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Rady dla podróżujących 

Ważne numery telefonów. 

Za pisz sobie następujące numery telefonów i dodaj je do listy kontaktów w swoim telefonie komórkowym. Możesz ich 

potr zebować w nagłych wypadkach lub w sy tuacji, gdy będziesz musiał zg łosić roszczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocne rady dotyczące Twojego ubezpieczenia. 

• Za bierz ze sobą w podróż kopie dokumentów certyfikatu ubezpieczeniowego.  

• Zg łaszaj wszy stkie przypadki utraty lub kradzieży  mienia pracownikom hotelu lub lokalnej policji w ciągu 24 

g odzin oraz uzy skaj od nich raport ze zg łoszenia zdarzenia. 

• Tr zy maj przedmioty wartościowe  w bezpiecznym miejscu (na przykład w sejfie). 

• Nie zostawiaj przedmiotów wartościowych wokół siebie ani w miejscu widocznym dla innych . 

• Za planuj sobie wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć na lotnisko, za parkować samochód oraz przejść przez 

kon trolę pasażerów . Pamiętaj o opóźn ieniach, jakie mogą wyniknąć z problemów w ruchu drogowym lub 

podr óży . 

• Skon taktuj się z Nami, jeżeli będziesz miał problemy ze zdrowiem, na skutek których będziesz musiał anulować 

lu b zmienić swoją podróż.  

• Skon sultuj się z Nami przed poniesieniem kosztów, o których zwrot będziesz się ubiegał w ramach roszczenia 

n a  podstawie n iniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia , dzwoniąc pod numer  00 800 01 27 92    

Szczepienia. 

W zw iązku z podróżą za granicę  możesz potrzebować dodatkowych szczepień. Sprawdź to przed podróżą na stronie 

h ttps://polakzagranica.msz.gov .pl/EKUZ. 

Jeżeli wyjeżdżasz do Eu ropy (wszystkie kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), powinieneś 

u zy skać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz za brać ją ze sobą w podróż. Umożliwi Ci  to 

kor zy stanie z w zajemnych uzgodnień z za kresu ochrony zdrowia z wyżej wymienionymi krajami, a jeżeli będziesz miał 

w a żne roszczenie  o zwrot kosztów m edycznych na podstawie n iniejszy ch Ogólnych warunków u bezpieczenia , nie 

potr ącimy Ci u działu własnego, jeżeli koszt Twojego roszczenia będzie niższy  w wyniku korzy stania przez 

Ciebie z EKUZ.  

Więcej informacji na temat EKUZ możesz u zyskać korzy stając z pon iższych danych teleadresowych , które mogą ci 

ta kże posłużyć do złożenia wniosku o wydanie lub odnowienie EKUZ:  

on line pod adresem: https://www.ekuz.nfz.gov .pl/ 

  

Ch u bb Assistance 

W n a głych przypadkach medycznych, do których dojdzie za granicą, należy  
za dzwonić pod następujący numer Chubb A ssistance: 

Tel.:   00 800 01 27 91 

 (2 4 godziny na dobę, 365 dni w roku)  

 

Obsłu ga Roszczeń Chubb 

Tel.:   00 800 01 27 92    

(od pon iedzialku do piątku w godzinach 9 – 16.30) 

Em a il: ChubbTravelInsurance@pl.april.com  

 

Obsłu ga Klienta Chubb 

Tel.:   00 800 01 27 92    

(od pon iedzialku do piątku w godzinach 9 – 16.30) 

Em a il: ChubbTravelInsurance@pl.april.com  

 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/
https://polakzagranica.msz.gov.pl/
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
mailto:ChubbTravelInsurance@pl.april.com
mailto:ChubbTravelInsurance@pl.april.com
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Zastrzeżenie. 

Jeżeli zg łosisz na podstawie niniejszy ch Ogólnych warunków ubezpieczenia ważne roszczenie o zwrot kosztów 

m edycznych i r oszczenie to zostanie obniżone w związku z korzy staniem przez Ciebie z 

• EKUZ; lu b 

• por ozumienia wzajemnego w zakresie ochrony zdrowia, którego stroną jest Rzeczpospolita Polska ; lub 

• pr y watnego ubezpieczenia medycznego w miejscu leczenia,  

n ie potrącimy udziału własnego. 

Polak za granicą. 

 

Za chęcamy do odwiedzenia strony wspieranej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, która ma na celu pomaganie 

podr óżującym w przy gotowaniu się do podróży  i zapewnieniu sobie bezpiecznego pobytu w innym kraju. Na stronie 

h ttps://polakzagranica.msz.gov .pl/  możesz znaleźć przydatną listę rzeczy , które należy przy gotować przed podróżą za  

g r anicę.  W celu otrzy mywania aktualnych porad dotyczących podróży  możesz śledzić konto  @PolakZaGranica na 

Tw itterze. 

Ostrzeżenia dla podróżujących. 

Och rona ubezpieczeniowa nie obejmuje podróży , w ramach którego odbywana jest podróż do krajów  znajdujących 

się n a  liście krajów, do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza „wszelkich podróży ”. Jeżeli nie jesteś 

pew ien, czy  dla miejsca docelowego Twojej podróży opublikowano ostrzeżenia, sprawdź to na stronie serwisu 

pr owadzonego przez ministerstwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/
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Rodzaj 
ubezpieczenia 

Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń  

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia 

1. Ogólne przepisy 
mające 
zastosowanie do 
wszystkich 
rodzajów 

ubezpieczeń 

Ważne informacje (Osoby 
objęte ochroną 

ubezpieczeniową, Dzieci, 
Podróże objęte ochroną 
ubezpieczeniową) 

Procedura zgłaszania 
roszczeń 

Warunki zgłaszania 
roszczeń 

Definicje ogólne 

Tabela świadczeń 

Ważne informacje (Podróże 
nieobjęte ochroną 
ubezpieczeniową, Oferowana 

przez nas ochrona 
ubezpieczeniowa, Kiedy 
ochrona ubezpieczeniowa 
wygasa automatycznie, 

Automatyczne przedłużenie 
okresu ubezpieczenia, Formy 
wypoczynku i sport) 

Wyłączenia ogólne 

2. Koszty medyczne 
i repatriacja Sekcja 1, Zakres ochrony 

ubezpieczeniowej 

Sekcja 1, Warunki szczególne, 
punkt 1 i 3 

Sekcja 1, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

3. Świadczenie 
szpitalne 

Sekcja 2, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 2, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

4. Opóźnienie 
podróży/rezygnacj
a 

Sekcja 3, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 3, Warunki 
szczególne, punkt 2 

Sekcja 3, Warunki szczególne,  
punkt 1 

Sekcja 3, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

5. Spóźnienie na 
wylot/odjazd 

Sekcja 4, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 4, Warunki 
szczególne 

Sekcja 4, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

6. Skrócenie 
podróży 

Sekcja 5, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 5, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

7. Rzeczy osobiste i 
bagaż 

Sekcja 6, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 6, Warunki szczególne, 
punkt 6 

Sekcja 6, Wyłączenia z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej 

8. Utrata paszportu/ 
dowodu 
osobistego/prawa 
jazdy 

Sekcja 7, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 7, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 

9. Osobiste środki 
pieniężne 

Sekcja 8, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 8, Wyłączenia z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej 
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10. Nieszczęśliwy 
wypadek 

Sekcja 9, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 9, Warunki szczególne 

Sekcja 9, Wyłączenia z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej 

11. Odpowiedzialność 
Sekcja 10, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 10, Warunki szczególne 

Sekcja 10, Wyłączenia z 

zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej 

12. Koszty prawne 
ponoszne w 
innych krajach 

Sekcja 11, Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Sekcja 11, Warunki 
szczególne, punkt 2 i 4 

Sekcja 11, Wyłączenia z 
zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej 
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Spis treści 

Rady dla podróżujących 2 

Spis treści 6 

Witamy 8 

Tabela świadczeń 9 

Ważne informacje 10  

Ja k zgłosić r oszczenie. 1 0  

Ja k odstąpić od umowy ubezpieczenia  lub r ozwiązać umowę ubezpieczenia. 1 0  

Warunki og óln e i wy łączenia og ólne. 1 0  

Osoby  objęte ochroną ubezpieczeniową. 1 0  

Definicje obowiązujące w niniejszy ch Og ólny ch warunkach ubezpieczenia. 1 0  

Dzieci. 1 0  

Podróże objęte ochroną ubezpieczeniową. 1 0  

Podróże nieobjęte ochr oną ubezpieczeniową. 1 1  

Ofer owana przez nas ochr ona ubezpieczeniowa. 1 1  

Kiedy  działa ochr ona ubezpieczeniowa. 1 1  

Kiedy  ochr ona ubezpieczeniowa wygasa  automaty cznie. 1 1  

Automaty czne pr zedłużenie okresu  ubezpieczenia. 1 2 

Formy  wy poczynku i sport. 1 2 

Rozszer zenie o sporty  zim owe 1 4 

Chubb Assistance 16 

Sekcja 1  – Koszty medyczne i repatriacja 18 

Sekcja 2 – Świadczenie szpitalne 19 

Sekcja 3 – Opóźnienie podróży / rezygnacja 20  

Sekcja 4 – Spóźnienie na wylot/odjazd 21  

Sekcja 5 – Skrócenie podróży 22 

Sekcja 6 – Rzeczy osobiste i bagaż 23 

Sekcja 7  – Utrata paszportu/ dowodu osobistego / prawa jazdy 25  

Sekcja 8 – Środki pieniężne 25  

Sekcja 9 – Nieszczęśliwy wypadek 26 

Sekcja 10 – Odpowiedzialność cywilna 26 

Sekcja 11 –Koszty prawne ponoszone w innych krajach 28 

Wy łączenia ogólne 30  

Procedura zgłaszania roszczeń 32 

Warunki zgłaszania roszczeń 32 

Inne polisy  ubezpieczeniowe 3 2 

Spełnienie warunków szczeg ólny ch. 3 3 

Pr zeka zywanie dany ch i dokumentów. 3 3 

Obowiązek unikania lub minimalizacji roszczeń. 3 3 

Ochr ona mienia. 3 3 

Pr zesy łanie nam dokumentów prawnych. 3 3 

Roszczenia  regresowe. 3 3 

Czego nie w oln o Ci r obić. 3 3 

Uznanie naszy ch praw. 3 3 
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Fa łszywe r oszczenia. 3 4  

Wy płata r oszczeń. 3 4  

Warunki ogólne 34 

Umowa ubezpieczenia. 3 4  

Pr zestrzeganie wymog ów Og ólny ch warunków ubezpieczenia. 3 5  

Składka ubezpieczeniowa. Zmiana wy sokości składki ubezpieczeniowej.  3 5  

Prawo do odstąpienia od um owy  ubezpieczenia ora z r ozwiązanie um owy  ubezpieczenia.  3 5  

Podatki. 3 6  

Niezg odne z prawdą oświadczenia. 3 6  

Opłaty  bankowe. 3 6  

Pr ocedury  reklamacy jne. 3 6  

Europejska platforma internetowego r ozstr zy gania spor ów. 3 7  

Definicje ogólne 37  

Ochrona danych 42 

Skontaktuj się z nami 43 

O Chubb 43 
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Witamy 

Dzięku jemy za wybór ubezpieczenia podróżnego Chubb Travel In surance. 

Nin iejszy  dokument stanowi Ogólne warunki ubezpieczenia, które wraz z certyfikatem ubezpieczenia oraz 

in formacjami podanymi w trakcie ubiegania się o n iniejsze ubezpieczenie , stanowią umowę ubezpieczenia 

pom iędzy T obą a Nami. Ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z n iniejszych Ogólnych warunków u bezpieczenia 

u dziela Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce (/My). 

