. 

WARUNKI SZCZEGÓLNE, 

które, je eli Ubezpieczaj cy oraz Ubezpieczyciel tak ustal , mog  mie  zastosowanie do umowy ubezpieczenia:

MEMORANDUM M1 – WIADCZENIE Z TYTU U ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 
WYKONYWANYCH W SZPITALU

W przypadku przyj cia Osoby ubezpieczonej do szpitala jako Chorego hospitalizowanego oraz poddania jej Zabiegowi 
chirurgicznemu wykonywanemu przez Lekarza w wyniku Uszkodzenia cia a, do którego dojdzie w Okresie ochrony lub 
Choroby wynik ej w tym okresie, Ubezpieczyciel zobowi zuje si  do wyp acenia Osobie ubezpieczonej procentowej cz ci 
Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie, w zale no ci od rodzaju wykonanego zabiegu chirurgicznego, ponad kwot  Udzia u 
w asnego, o ile b dzie on mia  zastosowanie.

DeÞ nicje do Memorandum M1

Chory hospitalizowany – osoba pozostaj ca w szpitalu przez co najmniej 24 godziny.

Zabieg chirurgiczny – ka dy zabieg chirurgiczny polegaj cy na otwarciu okre lonej jamy cia a, wymieniony w tabeli wiadcze  
z tytu u zabiegów szpitalnych.

Warunki dotycz ce Memorandum M1

Je eli w trakcie jednej operacji wykonywanych jest wi cej Zabiegów chirurgicznych ni  jeden, kwota nale na z tytu u wszystkich 
wykonanych zabiegów odpowiada  b dzie zabiegowi o najwy szym udziale procentowym w operacji.

Odszkodowanie za ka dy Zabieg chirurgiczny, który nie jest przewidziany w tabeli wiadcze  z tytu u zabiegów szpitalnych, 
b dzie ustalane z uwzgl dnieniem jego rodzaju oraz udzia ów procentowych poszczególnych zabiegów zgodnie z tabel  wiadcze  
z tytu u zabiegów szpitalnych.

Tabela wiadcze  z tytu u zabiegów szpitalnych

Opis zabiegu chirurgicznego wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

JAMA BRZUSZNA
Co najmniej dwa zabiegi chirurgiczne wykonane w ramach tego samego naci cia 
jamy brzusznej uwa ane s  za jedn  operacj  chirurgiczn .

a) Wyci cie wyrostka robaczkowego 50

b) Resekcja jelita 70

c) Resekcja o dka 70

d) Zespolenie o dkowo-jelitowe 60
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Opis zabiegu chirurgicznego wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

e) Usuni cie p cherzyka ó ciowego 70

f)  Laparotomia w celu rozpoznania lub leczenia, w tym w celu usuni cia jednego 
organu lub ich wi kszej liczby, o ile zabieg ten nie jest przewidziany w niniejszym 
dokumencie

50

g) Laparoskopia w celu rozpoznania lub leczenia 50

ROPIE

a) Naci cie jednego ropnia lub czyraka lub ich wi kszej liczby 10

b)  Leczenie jednego czyraka lub ropnia lub ich wi kszej liczby wymagaj ce 
hospitalizacji 10

AMPUTACJA

a) Jednego palca r ki lub nogi 10

b) R ki, przedramienia lub stopy do kostki 20

c) Podudzia, ramienia lub uda 40

d) Uda na wysoko ci biodra 70

PIERSI

a)  Radykalna mastektomia jednej lub obu piersi, z usuni ciem w z ów ch onnych 
pachy 70

b) Cz ciowa mastektomia jednej lub obu piersi 40

KLATKA PIERSIOWA

a) Pe na torakoplastyka 100

b) Usuni cia p uca lub jego cz ci 70

c) Torakoskopia w celu rozpoznania lub leczenia 20

d) Bronchoskopia – w celu rozpoznania 10

e) Bronchoskopia – operacyjna z wy czeniem biopsji 20

f) Operacja serca z wymian  zastawek 100

g) Operacja serca z wszczepieniem bypassów 75

h) Operacja serca z angioplastyk 50

UCHO

a) Przeci cie b ony b benkowej 5

b) Doszcz tne wyci cie wyrostka sutkowego – jednostronne 50

c) Doszcz tne wyci cie wyrostka sutkowego – obustronne 60

d) Fenestracja obustronna 100

PRZE YK

a) Operacja zw enia 40

b) Gastroskopia 10

OKO

a) Odwarstwienie siatkówki – wielokrotne czenie 100

b) Za ma 50

c) Jaskra 30

d) Usuni cie ga ki ocznej 30
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Opis zabiegu chirurgicznego wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

e) Usuni cie skrzydlika 20

f) Naci cie j czmyka lub gradówki 5

Z AMANIA (proste)
W przypadku Z ama  otwartych wiadczenie zostaje podwy szone o 50%, przy czym 
jego kwota nie mo e przekroczy  maksymalnej Sumy ubezpieczenia okre lonej 
w Polisie.
W przypadku Z ama  wymagaj cych leczenia operacyjnego, w tym przeszczepów 
kostnych lub zespole  kostnych, wiadczenie zostaje podwy szone o 100%, przy czym 
nie mo e przekroczy  maksymalnej Sumy ubezpieczenia okre lonej w Polisie.

a) Obojczyk, obr cz barkowa, przedrami  – jedna ko 15

b) Ko  guziczna, ko ci st pu, ko ci ródstopia lub ko  skokowa 10

c) Udo 40

d) Ko  ramieniowa lub udowa 25

e) Palce r ki lub nogi – ka dy, lub ebro 5

f)  Przedrami  – dwie ko ci; rzepka lub miednica – leczenie niewymagaj ce 
stosowania wyci gu 20

g) Podudzie 30

h) uchwa 20

i) Ko ci nadgarstka, ko ci ródr cza, nos, ebra (dwa lub wi cej) lub mostek 10

j) Miednica – leczenie wymagaj ce zastosowanie wyci gu 30

k) Kr gi, wyrostki poprzeczne – ka dy 5

l) Kr gi – z amanie kompresyjne – jeden lub wi cej 40

m) Nadgarstek 10

UK AD MOCZOWO-P CIOWY

a) Usuni cie nerki 70

b) Umocowanie nerki 70

c)  Laparotomia w celu rozpoznania lub leczenia guzów lub kamieni w nerce, 
cewce moczowej lub p cherzu poprzez zabieg inwazyjny 60

d)  Laparotomia w celu rozpoznania lub leczenia, w tym usuni cia guzów lub 
kamieni w nerce, cewce moczowej lub p cherzu poprzez kauteryzacj , metod  
endoskopow  lub poprzez kruszenie kamieni

20

e) Zw enie cewki moczowej – operacja otwarta 30

f) Zabieg inwazyjny przezcewkowy 15

g) Ca kowite usuni cie prostaty w operacji otwartej – zabieg pe ny 70

h) Cz ciowe usuni cie prostaty – zabieg endoskopowy 25

i) Zabieg prostaty wykonany innym sposobem operacyjnym 50

j) Usuni cie j dra lub naj drza 25

k) Wodniak lub ylaki powrózka nasiennego 10

l) Usuni cie guzów w óknistych bez dost pu brzusznego 20

TARCZYCA

a)  Cz ciowe lub ca kowite usuni cie tarczycy, z uwzgl dnieniem wszystkich etapów 
zabiegu operacyjnego 70
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Opis zabiegu chirurgicznego wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

PRZEPUKLINA

a) Operacja inwazyjna – przepuklina jednostronna 20

b) Operacja inwazyjna – przepuklina dwustronna 25

c)  Operacja doszcz tna przepukliny jednostronnej z uwzgl dnieniem leczenia 
wstrzykni ciami 40

d)  Operacja doszcz tna przepukliny dwustronnej z uwzgl dnieniem leczenia 
wstrzykni ciami 50

STAWY I ZWICHNI CIA
W przypadku zwichni  wymagaj cych leczenia operacyjnego wiadczenie zostaje 
podwy szone o 100%, przy czym nie mo e przekroczy  maksymalnej Sumy ubez-
pieczenia okre lonej w Polisie.