Och rona ubezpieczeniowa stanowi podstawę do wypłaty  przez Nas świadczeń zgodnie z Og ólnymi warunkami 

u bezpieczenia w przy padku, gdy będziesz  musiał  anulować  swoją podróż  przed jej r ozpoczęciem; lub: 

• za chorujesz lub doznasz uszkodzenia ciała;  lub 

• dośw iadczy sz opóźnienia na trasie podróży; lub 

• u tracisz swoje mienie osobiste, środki pieniężne lub sprzęt służbowy , bądź też mienie to ulegnie 

u szkodzeniu, w każdym przypadku w trakcie podróży . 

Och rona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

• ch orób przewlekłych; ani 

• a n i pracy fizy cznej; ani 

• ża dn ej podóży  której głównym celem  są zajęcia sportowe (chyba, że wykupiłeś rozszerzenie o sporty zimowe 

a  celem T wojej Podróży jest właśnie ta a ktywność). 

T y  i osoby współpodrużujące wskazane w certyfikacie ubezpieczenia zobowiązani jesteście  do zapłacenia 

u zg odnionej z Ch ubb składki.  Certyfikat ubezpiecznia oraz n iniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia określają 

w szy stkie warunki udzielanego przez Nas ubezpieczenia. Potwierdzasz, że oferujemy ochronę ubezpieczeniową oraz 

u stalamy składkę na podstawie informacji, o które poprosiliśmy i których nam udzieliłeś, a także, że zmiany w 

za kresie u dzielonych nam odpowiedzi mające wpływ na prawdopodobieństwo wypadku mogą skutkować zmianą 

w y sokości składki, a  także  mogą doprowadzić do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.  

Pr oszę  dokładnie zapoznać się z Og ólnymi warunkami ubezpieczenia oraz certyfikatem u bezpieczenia i upewnij się, że 

są  on e prawidłowe i spełniają T woje wymagania. Jeżeli dokument certyfikat ubezpieczenia  zawiera jakieś błędy, 

pow inieneś Nas o ty m niezwłocznie poinformować, ponieważ mogłoby to mieć wpływ na ochronę ubezpieczeniową w 

pr zy padku zgłoszenia roszczenia. Powinieneś przechowywać dokument u bezpieczeniowe w bezpiecznym miejscu. 

Jeżeli T woje potrzeby dotyczące ubezpieczenia lub jakiekolwiek informacje, których Nam  udzieliłeś, ulegną zmianie, 

pow inieneś Nas o ty m powiadomić. Zmiana okoliczności, nawet taka, która wydaje się Tobie nieistotna, może mieć 

w pływ na ochronę ubezpieczeniową. W przy padku każdej uzgodnionej zmiany uaktualnimy certyfikat ubezpieczenia.  

 

Pr zemysław Owczarek 

Dy r ektor Oddziału 

 

Ch ubb European Group SE Spółka Eu ropejska 

Oddział w Polsce  
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Tabela świadczeń 

Sekcja Basic Optimum VIP 
Udział 
własny1 

1 . Koszty  medyczne i r epatriacja 
A.  

i. or a z ii.  Koszty medyczne i  
koszty  r epatriacji w nagłych 
w y padkach 

 

 
do 200.000 zł 

 
do 500.000 zł do 900.000 zł 

 
✗  

iii.   Koszty podróży  215 zł dziennie, 

maks 2.150 zł 
215 zł dziennie, 

maks 2.150 zł 
215 zł dziennie, 

maks 2.150 zł 
B. Koszty  podróży  opiekuna na 

cza s podróży   
Bilet powrotny, 215 
zł dziennie, maks 

10 dni / 2.150 zł 

Bilet powrotny, 215 
zł dziennie, maks 

10 dni / 2.150 zł 

Bilet powrotny, 215 
zł dziennie, maks 

10 dni / 2.150 zł 

✗ 

C. Opła ty za kremację lub 
spr owadzenia zwłok 

do 21.500 zł do 21.500 zł do 21.500 zł ✗ 

D. Leczenie stomatologiczne w 
n a głych wypadkach  

do 1 .000 zł do 1 .000 zł do 1 .000 zł ✗ 

2. Św iadczenie szpitalne Brak ochrony 5 0 zł za każdą pełną 
dobę do maks. 

2.000 zł 

5 0 zł za każdą pełną 

dobę do maks. 2.000 
zł 

✗  

3. Opóźn ienie podróży/rezygnacja      

A . Ka żdy  okres pełnych 6 godzin  3 25 zł  za każdy pełny 
okres 6 godzin, maks 

6 50 zł 

3 25 zł  za każdy pełny 

okres 6 godzin, maks 

650 zł  

3 25 zł  za każdy pełny 

okres 6 godzin, maks 

650 zł  

✗  

B.  Rezy gnacja do 2.150 zł do 3.250 zł do 4.250 zł ✓  

4. Spóźn ienie na wylot/odjazd  do 450 zł do 600 zł do 900 zł ✓  

5. Skr ócenie podróży  do 2.150 zł do 3.250 zł do 4.250 zł ✓  

6. Rzeczy  osobiste i bagaż     

A. Utr ata, uszkodzenie lub 
kr adzież 

Brak ochrony do 2.150 zł do 4.250 zł ✓  

Lim it na jedną r zecz  
Pr zedmioty wartościowe ogółem 
Spr zęt sportowy og ółem 

Brak ochrony 
Brak ochrony 
Brak ochrony 

do 450 zł 
do 450 zł 
do 450 zł 

 

do 600 zł 
do 600 zł 
do 600 zł 

 
 
 

B. Opóźn iony bagaż Brak ochrony do 600 zł 
(opóźnienie powyżej 8 

godzi n) 

do 600 zł 
(opóźnienie powyżej 8 

godzi n) 

✗ 

7 . Utr ata paszportu / dow odu osobistego 
koszty  wydania tymczasowego 
za stępczego prawa jazdy  

Brak ochrony do 320 zł do 640 zł ✗  

8. Osobiste środki pieniężne Brak ochrony do 550zł do 1 .000 zł ✓  

9. Nieszczęśliwy wypadek – Śmierć i 
in walidztwo 

dla każdego 
świadczenia do 

10.000 zł  

dla każdego 
świadczenia do 

20.000 zł 

dla każdego 
świadczenia do 

40.000 zł 

✗  

10. Odpow iedzialność cywilna do 100.000 zł do 200.000 zł do 500.000 zł ✓  

11 . Koszty  prawne poniesione za granicą  do 10.000 zł do 20.000 zł do 40.000 zł ✓ 

1 Udzia ł własny  w wysokości 250 zł  ma zastosowanie do każdej sekcji dotyczącego świadczenia na osobę, zgodnie z 

in formacją przedstawioną w powyższej tabeli. 

W powy ższej tabeli podano maksy malne kwoty  świadczenia na osobę wynikające z Um owy u bezpieczenia. 
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Ważne informacje 

Jak zgłosić roszczenie. 

Wska zówki dotyczące sposobu zgłaszania  roszczeń na podstawie niniejszy ch Ogólnych warunków ubezpieczenia 

pr zedstawiono na stronach 32-34. 

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia lub rozwiązać umowę ubezpieczenia.  

Wska zówki dotyczące odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

pr zedstawiono na stronie 35 niniejszy ch Ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Warunki ogólne i wy łączenia ogólne . 

Do w szy stkich sekcji n iniejszych Ogólnych warunków u bezpieczania mają za stosowanie określone warunki i 

w y łączenia opisane szczegółowo n a stronach 30 – 31  i 34 – 37  niniejszy ch Ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Osoby  objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Wszy stkie osoby u bezpieczone na podstawie umowy ubezpieczenia muszą: 

1 . m ieszkać na stałe w Polsce oraz przebywać w Polsce w czasie wykupywania ochrony ubezpieczeniowej; oraz  

2. m ieć nie więcej n iż 69 lat w czasie wykupywania niniejszej  ochrony ubezpieczeniowej. 

Definicje obowiązujące w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

Niektóre wskazane wyrażenia użyte w niniejszej Ogólnych warunkach ubezpieczenia mają określone znaczenie . 

Za chowują one to znaczenie w każdym przy padku, gdy zostały u żyte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz 

za zn aczone pogrubioną czcionką. Wszy stkie definicje mają zastosowanie do niniejszych Ogólnych warunków 

u bezpieczenia, jako całości oraz są  podane na stronach 37 – 41  Ogólnych warunków u bezpieczenia. 

Dzieci. 

Dzieci  będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w przy padku, gdy będą podróżować z osobą  dorosłą 

w skazaną w certyfikacie ubezpieczeniowym, jako osoba ubezpieczona. 

Jeżeli wykupiłeś r oczną polisę Mu ltitrip, obejmującą wile wyjazdów, Dzieci objętę będą ochroną ubezpieczeniową w 

n a stępujących przy padkach:  

1 . podr óżować będą w towarzystwie osoby dorosłej którą Ty  lub Twój Partner zn iacie (z wylączeniem 

w y jazdów zorganizowanych przez szkołę, w cleu podjęcia nauki za granicą).  

2. Podr óżować będą regularną linią lotniczą jako osoba małoletnia a le tylko w przy padku gdy taka u sługa 

podr óży  małoletnich bez opieki jest dostępna w usługach świadczonych przez linie lotnicze ktrórymi 

podr óżowało będzie Dziecko oraz pod warunkiem że Dziecko podróżuje w celu dołączenia do osoby  dorosłej 

w skazanej w certyfikacie u bezpieczeniowym , jako osoba u bezpieczona. 

Podróże objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Rodza j wybranej przez Ciebie  Ochrony ubezpieczeniowej jest wskazana w certyfikacie ubezpieczenia.  

1 . Ubezpieczenie jednorazowej Podróży: 

Podróż w  okresie ubezpieczenia realizowany w całości w granicach obszaru podróży określonego w  

cer tyfikacie ubezpieczeniowym. 

2. Ubezpieczenie r oczne  Mu ltitrip 

Och roną u bezpieczecznia objęte są wszy stkie podróże r ozpoczynające się w  okresie ubezpieczenia o 

ile spełniają następujące warunki :  

A. Podróż r ealizowana w całości w granicach obszaru podróży określonego w certyfikacie  

u bezpieczeniowym; 



 

   

 11 

CTI_PL_CM0001  

 

B. Jedn orazowa podróż nie może trwać dłużej niż 31 kolejnych dni;  

C. Łą czna ilość dni T woich podróży  nie przekracza 180 dni w Okresie u bezpieczenia;  

D. Ka żda  podróż w Polsce obejmuje co n ajmnie 2 (dwa) noclegi, które zostały zarezerwowane przed 

r ozpoczęciem podróży;  

E. Jeżeli wykupiłeś r ozszerzenie o sporty zimowe, co potwierdzone jest w certyfikacie ubezpieczenia , 

w ów czas, łączna ilość dni podróży  w Okresie u bezpieczenia  w celu uprawiania sportów zimowych 

n ie może przekroczy ć 21 dni.  

 

Podróże nieobjęte ochroną ubezpieczeniową. 

Nie u bezpieczamy żadnych podróży: 

• któr e wiążą się z jakąkolwiek pracą fizy czną; 

• których głównym celem  są zajęcia sportowe (chyba, że wykupiłeś rozszerzenie o sporty zimowe a  celem 

T wojej Podróży jest właśnie ta aktywność). Pamiętaj, że niektóre a ktywności i sporty są  automatycznie objęte 

ch roną ubezpieczeniową (są one wyszczególnioe na stronch 12 – 14  niniejszy ch Ogólnych warunkach 

u bezpieczenia); 

• w  r amach których odbędziesz rejs;  

• n a  które udajesz się w celu uzy skania usług medycznych, stomatologicznych lub chirurgii estetycznej; 

• których odradza Ci lekarz lub planowanych w okresie, w którym zg odnie z diagnozą lekarską możesz umrzeć; 

• w  pr zy padku których w dniu dokonania rezerwacji (lub r ozpoczęcia okresu u bezpieczenia, o ile nastąpi to 

późn iej) Ty  lub osoba współpodróżująca macie świadomość okoliczności, która może doprowadzić do 

a n ulowania lub skrócenia podróży , lub co do której można zasadnie oczekiwać, że będzie skutkować 

roszczeniem na podstawie umowy ubezpieczenia; 

• w  r amach których realizowane będą podróże do miejsc, do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza 

„ w szelkich podróży”. Jeżeli nie  jesteś pewien, czy dla miejsca docelowego Twojej podróży wydano ostrzeżenia, 

spr awdź to na stronie https://polakzagranica.msz.gov .pl/Ostrzezenia,15.html. 