a)  Naci cie stawu z powodu choroby lub zaburzenia, z wyj tkiem przypadków 
przewidzianych w niniejszym dokumencie i z wyj tkiem nak u 15

b)  Artroskopia stawu barkowego, okciowego, biodrowego lub kolanowego, 
z wyj tkiem nak u 40

c)  Wyci cie, umocowanie operacyjne, wy uszczenie lub artroplastyka barku, biodra 
lub kr gos upa 75

d)  Wyci cie, umocowanie operacyjne, wy uszczenie lub autoplastyka kolana, 
okcia, nadgarstka lub kostki 35

e) Leczenie zwichni cia palców r ki lub nogi – ka dego 5

f) Leczenie zwichni cia stawu barku, okcia, nadgarstka lub kostki 15

g) Leczenie zwichni cia szcz ki 5

h) Leczenie zwichni cia biodra lub kolana z wyj tkiem rzepki 20

i) Leczenie zwichni cia rzepki kolanowej 5

NOS

a) Wewn trznosowa operacja zatok 15

b) Zewn trznosowa operacja zatok 35

c) Usuni cie jednego lub kilku polipów 5

d) Usuni cie pod luzówkowe 25

e) Wyci cie ma owiny nosowej 10

PARACENTEZA – nak ucie:

a) Jama brzuszna 10

b) Klatka piersiowa lub p cherz moczowy, z wy czeniem cewnikowania 5

c) B ona b benkowa, wodniak, staw lub kr gos up 5

ODBYTNICA

a)  Doszcz tne wyci cie z powodu nowotworu z o liwego – wszystkie etapy, w tym 
kolostomia 100

b) ylaki odbytu – tylko zewn trzne – pe ny zabieg 10

c)  ylaki odbytu – wewn trzne i zewn trzne, w tym wypadni cie odbytu, wyci cie 
lub pe ny cykl leczenia wstrzykni ciami 20

d) Przetoka odbytu 15

e) Szczelina odbytu 5

f) Rektoskopia z biopsj  lub bez biopsji 10
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Opis zabiegu chirurgicznego wiadczenie wyra one jako 
procent sumy ubezpieczenia

g) Kolonoskopia z biopsj  lub bez biopsji 15

h) Inne operacje odbytnicy 20

CZASZKA

a) Kraniotomia celem natychmiastowego usuni cia krwiaka 100

b) Kraniotomia z operacj  naczyniow 75

c) Kraniotomia celem usuni cia guzów 75

GARD O

a)  Usuni cie migda ków lub migda ków i grudek ch onnych osobie doros ej lub 
dziecku powy ej pi tnastego roku ycia 15

b)  Usuni cie migda ków lub migda ków i grudek ch onnych dziecku poni ej 
pi tnastego roku ycia 10

c) Laryngoskopia w celu rozpoznania 5

GUZY – operacyjne usuni cie

a) Guzy z o liwe, z wy czeniem guzów b ony luzowej, skóry i tkanki podskórnej 50

b) Guzy z o liwe b ony luzowej, skóry i tkanki podskórnej 25

c) Operacja torbieli w osowatej 25

d) Leczenie agodnych guzów j dra lub sutka 20

e) Usuni cie torbieli galaretowatej 5

f)  Usuwanie guzów agodnych – jednego lub kilku – z wyj tkiem przypadków 
wymienionych w niniejszym dokumencie 10

g)  ylaki – ca kowity zabieg operacyjny na wszystkich y ach lub leczenie 
wstrzykni ciami – jedna noga 20

h)  ylaki – ca kowity zabieg operacyjny na wszystkich y ach lub leczenie 
wstrzykni ciami – obie nogi 30

MEMORANDUM M2 – ZAWA  SERCA I UDAR MÓZGU

DeÞ nicja Uszkodzenia cia a zostaje zmieniona w nast puj cy sposób:

Uszkodzenie cia a – uraz cia a spowodowany Nieszcz liwym wypadkiem, maj cy miejsce w Okresie ubezpieczenia, a który 
nie powstawa  stopniowo.

Uszkodzeniem cia a nie jest: 
 a) Choroba, chyba e stanowi konsekwencj  Uszkodzenia cia a,
 b) zespó  stresu pourazowego, lub
 c)  stan psychologiczny lub psychiczny z wy czeniem nieuleczalnej niepoczytalno ci, stanowi cej bezpo redni skutek Nieszcz -

liwego wypadku. 