Oferowana przez nas ochrona ubezpieczeniowa.  

Ma ksymalna kwota, jaką wypłacimy na podstawie każdego mającego za stosowanie  w danej sy tuacji  sekcji, podana jest 

w  Ta beli świadczeń na stronie 9 niniejszy ch Ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Wszy tkie sekcje mają za stosowanie do podróży za granicę. Dla podróży  na teryorium Polski zastosowanie mają 

n a stępujące sekcje:  

Sekcja 5: Skórcenie podróży  

Sekcja 6: Rzeczy osobiste i bagaż  

Sekcja 7: Utrata paszportu/ dowodu osobistego/ prawa jazdy  

Sekcja 8: Osobiste środki pieniężne  

Sekcja 9: Nieszczęśliwy wypadek  

Sekcja 10: Odpowiedzialność cy wilna  

Jeżeli wykupiłeś r ozszerzenie o sporty zimowe to obowiazuje on o również na teryprium Polski.  

Kiedy  działa ochrona ubezpieczeniowa. 

Och rona ubezpieczeniowa wynikająca ze wszystkich sekcji działa przez okres podróży mającej  miejsce w okresie 

u bezpieczenia.  

Kiedy  ochrona ubezpieczeniowa wygasa automatycznie. 

 

Och rona ubezpieczeniowa wygaśnie w całości z u pływem okresu u bezpieczenia. 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Ostrzezenia,15.html
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Och rona ubezpieczeniowaw stosunku do Dzieci kończy się w pierwszy m dniu po 18 (osiemnastych) urodzinach lub w 

pr zy padku zaistnienia którejkolwiek z pon iższy ch sy tuacji, jeśli nastapi wcześniej:  

1 . Och rona ubezpieczeniowa wygasnie; 

2. Wstapienie w związek małżeński;  

3. Tw oje dziecko przestaje by ć finansowo od Ciebie zależne ( odjęło pracę zarobkową lub  otrzymuje 

w y nagrodzenie, które w skali r oku przekracza kwotę wolną od podatku). 

W odn iesieniu do polis r ocznych Multitrip na podróże zagraniczne, jeżeli podróż trwa dłużej niż okres Ohcrony 

u bezpieczeniowej wskazanej w certyfikacie lub zarezerwowana podróż r ozpoczy na się po upływie okresu ochrony 

u bezpieczeniowej przed rozpoczęciem podróży  powinieneś wykupić nową polisę, jeżeli chcesz a by ochrona 

u bezpieczeniowa była kontynuowana. Jezlie nie wykupisz n owej polisy , okres podróży przy padający po zakończeniu 

okr esu ochrony ubezpieczeniowej wskazany w certyfikacie, nie będzie objęty ochrona ubezpeiczeniową.  

Automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia. 

Jeżeli n ie będziesz mógł wrócić do domu z podróży  przed wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, ochrona 

u bezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona bez dodatkowej opłaty o okres : 

1 . do 1 4 dni, jeżeli środek t ransportu publicznego, na który zarezerwowany będzie  Twój bilet, spóźni się 

n ieoczekiwanie lub zostanie odwołany , bądź też jeżeli jego trasa zostanie skrócona w wyniku niekorzystnych 

wa runków pogodowych, akcji protestacyjnych lub awarii mechanicznych; lub  

2. do 3 0 dni (lub o dłuższy okres uzgodniony przez Nas na piśmie przed wygaśnięciem automatycznego okresu 

pr zedłużenia), jeżeli n ie będziesz m ógł  wrócić do domu w wyniku: 

 obr a żeń ciała, jakich doznałeś, choroby, na którą za chorowałeś lub kwarantanny, którą zostałeś objęty w  

cza sie podróży; 

 kon ieczności pozostania za radą lekarza z inną osobą ubezpieczoną wskazaną w Twoim certyfikacie 

u bezpieczeniowym, która doznała obrażeń ciała, za chorowała lub została objęta kwarantanną w czasie 

podróży . 

Formy wypoczynku i sport. 

Ubezpieczenie obejmuje Cię automatycznie w trakcie u czestnictwa podczas podróży w dowolnych formach 

w y poczy nku lub rekreacyjnego uprawiania sportów wymienionych w niniejszym r ozdziale, z za strzeżeniem wszelkich 

posta nowień, ograniczeń i wyłączeń dotyczących danego sportu lub danej formy wypoczynku oraz pod warunkiem , że: 

1 . lekarz nie odradzał Ci  uczestniczenia w takich formach zajęć sportowych lub wypoczy nku; 

2. będziesz wyposażony w zalecany/ uznany sprzęt ochronny; 

3. będziesz przestrzegać procedur bezpieczeństwa oraz zasad i przepisów określonych przez organizatorów ;  

4. n ie będziesz uczestniczy ć w żadnego rodzaju wyścigach, zawodach, próbach prędkości ani próbach czasowych ; 

or a z 

5 . n ie będzie to głównym celem  Twojej  podróży.  

Wa żna uwaga 

Jeżeli dana forma wypoczy nku lub sportu nie jest umieszczona na poniższej liście, nie obejmiemy jej ochroną 

u bezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia. 

• łu cznictwo (o ile jest nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje), 

• siłowanie na rękę, 

• ba dminton, 

• koszy kówka, 

• koszy kówka plażowa, 

• kry kiet plażowy, 

• piłka nożna plażowa, 

• sia tkówka plażowa, 
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• bocce, 

• body boarding, 

• bow ls, 

• g r a w kręgle, 

• spły wy kajakowe i pontonowe wyłącznie po wodach śródlądowych (z wyłączeniem kajakarstwa g órskiego), 

• pr zejażdżki bryczką, wozem z sianem lub saniami, 

• str zelanie do r zutek (pod warunkiem, że jest nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje), 

• kry kiet, 

• kr okiet, 

• cu rling, 

• kola rstwo (z wyjątkiem BMX i kolarstwa g órskiego), 

• połowy  dalekomorskie  

(z w y jątkiem zawodów w tej dziedzinie), 

• dr y  skiing, 

• pr zejażdżki na słoniu (krócej niż 2 dni), 

• w ędrówki g órskie, 

• szer mierka (pod warunkiem, że jest nadzorowana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje), 

• łow ienie ryb lub wędkowanie (wyłącznie na wodach śródlądowych), 

• footbag (gra w „ zośkę”), 

• piłka nożna (footabll brytyjski), 

• ja zda g okartem (wyłącznie w kasku), 

• g olf,  

• piłka ręczna, 

• w ędrówki piesze i po górach (do  1 .000m n.p.m.,  wyłącznie w sy tuacji g dy nie są wymagani przewodnicy ani 

liny ), 

• ja zda konna (bez polowań, skoków i gry w polo), 

• loty  balonem (pod warunkiem, że będą zorganizowane w sposób profesjonalny, a  Ty będziesz wyłącznie 

pa sa żerem), 

• ja zda na ły żwach (z wyłączeniem h okeja na lodzie i ły żwiarstwa szy bkiego), 

• ja zda na rolkach, 

• r zu ty oszczepem, 

• ja zda na skuterach wodnych, 

• kor fball, 

• la crosse, 

• żeg larstwo śródlądowe, 

• g ry  laserowe, 

• skoki w dal, 

• m axibasketball, 

• m inibasketball, 

• ja zda motocyklem o maks. pojemności 125ccm, wyłącznie w kasku oraz wyłącznie pod warunkiem, że posiadasz 

sta łe (a nie tymczasowe) prawo jazdy na motocykl wydane w Polsce,  jeżeli Ty  prowadzisz motocykl, 

• n etball, 

• pa ddle ball, 

• pa rascending – latanie na spadochronie wyniesionym w powietrze przez samochód lub motorówkę  (wyłącznie 

n a d wodą), 

• ja zda konna w terenie, 

• r a cquetball, 

• w ędrówki piesze (do 1 .000m n .p.m., wyłącznie w sy tuacji gdy n ie są  wymagani przewodnicy ani liny ), 

• ja zda na wrotkach, 

• ja zda na ły żworolkach, 
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• r ou nders, 

• w ioślarstwo (wyłącznie na wodach śródlądowych), 

• bieganie (rekreacyjne), 

• sa fari (wyłącznie fotograficzne i zor ganizowane w sposób profesjonalny ), 

• sa ilboarding, 

• żeg larstwo, w tym żeglarstwo jachtowe (wyłącznie na wodach śr ódlądowych i przybrzeżnych), 

• n u rkowanie z a kwalungiem (do g łębokości n ie przekraczającej 18m, pod warunkiem że a lbo towarzyszy ć Tobie 

będzie  wykwalifikowany instruktor a lbo posiadasz odpowiednie kwalifikacje i nie nurkujesz samotnie), 

• n u rkowanie z r urką do oddychania , 

• soccer, 

• squ a sh, 

• softball, 

• koszy kówka uliczna, 

• su r fing, 

• pły wanie, 

• ten is stołowy, 

• ten is, 

• ćw iczenia na batucie , 

• tr ekking (do 1 .000m n .p.m., wyłącznie w sy tuacji, gdy n ie są  wymagani przewodnicy ani liny ), 

• tr ójskok, 

• pr zeciąganie liny, 

• tw irling, 

• sia tkówka, 

• piłka wodna,  

• n a rciarstwo wodne, 

• w indsurfing. 

Za poznaj się z odpowiednimi wyłączeniami wynikającymi z każdej sekcji Ogólnych warunków u bezpieczenia oraz z 

obow iązującymi wyłączeniami ogólnymi. W szczególności prosimy, a byś za poznał  się z wyłączeniem wynikającym z 

sekcji 10 – Odpowiedzialność cywilna, dotyczącym własności, posiadania lub korzystania z pojazdów, statków 

pow ietrznych, poduszkowców, broni palnej i budynków . 

Rozszerzenie o sporty zimowe 

Jeżeli, wykupiłeś rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o sporty zimowe, co potwierdzone jest w certyfikacie 

u bezpieczeniowym oraz pod warunkiem że n ie będziesz brał udziału w zawodach, turniejach oraz innej formie 

r y walizacji jak również pod warunkiem, że: 

1 . Nie by ło przeciwskazań lekarskich a bys uprawiał poniższe a ktywności;  

2. Uży wać będziesz zalecanego /certyfikowanego sprzętu ;  

3. Pr zestrzegac będziesz procedur, zasad oraz przepisów bezpieczeństwa określonych przez 

or g anizatorów/dostawców zjaęć; 

4. Nie bierzesz udziału w zawodach, wyścigach lub innych próbach czy bkości i czasu;  

  lista a ktywności i sportów objętych ochrona ubezpieczeniową zotanie rozszerzona o poniższe aktywności:  

• Skiboarding  

• Na r ciarstwo biegowe 

• Ja zda  psim zaprzęgiem 

• Na r ciarstwo na lodowcu 

• Spa cery po lodowcu 

• Kite sn owboarding 

• La n glauf 
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• Ja zda  na nartach lub snowboardzie (w tym poza stokiem, jeżeli towarzyszy  Tobie lub jesteś instruowany 

pr zez wykwalifikowanego instruktora lokalnego) 

• Na r ciarstwo touringowe 

• Ły żwiarstow szy bkie 

• Sn owblading 

• Sa n eczkarstwo 

• Ja zda  na skuterach śnieżnych oraz na Ski – Doo 

Zpa poznaj się z wy łączeniami dla poszczególnych sekcji niniejszy ch Ogólnych warunków, które nadal mają 

za stosowanie. Zwróć szczególna uwagę na wyłączenia w sekcji 10 (Odpowiedzialność cy wilna). 
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Chubb Assistance 

 

W r amach Chubb Assistance  oferujemy szeroką gamę usług a ssistance i związanych z n imi usług medycznych, z 

których możesz skorzy stać w trakcie podróży  zagranicznej. W trakcie kontaktowania się z Ch ubb A ssistance 

pow inieneś posiadać dane certyfikatu ubezpieczeniowego, w tym jego numer oraz informacje o okresie 

u bezpieczenia.  

W celu skontaktowania się z Ch ubb A ssistance za dzwoń pod numer:  00 800 01 27 91 

Nagłe Przy padki Medyczne i Pomoc w Uzy skiwaniu Usług Medycznych. 

Jeżeli doznasz obrażeń ciała lub za chorujesz za  granicą i niezbędne będzie leczenie szpitalne lub specjalistyczne, 
pr zeprowadzenie badań lekarskich, w tym badań obrazowych, lub przewiezienie Cię z powrotem do Polski, musisz 
n iezwłocznie skontaktować się z Chubb Assistance . 

Jeżeli n ie będziesz w stanie zr obić tego samodzielnie, powinieneś wyznaczy ć przedstawiciela (na przy kład 
w spółmałżonka lub rodzica), który zrobi to w T woim imieniu. Jeżeli n ie będzie to możliwe, ponieważ T wój stan 
będzie ciężki, skontaktuj się z Chubb Assistance tak szy bko, jak będzie to możliwe , bądź niech zrobi Twój 
pr zedstawiciel lub bliski. 

W celu skorzy stania z opisanych w n iniejszym rozdziale u sług świadczonych przez nas w ramach usług Chubb 
A ssistance należy  skontaktować się z Chubb Assistance. 

Ch u bb Assistance  – Dzia ł Nagłych Przy padków Medycznych i Pomocy w Uzyskiwaniu Usług Medycznych może 

u dzielić pomocy w następującym zakresie : 

A. Za płata za  rachunki, – jeżeli zostaniesz przy jęty do szpitala za granicą, nawiązany zostanie kontakt ze 

szpitalem lub lekarzem  prowadzącym oraz możliwe będzie udzielenie gwarancji za płaty jego wynagrodzenia do 

w y sokości limitów określonych w certyfikacie u bezpieczeniowym , tak abyś n ie musiał pokrywać tych kosztów ze 

śr odków własnych; 

B. spr owadzenie Cię do Polski – jeżeli lekarz wyznaczony przez Chubb Assistance uzna, że leczenie w Polsce 

będzie bardziej wskazane, będzie można zorganizować transport z wykorzystaniem regularnych połączeń 

tr ansportowych bądź też u sług lotniczego lub drogowego transportu sanitarnego, w przypadku g dy w trakcie 

podróży  wymagane będzie bardziej pilne leczenie lub specjalistyczna opieka; 

C. por a dy medyczne : 

i) jeżeli będziesz wymagał pilnej konsultacji lub leczenia za  granicą, Chubb Assistance  udostępni 

n a zwiska i a dresy  lokalnych lekarzy  i dentystów oraz nazwy i a dresy szpitali i klinik, a działająca na jego 

zlecenia komisja lekarzy  udzieli telefonicznej porady medycznej; 

ii) w  r azie konieczności, na zlecenie Chubb A ssistance skontaktuje się z T obą lekarz bądź też Chubb 

A ssistance zorganizuje przyjęcie Cię do szpitala; 

D. dzieci  pozostawione bez opieki – jeżeli dziecko pozostanie bez opieki w trakcie podróży za  granicę, 

pon ieważ będziesz h ospitalizowany lub staniesz się niezdolny do sprawowania opieki , Chubb A ssistance może 

zor g anizować powrót dziecka do domu, w razie konieczności w towarzystwie odpowiedniego opiekuna. 

Pa miętaj, że chociaż nie zostaniesz obciążony kosztami porady lub pomocy , będziesz zobowiązany do uiszczenia opłat 

za  u sługi świadczone na Twoją rzecz, jeżeli n ie będą one pokryte w ramach ważnego roszczenia zg łoszonego na 

podstawie n iniejszych Ogólnych warunków u bezpieczenia. 

2. Usługi Personal Assistance. 

• Usłu gi, o których mowa w niniejszy m rozdziale, są świadczone w ramach usług Chubb A ssistance oraz są 

ofer owane wyłącznie podczas podróży . 

• Są  to u sługi pomocy świadczone z wykorzystaniem doświadczenia i kontaktów Chubb Assistance. Wszelkie 

koszty  poniesione w związku z przekazy waniem wiadomości,  należy zwrócić Chubb Assistance , o ile n ie będą 

on e stanowić części roszczenia skutecznie zg łoszonego na podstawie odpowiedniej sekcji niniejszych Ogólnych 

w a runków ubezpieczenia. 
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Ch u bb Assistance  – Usługi Personal Assistance są pomocne w następujących sy tuacjach: 

A. przelew środków finansowych na pomoc w nagłych wypadkach : 

pr zelew śr odków finansowych na pomoc w nagłych wypadkach do 1.000 zł  na jedeną podróż, jeżeli dostęp do 

n ormalnych usług finansowych/bankowych nie jest w danym miejscu możliwy . W celu dokonania zwrotu 

śr odków na r zecz Chubb Assistance  powinieneś upoważnić Chubb A ssistance do obciążenia swojej karty 

kr edytowej lub karty z odr oczoną płatnością kwotą przelewu, bądź też dokonać czynności alternatywnych w celu 

w płacenia środków finansowych na rachunek Chubb Assistance  w Polsce. Jeżeli w wy niku kradzieży  lub 

u t raty osobistych środków pieniężnych  będzie potrzebny pilny przelew, można zg łosić roszczenie na 

podstawie umowy u bezpieczenia; 

B. przekazywanie wiadomości: 

pr zekazy wanie pilnych wiadomości krewnym lub współpracownikom w przypadku, g dy problemy medyczne lub 

zw iązane z podróżą zakłócą program podróży; 

C. za st ępcze dokumenty podróży : 

pom oc w uzyskaniu n owych biletów i dokumentów podróży w przy padku ich utraty lub kradzieży  oraz 

u zy skanie pomocy w skontaktowaniu się z odpowiednimi biurami podróży . Chubb Assistance nie pokrywa 

kosztów ża dnych z powyższy ch usług; 

D. u sługi t łumacza w nagłych wypadkach: 

u sługi t łumacza w przy padku, g dy lokalny dostawca u sługi assistance nie posługuje się językiem polskim; 

E. pom oc prawnika: 

u możliwienie kontaktu z lokalnym prawnikiem posługującym się języ kiem polskim lub angielskim, ambasadą 

lu b konsulatem w przypadku, g dy niezbędna będzie porada prawna, oraz zorganizowanie pokrycia za sadnych 

n a głych kosztów prawnych  lub kaucji, w zamian za udzielenie gwarancji zwrotu. 
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Sekcja 1 – Koszty medyczne i repatriacja  

Och rona ubezpieczenia dla tej sekcji obowiązuję tylko podczas podróży  za granicę.  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeżeli w czasie podróży za  granicę: 

1 . dozn a sz obrażeń ciała; lub 

2. za chorujesz (w tym doświadczy sz powikłań ciąży zdiagnozowanych przez lekarza lub specjalistę z za kresu 

położn ictwa, z za strzeżeniem że  będziesz podróżować pomiędzy 28 a 35 tygodniem ciąży  oraz że u zyskasz 

pisemne potwierdzenie od lekarza o zdolności do odbycia podróży  nie wcześniej n iż na 5 dni przed 
r ozpoczęciem podróży  za  granicę), 

w y płacimy kwotę określoną w Tabeli świadczeń dla: 

A .  i) kosztów medycznych – z ty tułu wszystkich za sadnych kosztów, których poniesienie poza Polską jest 

n iezbędne z medycznego punktu widzenia na pobyt w szpitalu, u sługi transportu ratunkowego, zabiegi 

ch irurgiczne i inne procedury diagnostyczne lub leczenie, wykonane lub przepisane przez lekarza, z 

u w zględnieniem opłat za  pobyt w szpitalu ; 

ii) kosztów r epatriacji w nagłych wypadkach – z ty tułu wszystkich uzasadnionych kosztów, których 

pon iesienie przez Chubb Assistance  jest niezbędne z medycznego punktu widzenia w celu przewiezienia 

Cię do domu w Polsce, lub do przewiezienia Cię do bardziej odpowiedniego szpitala w Polsce; o ile jest 

to n iezbędne z m edycznego punktu widzenia ; 

iii) kosztów podróży  – z ty tułu wszystkich niezbędnych i uzasadnionych kosztów zakwaterowania (wyłącznie 

pokój) oraz kosztów podróży  poniesionych za zgodą Chubb Assistance, jeżeli z medycznego punktu 

w idzenia musisz pozostać za granicą po planowanej dacie powrotu do Polski, w tym kosztów podróży  

pow rotnej do Polski jeżeli nie możesz skorzy stać z pierwotnego biletu powrotnego; 

B.  kosztów podróży  opiekuna na czas podróży  – z ty tułu wszystkich niezbędnych i uzasadnionych kosztów 

za kwaterowania (wyłącznie pokój) i kosztów podróży  poniesionych za zgodą Chubb A ssistance przez dowolną 

in ną osobę w przy padku, g dy opieka takiej osoby  będzie zgodnie z poradą lekarską niezbędna podczas podróży 

T wojej lub dziecka do domu w Polsce; 

C.  opła t za  kremację lub transport w przypadku, g dy umrze sz za granicą, z ty tułu: 

i) opła t za  kremację w kraju, w którym umrzesz; lub 

ii) opła t transportowych za  przewiezienie Twoich zwłok lub prochów do Polski; 

D.  leczenia stomatologiczne w nagłych wypadkach – z ty tułu wszelkich n iezbędnych z m edycznego punktu widzenia 

i u za sadnionych kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach, poniesionych poza Polską 

w y łącznie w celu uśmierzenia bólu. 

Warunki szczególne. 

1 . Jeżeli doznasz obrażeń ciała lub za chorujesz za  granicą, powinieneś przestrzegać procedury opisanej w części 

za ty tułowanej „Procedura zgłaszania roszczeń” na stronach 32-34 n iniejszy ch Ogólnych warunków 

u bezpieczenia.  

2. Ch u bb Assistance  może rekomendować T obie: 

A. pr zeniesienie z jednego szpitala do innego; lub 

B. pr zewiezienie Cię do T wojego domu w Polsce; bądź też do bardziej odpowiedniego szpitala w  Polsce;  

w  dow olnym czasie, w przy padku gdy Chubb Assistance  uzna to za n iezbędne i bezpieczne.  

3. Doda tkowe koszty podróży i koszty h otelu mogą być poniesione wyłącznie za  uprzednią zg odą Chubb 

A ssistance. 

4. Na leży za chować wszystkie rachunki i przedstawić je w celu uzasadnienia roszczenia. 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  
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1 . Roszczenia zgłoszone w wy nik: 

A. w y stępującej uprzednio choroby, która została zdiagnozowana, była leczona lub wymagała hospitalizacji 

ch orego lub jego leczenia ambulatoryjnego w okresie 5 lat przed dokonaniem r ezerwacji Twojej podróży 

(lu b przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, o ile nastąpiło to później); 

B. w y stępującej uprzednio choroby, która to choroba, w dniu dokonania r ezerwacji Twojej podróży (lub 

r ozpoczęcia okresu u bezpieczenia, jeżeli miało to miejsce później), podlegała leczeniu poprzez 

r egularne przyjmowanie leków przepisanych Ci przez lekarza; 

C. ch oroby serca lub dowolnego rodzaju choroby n owotworowej, która została zdiagnozowana w dowolnym 

cza sie przed dokonaniem rezerwacji T wojej podróży (lub przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 

jeżeli miało to miejsce później). 