Za Uszkodzenie cia a uznaje si  równie  Zawa  serca oraz Udar mózgu, o ile wyst pi y u Osoby ubezpieczonej po raz 
pierwszy w Okresie ubezpieczenia.

DeÞ nicje Zawa u serca oraz Udaru mózgu zawarte w Cz ci C – Powa ne zachorowanie zostaj  usuni te. W odniesieniu do 
wszystkich cz ci ogólnych warunków ubezpieczenia maj  zastosowanie nast puj ce deÞ nicje:

Zawa  serca – martwica cz ci mi nia sercowego spowodowana niedokrwieniem danego obszaru serca. Rozpoznanie, 
z w czeniem wszelkich diagnoz dokonanych po mierci, musi by  dokonane w oparciu o stwierdzenie spe nienia trzech z pi ciu 
kryteriów wskazuj cych na nowy zawa  serca:
 a) typowe bóle klatki piersiowej w wywiadzie,
 b) wie e zmiany w elektrokardiogramie (ECG) wskazuj ce na zawa ,
 c) podwy szony poziom enzymu sercowego CK-MB,
 d) podwy szony poziom troponiny (T lub I),
 e)  obni ona frakcja wyrzutowa lewej komory <50%, stwierdzona w badaniu przeprowadzonym co najmniej 3 miesi ce po 

zdarzeniu.
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Udar – incydent naczyniowo-mózgowy, w czasie którego dochodzi do zawa u tkanki mózgowej, krwawienia mózgowego lub 
podpaj czynówkowego, zatoru mózgu lub zakrzepicy mózgowej. Rozpoznanie, chyba e zosta o dokonane po mierci, musi by  
poparte: 
 a) stwierdzeniem przez neurologa trwa ego uszkodzenia neurologicznego co najmniej 6 tygodni po zdarzeniu, oraz
 b)  wynikiem badania za pomoc  rezonansu magnetycznego, tomograÞ i komputerowej lub innych niezawodnych technik 

obrazowania, zgodnym z rozpoznaniem wie ego udaru.

Wy cza si :
 a) przej ciowe ataki niedokrwienne,
 b) uszkodzenie mózgu spowodowane wypadkiem lub obra eniem, infekcj , zapaleniem naczy  lub innym stanem zapalnym,
 c) choroby naczyniowe oka lub nerwu wzrokowego, oraz
 d) zaburzenia niedokrwienne systemu przedsionków.
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Ochrona i wykorzystanie danych osobowych 

AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatno  swoich 
klientów, osób zg aszaj cych roszczenia oraz innych kontrahentów. „Dane osobowe” identyÞ kuj  i odnosz  si  do Ubezpieczaj cego 
oraz innych osób (np. cz onków rodziny lub bliskich Ubezpieczaj cego). Je eli Ubezpieczaj cy przekazuje AIG dane osobowe 
innych osób, zobowi zany jest do poinformowania takich innych osób o polityce prywatno ci obowi zuj cej w AIG. 

Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania  

W zale no ci od relacji w jakiej Ubezpieczaj cy pozostaje z AIG, dane osobowe, które AIG gromadzi, mog  zawiera : informacje 
umo liwiaj ce identyÞ kacj  oraz kontakt, dane dotycz ce karty p atniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe 
oraz informacje dotycz ce oceny zdolno ci kredytowej, dane wra liwe dotycz ce stanu zdrowia oraz inne dane osobowe 
dostarczone przez Ubezpieczaj cego. Dane osobowe mog  zosta  u yte do:
•  zarz dzania polisami ubezpieczeniowymi (np. komunikacja z Ubezpieczaj cym, rozpatrywanie zg oszonych roszcze , kwestie 

dotycz ce p atno ci),
• podejmowania decyzji w zakresie wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania sk adek i innych p atno ci,
• wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podró y, 
• zarz dzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG dzia alno ci gospodarczej, 
• zapobiegania, wykrywania oraz cigania przest pstw (np. oszustw i prania brudnych pieni dzy), 
• ustalania oraz obrony uprawnie  maj cych swoje ród o w przepisach prawa,  
•  zapewniania zgodno ci podejmowanych dzia a  z przepisami prawa, w tym prawa obowi zuj cego poza granicami Polski,
•  monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jako ci wiadczonych us ug, w celach 

szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa, 
• celów marketingowych, badania oraz analizy rynku.