2. Wszelkiego rodzaju leczenia, zabiegi chirurgiczne i badania wstępne, które: 

A. n ie zostały potwierdzone, jako n iezbędne z medycznego punktu widzenia; lub 

B. n ie są  bezpośrednio związane z obrażeniami lub chorobą, z powodu których zostałeś przyjęty do szpitala. 

3. Za biegi chirurgiczne, leczenia lub działania profilaktyczne, które w opinii leczącego Cię lekarza mogą być 

pr zełożone do czasu, aż wrócisz do Polski. 

4. Wszelkie koszty poniesione po podjęciu przez Ciebie decyzji o pozostaniu w tym samym szpitalu lub o 

n iewracaniu do Polski po dniu, w którym, w opinii Chubb Assistance , powinieneś to uczy nić i o ile nie by ło to 

kon ieczne w celu zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów.   

5 . Ch irurgia estetyczna. 

6. Leczenia lub usługi świadczone przez zakłady opiekuńczo-lecznicze lub domy opieki, ośrodki r ehabilitacyjne lub 

sa n atoria.  

7 . Wszelkiego rodzaju leczenia, które były  celem Twojej podróży  za granicę. 

8. Leki przy jmowane przez Ciebie przed podróżą, które musisz nadal przy jmować w jej  trakcie.  

9. Ja kiekolwiek wydatki poniesione w Polsce. 

10. Wszelkie dodatkowe koszty podróży i za kwaterowania, które zostały poniesione, a na które Chubb  Assistance  

n ie u dzielił u przedniej zg ody . 

11 . Koszty  za kwaterowania i podróży  w przypadku, g dy wykorzy stany transport lub za kwaterowanie miały standard 

w y ższy n iż standard  podróży . 

12. Wszelkie dodatkowe koszty za kwaterowania w jednoosobowym lub osobnym pokoju.  

13. Koszty  kremacji lub pochówku w Polsce. 

14. Koszt  T wojego leczenia lub zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych później niż 52 tygodnie od daty 

w y padku lub początku choroby. 

15. Udzia ł własny, z wy jątkiem sy tuacji, gdy otrzymałeś zn iżkę kosztów medycznych w związku z korzystaniem z 

Eu r opejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w Unii Europejskiej (w tym w Islandii, Liechtensteinie, 

Nor w egii i Szwajcarii), jeżeli będziesz wymagać leczenia podczas pobytu w wyżej wymienionych krajach. 

16. Roszczenie mające związek z za leceniem swojego lekarza w sy tuacji, gdy odbyłeś podróż wbrew  tym 

za leceniom . 

17 . Wszelkie powikłania ciąży , których by łeś świadomy w  czasie r ozpoczęcia podróży . 

Sekcja 2 – Świadczenie szpitalne 

Och rona ubezpieczenia dla tej sekcji obowiązuję tylko podczas podróży  za granicę.  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeżeli w trakcie podróży  zostaniesz przy jęty do szpitala w celu leczenia szpitalnego w wyniku obrażeń ciała lub 

ch oroby, w związku z którymi zg łosisz ważne roszczenie  na podstawie sekcji 2 Ogólnych warunków u bezpieczenia – 
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Koszty  medyczne i r epatriacja, wypłacimy kwotę świadczenia określoną w Tabeli świadczeń za każdą pełną dobę, 

pr zez którą będziesz pozostawać w szpitalu, do maksymalnej wysokości określonej w Tabeli świadczeń . 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Nie za płacimy za czas Twojego pobytu w instytucji, która n ie ma statusu szpitala w kraju leczenia.

Sekcja 3 – Opóźnienie podróży / rezygnacja 

 

Och rona ubezpieczenia dla tej sekcji obowiązuję tylko podczas podróży  za granicę.  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeżeli r ozpoczęcie T wojej podróży  lub ostatni etap Twojej podróży powrotnej z za granicy opóźni  się o co n ajmniej 

1 2 g odzin w wyniku zmiany planowego czasu wylotu/odjazdu środka t ransportu publicznego na skutek strajku, 

a kcji protestacyjnej, niekorzystnych wa runków pogodowych , awarii mechanicznej lub uziemienia samolotu w 

wy niku wady mechanicznej lub konstrukcyjnej: 

A. w y płacimy świadczenie z ty tułu opóźnienia podróży  określone w Tabeli świadczeń; albo 

B. jeżeli zrezy gnujesz z podróży  po opóźnieniu wynoszącym co n ajmniej 24 godziny w stosunku do planowego 

cza su wylotu/odjazdu   za  granicę , zwrócimy Ci  n iewykorzystane koszty podróży  oraz zakwaterowania, które 

za płaciłeś lub zobowiązałeś się za płacić i których n ie da się odzy skać z innych źródeł, do wysokości określonej w 

Ta beli świadczeń. 

Warunki szczególne. 

1 . Możesz zg łosić  roszczenie  wyłącznie na postawie powyższego punktu A a lbo punktu B, lecz n ie na podstawie 

obu  ty ch punktów. 

2. Mu sisz: 

A. dokon ać odprawy przed planowym czasem wylotu/odjazdu podanym w Twoim  planie podróży ; oraz 

B. pr zestrzegać warunków umownych określonych przez biuro podróży, touroperatora i  przewoźników; or az 

C. poda ć Nam w formie pisemnej dane operatora środka transportu publicznego, wraz z in formacją o 

cza sie trwania opóźnienia i jego powodach ; oraz 

D. za planować czas w taki sposób, aby punktualnie przybyć na miejsce wylotu/odjazdu. 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Roszczenia zgłoszone w wy niku: 

A. w y cofania z eksploatacji środka transportu publicznego na polecenie Urzędu Lotnictwa Cy wilnego, 

dy rektora właściwego Urzędu Mor skiego lub podobnego organu; 

B. str ajku, który rozpoczął się lub został ogłoszony przed wykupieniem przez Ciebie niniejszego 

u bezpieczenia; 

C. ja kiejkolwiek podróży środkami t ransportu publicznego rozpoczynającej się i kończącej się w kraju 

r ozpoczęcia podróży . 

2. Wszelkie opłaty i wydatki pokrywane lub rozliczane z wykorzy staniem jakichkolwiek kuponów lub punktów 

pr omocyjnych, w sy stemie timeshare, holiday property bond lub punktów wypoczy nkowych oraz każde 

roszczenie dotyczące opłat za  zarządzanie, kosztów utrzy mania lub opłat za wymianę związanych z 

u zg odnieniami przyjętymi w ramach sy stemów timeshare  lub podobnych sy stemów. 

3. Koszty  za kwaterowania i podróży  w przypadku, g dy wykorzy stany transport lub za kwaterowanie miały standard 

w y ższy n iż standard pierwotne j podróży . 

4. Roszczenia powstałe wyłącznie w wyniku złego za planowania przez Ciebie czasu podróży . 
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5. Roszczenie powstałe w wyniku: 

A. odby wania przez Ciebie podróży  wbrew radom odpowiednich władz krajowych  lub lokalnych; 

B. za kazów wydanych przez r ząd jakiegokolwiek kraju . 

6. Wszelkie koszty, które: 

A. m ożesz odzy skać od touroperatora, linii lotniczych lub innego usługodawcy ; 

B. pon iósłbyś n ormalnie w trakcie podróży . 

7 . Roszczenia z tytułu r ezy gnacji z podróży  z powodu py łu wulkanicznego. 

8. Udzia ł własny, jeżeli dojdzie do r ezy gnacji z podróży. 

Sekcja 4 – Spóźnienie na wylot/odjazd 

Och rona ubezpieczenia dla tej sekcji obowiązuję tylko podczas podróży  za granicę.  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Wy płacimy kwoty do wysokości określonej w Tabeli świadczeń tytułem pokrycia n iezbędnych i u zasadnionych kosztów 
doda tkowego za kwaterowania (wyłącznie pokój) i kosztów podróży  w  celu umożliwienia Tobie dotarcia do:  

1 . T wojego miejsca docelowego za  granicą, jeżeli w trakcie podróży za  granicę  przybędziesz z opóźnieniem  na 

osta teczne miejsce, z którego będziesz wyruszać będziesz, w celu wejścia na pokład środka transportu 

pu blicznego, w którym będziesz miał rezerwację na podróż za  granicę; lub 

2. jeżeli w podróży  powrotnej przybędziesz z opóźn ieniem na ostateczne miejsce, z którego wyruszać będziesz  w 

podr óż powrotną, w celu wejścia na pokład środka transportu publicznego,  w którym będziesz miał 

r ezerwację na podróż powrotną;  

w  wy niku:  

1 . a w arii lub wypadku samochodu/taksówki, którą będziesz podróżował; lub 

2. n iedojechania na czas środka transportu publicznego, którym będziesz podróżował. 

Warunki szczególne. 

1 . Pow inieneś: 

A. pr zedstawić dowody poniesienia przez siebie wszystkich dodatkowych kosztów; 

B. za planować czas w taki sposób, aby punktualnie przybyć na miejsce wylotu/odjazdu; 

C. w  pr zy padku awarii/wypadku samochodu, przedstawić Nam: 

i) pisemny raport dotyczący awarii pojazdu sporządzony przez serwis lub warsztat, który udzielił T obie 

pom ocy w czasie zdarzenia; lub 

ii) in n e dowody potwierdzające, że pojazd wykorzy stany w celu podróży  nadawał się do uży tku , by ł 

odpow iednio u trzy many or az uległ awarii w czasie zdarzenia;  

D. w  pr zy padku spóźnienia środka t ransportu publicznego, dostarczy ć Nam: 

i) dow ody  wskazujące na planowany oraz faktyczny  czasu przybycia. 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Roszczenia zgłoszone w wyniku: 

A. w y cofania z eksploatacji środka transportu publicznego na polecenie Urzędu Lotnictwa Cy wilnego, 

dy rektora odpowiedniego Urzędu Mor skiego lub podobnego organu; 

B. str ajku, który rozpoczął się lub został ogłoszony przed wykupieniem przez ciebie  niniejszego u bezpieczenia 

lu b zarezerwowaniem podróży , w zależności do tego, co miało miejsce później. 

2. Wszelkie opłaty i wydatki pokrywane lub rozliczane z wykorzy staniem jakichkolwiek kuponów lub punktów 

pr omocyjnych, w sy stemie timeshare, holiday property bond lub punktów wypoczy nkowych oraz każde 
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roszczenie dotyczące opłat za  zarządzanie, kosztów utrzy mania lub opłat za wymianę związanych z 

u zg odnieniami przyjętymi w ramach sy stemów timeshare  lub podobnych sy stemów. 

3. Koszty  za kwaterowania i podróży  w przypadku, g dy wykorzy stany transport lub za kwaterowanie mają standard 

w y ższy n iż standard pierwotne j podróży . 

4. Roszczenia zgłoszone w wyniku złego za planowania przez Ciebie czasu na podróż.  

5 . Roszczenia zgłoszone w wy niku: 

A. odby wania przez Ciebie podróży  wbrew radom odpowiednich władz krajowych lub lokalnych;  

B. za kazów wydanych przez r ząd jakiegokolwiek kraju . 

6. Wszelkie koszty, które: 

A. m ożesz odzy skać od touroperatora, linii lotniczych lub innego usługodawcy; 

B. pon iósłbyś n ormalnie w trakcie podróży . 

7 . Udzia ł własny. 

Sekcja 5 – Skrócenie podróży 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Wy płacimy:  

A. n iewykorzystane koszty zakwaterowania (w tym koszty wycieczek zarezerwowanych i opłaconych przed 

podróżą ), które poniosłeś lub zobowiązałeś się ponieść i których nie można odzy skać z innego źródła w 

pr zy padku; oraz 

B. u za sadnione dodatkowe n iezbędne koszty podróży  i zakwaterowania (wyłącznie  pokój) i koszty podróży 

pon iesione w związku z T woim  powrotem do domu w  Polsce, 

do w y sokości określonej w Tabeli świadczeń, jeżeli podróż będzie musiała by ć skrócona w wyniku: 

1 . n a stępujących okoliczności dotyczących  Ciebie lub  osoby współpodróżującej: 

A. śm ierć; lub 

B. pow ażne obrażenia ciała; lub 

C. n a gła lub poważna choroba; lub 

D. pow ikłania ciąży  – jeżeli związane z n imi koszty zostały poniesione w sy tuacji spowodowanej powikłaniami 

(zdiagnozowanymi przez lekarza specjalistę położnika) i wymagającej pilnej pomocy medycznej; lub 

E. pr zymusowa kwarantanna na polecenie lekarza prowadzącego; 

z za strzeżeniem, że  lekarz prowadzący potwierdzi, że skrócenie podróży jest konieczne ze wskazań 

m edycznych; 

2. n a stępujących okoliczności dotyczących członka T wojej najbliższej rodziny lub bliskiego 

współpracownika lub członka najbliższej rodziny lub bliskiego współpracownika osoby 

współpodróżującej, bądź też osoby, u której za planowałeś pobyt w czasie podróży: 

A. śm ierć; lub 

B. pow ażne  obrażenia ciała; lub 

C. n a gła lub poważna choroba; lub 

D. pow ikłania ciąży  – jeżeli związane z n imi koszty zostały poniesione w sy tuacji spowodowanej powikłaniami 

(zdiagnozowanymi przez wykwalifikowanego lekarza specjalizującego się w położnictwie) i wymagającej 

piln ej pomocy medycznej; lub 

E. pr zymusowa kwarantanna na polecenie lekarza prowadzącego; 

z za strzeżeniem że lekarz prowadzący potwierdzi, że skrócenie podróży  jest konieczne ze w skazań 

m edycznych; 

3. żą dania policji, abyś stawił się lub aby osoba współpodróżująca stawiła się w następstwie kradzieży z 

w łamaniem lub próby kradzieży z w łamaniem w Twoim lub jej domu; 

4. pow ażnych szkód spowodowanych w T woim  domu lub domu osoby współpodróżującej pożarem, burzą lub 

pow odzią, pod warunkiem, że  szkoda miała miejsce po rozpoczęciu Twojej podróży .  
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Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Roszczenia zgłoszone w wy niku  

A. w y stępującej uprzednio choroby, która została zdiagnozowana, była leczona lub wymagała hospitalizacji 

ch orego lub jego leczenia ambulatoryjnego w okresie 5 lat przed dokonaniem r ezerwacji Twojej podróży 

(lu b przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, o ile nastąpiło to później); 

B. w y stępującej uprzednio choroby, która to choroba, w dniu dokonania r ezerwacji Twojej podróży (lub 

r ozpoczęcia okresu u bezpieczenia, jeżeli miało to miejsce później), podlegała leczeniu poprzez 

r egularne przyjmowanie leków przepisanych Ci przez lekarza; 

C. ch oroby serca lub dowolnego rodzaju choroby n owotworowej, która została zdiagnozowana w dowolnym 

cza sie przed dokonaniem rezerwacji T wojej podróży (lub przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 

jeżeli miało to miejsce później); 

D. ja kiejkolwiek n iekorzy stnej sy tuacji finansowej będącej przy czy ną skrócenia przez Ciebie podróży; 

E. decy zji podjętej przez Ciebie lub osobę współpodróżującą, że nie chcecie kontynuować 

podróży . 

2. Wszelkie straty, opłaty ani koszty powstałe w wyniku:  

A. opóźn ienia w zawiadomieniu touroperatora, biura podróży  lub dostawcy usług transportu lub 

za kwaterowania, wymaganym do skrócenia rezerwacji; 

B. za kazów wydanych przez r ząd dowolnego kraju. 

3. Wszelkie opłaty i wydatki pokrywane lub rozliczane z wykorzy staniem jakichkolwiek kuponów lub punktów 

pr omocyjnych, w sy stemie timeshare, holiday property bond lub punktów wypoczy nkowych oraz każde 

roszczenie dotyczące opłat za  zarządzanie, kosztów utrzy mania lub opłat za wymianę związanych z 

u zg odnieniami przyjętymi w ramach sy stemów timeshare  lub podobnych sy stemów. 

4. Wszelkie koszty za kwaterowania i podróży w przypadku, gdy wykorzy stany transport lub za kwaterowanie m ają 

sta ndard wyższy n iż standard podróży . 

5 . Udzia ł własny. 

Sekcja 6 – Rzeczy osobiste i bagaż 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Och rona ubezpieczeniowa obejmuje:  

A.  Ut ratę, uszkodzenie lub kradzież.   

Jeżeli w trakcie swojej podróży  utracisz swoje mienie osobiste lub ulegnie ono uszkodzeniu, wypłacimy 

koszt y naprawy i  wymiany do wysokości określonej w Tabeli świadczeń.  

B.  Opóźn iony bagaż. 

W pr zy padku utraty lub zgubienia mienia osobistego przez linię lotniczą lub innego przewoźnika przez 

okr es, co najmniej 12 godzin od Twojej podróży , wypłacimy kwotę do maksymalnej wysokości określonej w 

Ta beli świadczeń tytułem zwrotu kosztów, jakie poniosłeś na za kup niezbędnych artykułów odzieżowych i 

toa letowych, leków or az urządzeń wspomagających przemieszczanie się. 

Warunki szczególne. 

1 . Pow inieneś odpowiednio dbać o bezpieczne przechowywanie swojego m ienia osobistego. Jeżeli utracisz 

sw oje mienie osobiste  lub zostanie ono u kradzione, będziesz musiał podjąć uzasadnione działania, aby je 

odzy skać. 

2. Pow inieneś pilnować przedmiotów wartościowych przez cały czas, kiedy n ie będą się on e znajdować w 

za mykanym sejfie. 

3. Jeżeli utracisz swoje mienie osobiste  lub zostanie ono ukradzione, będziesz musiał dołożyć wszelkich 

u za sadnionych starań, aby zg łosić to policji (i kierownictwu hotelu, w przypadku g dy do utraty lub kradzieży 
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dojdzie w hotelu) w ciągu 24 godzin od stwierdzenia tego fa ktu. Powinieneś dostarczyć Nam kopię oryginału 

pisemnego raportu policyjnego. 

4. Ut rata, kradzież lub uszkodzenie mienia osobistego znajdującego się pod opieką linii lotniczej  lub innego 

pr zewoźnika należy  zgłosić linii lotniczej lub przewoźnikowi na piśmie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia tego 

fa ktu. Musimy otrzy mać kopię oryginału pisemnego Zgłoszenia n ieprawidłowości sporządzonego przez linię 

lotn iczą lub przewoźnika. 

5 . Jeżeli mienie osobiste  zostanie tymczasowo utracone lub zgubione przez linię lotniczą lub innego 

pr zewoźnika, powinniśmy otrzy mać pisemne potwierdzenie od linii lotniczej lub innego przewoźnika lub 

pr zedstawiciela touroperatora, że opóźnienie trwało przez co n ajmniej 12 g odzin od T wojego przy bycia na 

m iejsce docelowe. 

6. Jeżeli zawrócono Ci  koszty za kupu najpotrzebniejszych artykułów, a  następnie zgłosisz r oszczenie z tytułu 

u t raty, u szkodzenia lub kradzieży  mienia osobistego dotyczące tej samej r zeczy , przy czy ny lub zdarzenia, 

kw ota wypłacona T obie  na pokrycie tych zakupów zostanie odliczona od ostatecznej kwoty wypłacanej tytułem 

za spokojenia r oszczenia. Kwota odliczenia n ie będzie wyższa niż kwota za płacona T obie tytułem pokrycia 

kosztów n iezbędnych za kupów. 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Kw oty  przekraczające wartość  określoną w Tabeli świadczeń w odniesieniu do: 

A. pojedy nczej rzeczy bądź też pary przedmiotów lub zestawu przedmiotów lub ich części;  

B. przedmiotów wartościowych łącznie; 

C. spr zętu sportowego łącznie. 

2. Ut rata lub kradzież przedmiotów wartościowych pozostawionych bez nadzoru, chyba że będą się on e 

zn a jdować w zamkniętym sejfie . 

3. Ut rata lub kradzież m ienia osobistego (innego niż przedmioty wa rtościowe) pozostawionego bez 

na dzoru, chyba że: 

A. będzie się on o znajdować w  

i) za m kniętym pokoju; lub 

ii) za m kniętym sejfie; lub 

iii) w  za mkniętym schowku lub bagażniku pojazdu lub w miejscu na bagaż z tyłu zamkniętego samochodu 

ty pu kombi lub hatchback, pod górną pokrywą w miejscu n iewidocznym; 

or a z będą istnieć dowody włamania do pokoju, sejfu lub samochodu, bądź też doszło do kradzieży  

sa mochodu; 

B. pod opieką lub kontrolą linii lotniczej lub innego przewoźnika . 

4. Ut rata, kradzież lub uszkodzenie: 

A. a n tyków, instrumentów muzycznych, obrazów, artykułów domowego u żytku, szkieł kontaktowych lub 

soczew ek r ogówkowych, protez zębowych, innych wyrobów protetyki stomatologicznej, aparatów 

słu chowych, obligacji,  papierów wartościowych lub wszelkiego r odzaju dokumentów ; 

B. spr zętu sportowego w trakcie korzy stania z n iego, pojazdów lub innych a kcesoriów  (z wyjątkiem u rządzeń 

wspom agających przemieszczanie się), jednostek pływających oraz sprzętu pomocniczego, szkła, 

cer amiki lub podobnych łatwo tłukących się przedmiotów oraz pojazdów pedałowych ; 

C. u r ządzeń i artykułów techniki biurowej, próbek, służbowych środków pieniężnych, profesjonalnych 

n a rzędzi lub innych artykułów wykorzy stywanych w związku z T woim  zawodem lub zajęciem . 

5 . Obn iżenie wartości, zuży cie wynikające z n ormalnego użytkowania, wgniecenia, za drapana, uszkodzenia przez 

m ole lub szkodniki, awarie elektryczne, elektroniczne lub mechaniczne oraz uszkodzenia w wyniku warunków 

a tmosferycznych lub klimatycznych.  

6. Opóźn ienia spowodowane przez funkcjonariuszy celnych lub innych, lub dokonane przez n ich  zatrzy manie, 

za jęcie lub konfiskata. 

7 . Udzia ł własny (nie dotyczy  roszczeń dotyczących opóźnionego bagażu). 
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Sekcja 7 – Utrata paszportu/ dowodu osobistego / prawa jazdy 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeżeli utraciłeś swój paszport, dowód osobisty  lub prawo jazdy, lub jeżeli dokumenty te zostały ukradzione w trakcie 

T wojej podróży  za granicę, wypłacimy kwotę określoną w Tabeli świadczeń w celu pokrycia kosztów : 

1 . u zy skania tymczasowych dokumentów za stępczy ch niezbędnych do umożliwienia Ci  powrotu do Polski, w tym 

w  celu pokrycia dodatkowych kosztów podróży i za kwaterowania (wyłącznie pokój), jakie poniesiesz lub jakie 

zosta ną poniesione w Twoim imieniu w czasie Twojego podróży  w celu uzyskania tych dokumentów ; oraz  

2. opła ty za wydanie za stępczego dokumentu paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, pod warunkiem że 

okr es ważności utraconych dokumentów miał upłynąć nie wcześniej niż 2 lata od daty ich utraty, zniszczenia 

lu b kradzieży . 