W sytuacji gdy Ubezpieczaj cy wyrazi  zgod  na otrzymywanie od AIG b d  innych wybranych partnerów informacji o charakterze 
marketingowym i chce t  zgod  odwo a , Ubezpieczaj cy mo e zrezygnowa  z otrzymywania informacji o charakterze 
marketingowym, kontaktuj c si  z AIG za po rednictwem poczty e-mail na adres aig.polska@aig.com b d  przesy aj c 
informacj  pisemn  do Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce, 
ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Je li Ubezpieczaj cy zdecyduje si  na rezygnacj , AIG w dalszym ci gu mo e 
przesy a  do Ubezpieczaj cego inne wa ne wiadomo ci, np. wiadomo ci dotycz ce zarz dzania polis  ubezpieczeniow  
Ubezpieczaj cego, czy te  dotycz ce zg oszonego roszczenia.  

Udost pnianie danych osobowych

Dla osi gni cia celów wskazanych powy ej istnieje mo liwo , e dane osobowe zostan  udost pnione podmiotom nale cym do 
grupy AIG, brokerom, czy te  innym po rednikom, ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej, 
podmiotom z bran y ochrony zdrowia oraz innym us ugodawcom. List  podmiotów nale cych do grupy AIG, które mog  mie  
dost p do danych osobowych, Ubezpieczaj cy mo e znale  na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Dane 
osobowe b d  udost pniane innym osobom trzecim (w tym organom pa stwowym) w sytuacji, gdy b dzie to wymagane przez 
obowi zuj ce przepisy prawa. Dane osobowe mog  zosta  udost pnione potencjalnym oraz faktycznym nabywcom oraz 
przeniesione na skutek sprzeda y spó ki AIG b d  przeniesienia w asno ci aktywów przedsi biorstwa.

Mi dzynarodowe przekazywanie danych

W zwi zku z mi dzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG dzia alno ci dane osobowe mog  zosta  przekazane 
podmiotom znajduj cym si  w krajach innych ni  Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których 
obowi zuj  przepisy dotycz ce ochrony danych osobowych inne ani eli te obowi zuj ce w Polsce.  

Bezpiecze stwo i przechowywanie danych osobowych

AIG wprowadzi a w a ciwe rodki prawne i rodki bezpiecze stwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Us ugodawcy 
AIG s  równie  starannie wybierani oraz zobowi zani do stosowania w a ciwych rodków bezpiecze stwa. Dane osobowe b d  
przechowywane przez okres niezb dny do osi gni cia celów opisanych powy ej. 

Wnioski lub pytania – prawo dost pu oraz poprawiania swoich danych osobowych b d cych w posiadaniu AIG.

Aby uzyska  dost p oraz poprawi  niew a ciwe dane osobowe b d  za da  ich usuni cia lub ograniczenia zakresu tych e 
danych osobowych, lub sprzeciwi  si  ich u yciu Ubezpieczaj cy proszony jest o kontakt za po rednictwem poczty e-mail: 
aig.polska@aig.com lub wys anie informacji pisemnej do Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce, ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Wi cej szczegó ów dotycz cych 
korzystania przez AIG z danych osobowych Ubezpieczaj cy mo e znale  w pe nej wersji Polityki Prywatno ci AIG na www.aig.
com.pl/po-privacy-policy-polish b d  zwracaj c si  o przes anie kopii Polityki Prywatno ci AIG przy u yciu danych kontaktowych:

AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce 
ul. Marsza kowska 111
00-102 Warszawa
Polska

tel. +48 22 528 51 00
fax +48 22 528 52 52
e-mail: aig.polska@aig.com



NOTATKI



AIG Europe Limited Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  Oddzia  w Polsce
ul. Marsza kowska 111
00-102 Warszawa
Polska
tel. +48 22 528 51 00
fax +48 22 528 52 52
e-mail: aig.polska@aig.com
www.aig.com.pl