Warunek szczególny. 

1 . Pow inieneś odpowiednio dbać o bezpieczne przechowywanie swojego paszportu, dowodu osobistego i prawa 

ja zdy . Jeżeli utracisz swój paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy lub zostaną one ukradzione, powinieneś 

podją ć wszelkie uzasadnione działania, aby je odzyskać. 

2. Mu sisz pilnować paszportu, dowodu osobistego i prawa jazdy przez cały czas, kiedy nie będą on e znajdować w 

za mykanym sejfie. 

3. Jeżeli utracisz swój paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy lub zostaną one ukradzione, będziesz musiał 

dołoży ć wszelkich uzasadnionych starań, aby zgłosić to policji (i kierownictwu h otelu, w przy padku g dy do 

u t raty lub kradzieży  dojdzie w hotelu) w ciągu 24 g odzin od stwierdzenia tego faktu.  Będziesz także musiał 

pr zekazać Nam kopię oryginału pisemnego raportu policyjnego. 

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Ut rata lub kradzież paszportu , dowodu osobistego lub prawa jazdy pozostawionego bez nadzoru, chyba że 

będą  się on e znajdować w zamkniętym sejfie . 

2. Opóźn ienia spowodowane przez funkcjonariuszy celnych lub innych, lub dokonane przez n ich zatrzy manie, 

za jęcie lub konfiskata. 

 

Sekcja 8 – Środki pieniężne 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Wy płacimy kwotę do wysokości określonej w Tabeli świadczeń, jeżeli w trakcie swojej  utracisz posiadane przez 

siebie środki pieniężne  do wykorzy stania w celach osobistych lub g dy zostaną Ci  on e ukradzione w chwili, gdy:  

1 . będziesz je mieć przy  sobie; lub 

2. będą  one pozostawione w zamkniętym sejfie. 

Warunek szczególny. 

1 . Mu sisz odpowiednio dbać o bezpieczne przechowywanie swoich środków pieniężnych. Jeżeli je utracisz lub 

zosta ną Ci  one u kradzione, będziesz musiał podjąć wszelkie u zasadnione działania, aby je odzyskać. 

2. Mu sisz pilnować swoich środków pieniężnych przez cały czas, kiedy nie będą się one znajdować w 

za mykanym sejfie. 

3. Jeżeli utracisz swoje środki pieniężne  lub zostaną Ci  one ukradzione, będziesz musiał dołoży ć wszelkich 

u za sadnionych starań, aby zg łosić to policji (i kierownictwu hotelu, w przypadku g dy do utraty lub kradzieży  

dojdzie w hotelu) w ciągu 24 godzin  od stwierdzenia tego fa ktu. Będziesz także musiał przekazać Nam kopię 

or y ginału pisemnego raportu policyjnego. 
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Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

1 . Wa rtość przekraczająca kwotę określoną w Tabeli świadczeń dla środków pieniężnych. 

2. Ut rata lub kradzież środków pieniężnych  pozostawionych bez nadzoru, chyba że będą się one znajdować 

w  za mkniętym sejfie. 

3. Opóźn ienia spowodowane przez funkcjonariuszy celnych lub innych, lub dokonane przez n ich zatrzy manie, 

za jęcie lub konfiskata. 

4. Czeki podróżne: 

A. chy ba że ich utrata lub kradzież zostanie niezwłocznie zg łoszona lokalnemu oddziałowi lub agentowi ich 

w y stawcy; 

B. jeżeli ich wystawca za pewni usługę zastępczą. 

5 . Utr ata wartości lub n iedobór powstały w wyniku błędu lub zaniechania. 

6. Udzia ł własny. 

 

Sekcja 9 – Nieszczęśliwy wypadek 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeżeli doznasz obrażenia ciała spowodowanego wypadkiem  w trakcie podróży , które w ciągu 1 2 m iesięcy stanie się 

bezpośr ednią przyczyną T wojej: 

1 . śm ierci; lub 

2. u t raty wzroku; lub 

3. u t raty kończyny; lub 

4. tr wałej pełnej niezdolności do pracy, 

w y płacimy odpowiednie świadczenie określone w Tabeli świadczeń . 

Warunki szczególne 

Za  to samo obrażenie ciała przysługuje wyłącznie jedno świadczenie.   

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte: śmierć , utrata wzroku, utrata kończyny lub trwała pełna 

niezdolność do pracy  w wyniku choroby, wady fizy cznej lub obrażenia ciała, które istniały przed podróżą. 

Sekcja 10 – Odpowiedzialność cywilna 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Za pewniamy Ci ochronę ubezpieczeniową do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Tabeli świadczeń w 

odn iesieniu do wszy stkich sum, które będziesz zobowiązany w świetle prawa za płacić ty tułem odszkodowań za : 

1 . pr zy padkowe uszkodzenie ciała (w tym śmierć lub chorobę ) innej osoby ; 

2. pr zy padkową utratę  lub uszkodzenie mienia; 

do któr ego dojdzie w okresie u bezpieczenia w wyniku podróży . 
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Ma ksymalna kwota, jaką wypłacimy na podstawie niniejszej sekcji z t ytułu wszystkich odszkodowań 

na leżnych w związku z każdym zdarzeniem lub serią zdarzeń wynikających w sposób bezpośredni lub 

pośredni z jednego źródła lub pierwotnej przyczyny, będzie równa sumie u bezpieczenia określonej w 

T a beli świadczeń. Dodatkowo pokryjemy koszty i  wydatki. 

Koszt y  i  wydatki oznaczają: 

1 . w szy stkie koszty i wydatki podlegające odzy skaniu od Ciebie przez osobę zgłaszającą r oszczenie ; 

2. w szy stkie koszty i wydatki poniesione za Naszą pisemną zgodą; 

3. w y nagrodzenie prawników należne w związku z r eprezentacją podczas badania prowadzonego przez koronera 

lu b dochodzenia dotyczącego śmiertelnego wypadku, bądź też przed każdym sądem prowadzącym postępowania 

w  trybie uproszczonym, 

doty czące każdego zdarzenia objętego niniejszą  sekcją – z wy jątkiem zdarzeń mających miejsce w Stanach 

Zjedn oczonych Ameryki , Kanadzie lub na innym terytorium podlegającym jurysdykcji któregokolwiek z ty ch krajów, a 

ta kże z wyjątkiem zgłaszanych w ty ch krajach roszczeń i wniesionych tam powództw lub postępowań są dowych, które 

m iały tam swój początek. Koszty i  wydatki opisane w punktach 1 ., 2. i 3. powyżej uważa się za włączone do sumy 

u bezpieczenia na potrzeby niniejszej sekcji. 

Warunki szczególne. 

1 . Z ty tułu zdarzenia lub zdarzeń objętych niniejszą  sekcją m ożemy wypłacić Ci , według Naszego uznania, sumę 

u bezpieczenia określoną w Tabeli świadczeń w odniesieniu do tego zdarzenia lub zdarzeń (jednak po odliczeniu 

od n iej kwot, które zostały już wpłacone ), bądź też niższą sumę, która zaspokoi roszczenie(-a) wynikające z 

teg o zdarzenia/zdarzeń.   

2. Jeżeli w chwili wsyatąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego tą sekcją istnieje jakiekolwiek inne 

u bezpieczenie (niezależnie czy  zostało wykupione przez Ciebie, nie pokrywa on o tej samej odpowiedzialności) 

n ie podnosimy odpowiedzialności w stosunku do takiego zdarzenia, chyba że będzie to nadwyżka powyżej kwoty, 

która płatna by lay na mocy innego u bezpieczenia, gdyby niniejsza sekcja ni miała zastosowania.  

Wy łączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Och roną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność: 

1 . z ty tułu obrażenia ciała doznanego przez osobę, która: 

A. jest  związana z T obą umową o świadczenie usług, jeżeli do obrażenia ciała dojdzie w wyniku lub w trakcie 

w y konywania czynności związanych z za trudnieniem tej osoby przez Ciebie; 

B. jest  członkiem Twojej r odziny; 

2. pr zy jęta przez Ciebie na podstawie umowy, chyba że odpowiedzialność ta miałaby zastosowanie w przypadku 

br a ku takiej umowy; 

3. z ty tułu utraty lub uszkodzenia mienia: 

A. n a leżącego do Ciebie; 

B. będą cego pod Twoją opieką lub kontrolą. 

Jedn ak niniejsze Wyłączenie nie ma zastosowania do utraty ani do u szkodzenia budynków i zawartości  

bu dy nków , które nie należą do Ciebie, lecz są przez Ciebie zajmowane lub wykorzy stywane na za sadzie 

ty mczasowej w trakcie podróży; 

4. z ty tułu obrażenia ciała, straty lub szkody spowodowanej  w sposób bezpośredni lub pośredni w związku z: 

A. w y konywaniem jakiegokolwiek zajęcia, działalności lub zawodu; 

B. w łasnością, posiadaniem lub korzy staniem  z: 

i) poja zdów konnych lub z n apędem mechanicznym; 

ii) u r ządzenia powietrznego lub jednostki latającej lub pływającej (innej niż jednostki pływające bez 

n a pędu mechanicznego, których długość nie przekracza 10 metrów, w czasie korzystania z n ich na 

w odach śródlądowych) lub załadunku lub rozładunku takiej jednostki; 

iii) br on i palnej (innej niż broń sportowa); 

iv ) w  wy niku posiadania na własność lub korzystania z g runtu lub budynku innego n iż budynek 

za jmowany przez Ciebie tymczasowo w czasie podróży; 
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5. z ty tułu działalności lub pracy w charakterze wolontariusza zorganizowanej przez osobę wyznaczoną za  granicą 

lu b w trakcie jej poby tu za granicą, prowadzonej przez organizację charytatywną, ochotniczą, non-profit lub 

podobn ą organizację lub pod auspicjami takiej organizacji, z wy jątkiem sy tuacji, gdy inne ubezpieczenie n ie jest 

dostępne;  

6. z ty tułu odszkodowania r etorsyjnego; 

7 . za  u dział własny. 

Sekcja 11 –Koszty prawne ponoszone w innych krajach 

Och rona ubezpieczenia dla tej sekcji obowiązuję tylko podczas podróży  za granicę.  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Jeśli podczas podróży  doznasz obrażeń ciała lub zachorujesz w wyniku działania osób trzecich, wypłacimy kwotę do 
w y sokości określonej w Tabeli świadczeń na pokrycie kosztów prawnych wynikających z ka żdego roszczenia. 

Wa runki szczególne. 

1 . Przedstawiciele prawni muszą posiadać uprawnienia do występowania przed sądami kraju, w którym miało 

m iejsce zdarzenie będące podstawą roszczenia, lub w którym proponowany pozwany na podstawie niniejszej 

sekcji posiada miejsce zamieszkania/siedzibę. 

2. Będziemy w każdym czasie sprawować pełną kontrolę nad postępowaniem sądowym. Poza  obszarem Unii 

Eu r opejskiej będziemy odpowiedzialni za wybór, powołanie i kontrolę przedstawicieli prawnych . Nie jesteś 

zobow iązany do akceptacji  wybranych przez Nas przedstawicieli prawnych  na terenie Unii Europejskiej. 

Pr zy sługuje Ci  prawo wyboru i powołania przedstawicieli prawnych  po rozpoczęciu postępowania 

są dowego, z za strzeżeniem uzy skania Naszej zg ody na ich h onoraria lub stawki. W przy padku różnicy zdań w 

za kresie wyboru przedstawicieli prawnych, możesz za proponować przedstawicieli prawnych  poprzez 

pr zesłanie Nam  ich nazwisk i adresów. Możemy n ie przy jąć Twojej propozy cji, jednak wyłącznie w 

u za sadnionych przypadkach. Możemy zwrócić się do organu samorządu zawodowego przedstawicieli 

pra wnych z w nioskiem o wskazanie innych przedstawicieli prawnych . Do cza su ich powołania możemy 

w y znaczy ć przedstawicieli prawnych  w celu ochrony Twoich interesów. 

3. Pow inieneś w pełni współpracować z przedstawicielami prawnymi i zapewnić, a byśmy byli w każdym czasie 

in formowani o w szelkich roszczeniach i postępowaniach są dowych o odszkodowanie lub zadośćuczynienie  od 

osób tr zecich. Pod warunkiem, że będzie to prawnie dopuszczalne w świetle przepisów obowiązujących w kraju 

m iejsca prowadzenia sporu, będziemy uprawnieni do uzy skiwania od przedstawicieli prawnych  wszelkich 

in formacji, dokumentów lub porad w odniesieniu do roszczenia lub postępowania są dowego prowadzonego na 

podstawie n iniejszego ubezpieczenia. Na naszą prośbę wydasz przedstawicielom prawnym  polecenia 

n iezbędne do zapewnienia Nam  dostępu do tych informacji, dokumentów i porad. 

4. Wy razimy zgodę na poniesienie kosztów prawnych, jeżeli: 

A. istn ieją u zasadnione podstawy do dochodzenia roszczenia lub wniesienia zarzutów, bądź też do 

pr owadzenia postępowania sądowego, a  także że  koszty prawne  będą współmierne do wartości 

roszczenia lub postępowania sądowego; oraz że 

B. pon iesienie kosztów prawnych w określnej sprawie jest uzasadnione. Decyzja o u dzieleniu zg ody będzie 

u w zględniać opinię przedstawicieli prawnych  oraz Naszych doradców.  

5 . W pr zy padku jakiegokolwiek sporu innego niż dotyczący dopuszczalności r oszczenia, w którym to zakresie 

Na sza  decyzja ma charakter ostateczny, spór zostanie skierowany do rozstrzy gnięcia przez jednego arbitra 

będą cego radcą prawnym lub adwokatem uzgodnionym przez wszystkie strony lub, w przy padku braku 

por ozumienia, przez arbitra wskazanego przez organ reprezentujący właściwą korporację prawniczą lub 

stow arzy szenie prawnicze. Strona, na niekorzyść której zostanie wydane or zeczenie, w całości pokryje koszty 

postępowania arbitrażowego. Jeżeli orzeczenie nie będzie wydane w sposób wyraźny na niekorzy ść jednej ze 

str on, arbiter będzie mógł dokonać podziału kosztów. Jeżeli orzeczenie zostanie wydane na Naszą korzyść, 

pon iesione przez Ciebie koszty n ie będą podlegać zwrotowi na podstawie umowy u bezpieczenia. 

6. Pod w a runkiem, że będzie to prawnie dopuszczalne w świetle przepisów obowiązujących w  kraju miejsca 

pr owadzenia sporu, będziemy uprawnieni do przejęcia kontroli nad każdym roszczeniem  lub postępowaniem 

są dowym o odszkodowanie lub za dośćuczynienie od osób trzecich prowadzonym w T woim imieniu. 
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7 . Pod w a runkiem, że będzie to prawnie dopuszczalne w świetle przepisów obowiązujących w  kraju miejsca 

pr owadzenia sporu będziemy uprawnieni do wystąpienia  z pr opozy cją ugody dotyczącej wniesionego przeciwko 

T obie roszczenia wzajemnego, które uznamy za za sadne, unikając w ten sposób dalszego dochodzenia 

roszczenia lub kontynuacji postępowania sądowego o odszkodowanie lub zadośćuczy nienie  przez osobę 

tr zecią. 

8. W pr zy padku zawarcia ugody na T woją r zecz bez podziału kosztów sądowych określimy, jaka kwota wynikająca 

z u g ody powinna zostać zaliczona na poczet kosztów i wydatków prawnych i za płacona na Naszą rzecz. 

9. W pr zy padku konfliktu interesów, jeżeli będziemy działać r ównież jako ubezpieczy ciel osoby trzeciej lub 

pr oponowanego pozwanego w ramach roszczenia lub postępowania sądowego, przysługiwać Ci  będzie prawo 

w y boru i powołania innych przedstawicieli prawnych , zgodnie z warunkami niniejszego u bezpieczenia. 

10. Jeżeli przedstawiciele prawni przestaną cię reprezentować na T wój wniosek, będziemy mieli prawo 

n iezwłocznie u zgodnić z T obą powołanie innych przedstawicieli prawnych stosownie do warunków 

n in iejszego ubezpieczenia. 

Wy łączenia z za kresu ochrony u bezpieczeniowej 

Och roną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1 . Ja kiekolwiek roszczenia zgłaszane do nas później niż 12 miesięcy od zdarzenia u bezpieczeniowego, które 

dopr owadziło do roszczenia. 

2. Roszczenia, w przy padku których w Naszej opinii szanse na uzy skanie odpowiedniego za spokojenia są  

n iewystarczające , bądź też przepisy prawne, praktyka lub regulacje finansowe kraju, w którym doszło do 

zda r zenia, uniemożliwiłyby uzy skanie zadowalającego zaspokojenia, lub koszty takiego za spokojenia byłyby 

n iewspółmierne do wartości roszczenia.  

3. Koszt y  prawne  poniesione przed uzy skaniem Naszej u przedniej pisemnej zg ody.  

4. Koszt y  prawne poniesione w związku z T woim działaniem o charakterze przestępczy m lub umyślnym. 

5 . Koszt y  prawne  poniesione w związku z prowadzeniem obrony w postępowaniach  cywilnych i sądowych 

w szczętych przeciwko Tobie, o ile n ie jest to r oszczenie wzajemne. 

6. Ka ry , grzywny, zadośćuczy nienia lub odszkodowania zasądzone przez są d lub inne organy.  

7 . Koszt y  prawne  poniesione w związku z roszczeniem lub postępowaniem sądowym przeciwko: 

A. tou roperatorowi, biuru podróży, przewoźnikowi, u bezpieczycielowi lub ich agentom, jeżeli przedmiot 

roszczenia lub postępowania sądowego spełnia warunki rozpatrzenia go na drodze postępowania 

a r bitrażowego lub r eklamacyjnego;  

B. Na m  lub Naszym  agentom; lub 

C. T wojemu pracodawcy. 

8. Postępowania pomiędzy  osobami u bezpieczonymi wszczynane w celu egzekucji wyroku lub prawnie 

w iążącego or zeczenia. 

9. Koszt y  prawne  poniesione w związku z dochodzeniem dowolnego roszczenia o  zadośćuczynienie (czy to 

in dy widualnie czy w ramach powództwa zbiorowego) od producenta, dystrybutora, lub dostawcy środków 

fa rmakologicznych lub leków. 

10. Koszt y  prawne  należne przedstawicielom prawnym  na podstawie porozumienia o wy płatę wynagrodzenia 

w a runkowego. 

11 . Koszt y  prawne  poniesione w przy padku, gdy: 

A. n ie współpracowałeś z Nami w pełnym za kresie or az nie zapewniłeś, abyśmy w  każdym czasie posiadali 

pełn e informacje w związku z roszczeniem  lub postępowaniem sądowym o odszkodowanie lub 

za dośćuczynienie od osoby  trzeciej; 

B. bez por ozumienia z Nami zawarłeś ugodę lub wycofałeś roszczenie  w związku z ja kimkolwiek 

roszczeniem  lub postępowaniem są dowym o odszkodowanie lub za dośćuczynienie od osoby  trzeciej. W 

ta kim przypadku mamy prawo do niezwłocznego wypowiedzenia ochrony u bezpieczeniowej i otrzy mania 

zw r otu wszelkich opłat lub kosztów. 
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12. Koszt y  prawne  poniesione po ty m, gdy: 

A. n ie przy jąłeś od osoby  trzeciej propozy cji ugody w odniesieniu do roszczenia lub postępowania są dowego, 

którą uznaliśmy za zasadną; lub 

B. n ie przy jąłeś Naszej propozy cji ugody w  odniesieniu do roszczenia.  

13. Koszt y  prawne  poniesione w sposób nieuzasadniony lub nadmiernie. 

 

Wyłączenia ogólne 

Wy łączenia ochrony ubezpieczeniowej mające za stosowanie do wszystkich sekcji niniejszy ch Ogólnych warunków 

u bezpieczenia. 

Nie dokonamy wypłaty z ty tułu  roszczeń, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem przez Nas r ezolucji Organizacji 

Na r odów Zjednoczonych, sankcji handlowych lub g ospodarczy ch bądź też innych przepisów prawa Unii Europejskiej, 

Rzeczpospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Pon iższe postanowienie stosuje się wyłącznie do osób podlegających jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych: 

och rona ubezpieczeniowa w za kresie podróży  na/przez Kubę i podróży  z Kuby będzie obowiązy wać wyłącznie w 

pr zy padku uzyskania ogólnego lub specjalnego pozwolenia OFAC (Urzędu Kontroli Aktyw ów Zagranicznych 

Depa rtamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych) na podróż osoby  podlegającej jurysdykcji r ządu Stanów 

Zjedn oczonych. W odniesieniu do roszczeń zgłaszanych przez osobę podlegającą jurysdykcji rządu Stanów 

Zjedn oczonych związanych z podróżą na Kubę będziemy wymagać złożenia wraz z roszczeniem potwierdzenia 

pozw olenia OFAC. Uznaje się, że osobą podlegającą jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych jest każda osoba 

fizy czna, niezależnie od tego gdzie się znajduje, która jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub posiada miejsce 

sta łego pobytu na terenie Stanach Zjednoczonych (w tym posiadacze zielonej karty), a  także każda spółka kapitałowa, 

spółka osobowa, stowarzy szenie lub inna organizacja, niezależnie od miejsca utworzenia l ub prowadzenia działalności 

g ospodarczej, która stanowi własność takich osób lub jest przez nie kontrolowana.  

W celu wyjaśnienia kwestii ochrony u bezpieczeniowej na podstawie umowy u bezpieczenia w zakresie podróży  do 

kr ajów, które mogą być przedmiotem rezolucji ONZ, sankcji handlowych i gospodarczy ch lub innych przepisów prawa 

Un ii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej Zjednoczonego Królestwa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki , 

pow inieneś skontaktować się z Nami pod numerem 00 800 01  27 92. 

WYŁĄCZENIE SZCZEGÓLNE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM COVID-19 

Nin iejsza Um owa Ubezpieczenia (w zakresie żadnej sekcji) nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń powstałych 

pośr ednio ani bezpośrednio w  związku z koronawirusem COVID-19 (w tym jego mutacjami i odmianami ) lub 

w y buchem jego epidemii. Niniejsza klauzula ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek  innymi postanowieniami 

u m owy  u bezpieczenia, które mogłyby być z n ią n iezgodne. 

Nie będziemy zobowiązani do dokonania wypłaty na podstawie n iniejszych Ogólnych warunków u bezpieczenia  w 

n a stępujących przy padkach. 

1 . Osoby  objęte och roną u bezpieczeniową  

Nie spełniasz kryteriów wskazanych w części zatytułowanej „ Ważne informacje” na stronie 10 n iniejszych 

Og ólnych warunków ubezpieczenia. 

2. Dzieci podróżujące bez opieki 

Jesteś dzieckiem podróżującym bez dorosłej osoby ubezpieczonej wskazanej w certyfikacie ubezpieczenia 

lu b dzieckiem, dla którego podróż została zarezerwowana bez takiej osoby .  

3. Podróże nieobjęte ochroną ubezpieczeniową  

T wója  podróży  opisana jest w części za tytułowanej „ Podróże n ieobjęte ochroną u bezpieczeniową” na stronie 

1 0  niniejszych Ogólnych warunków  ubezpieczenia. 

4. Roszczenie wynikające z następujących okoliczności: 

A. nieprzyjęcie leku lub niepodjęcie leczenia  

Osoba  u bezpieczona w  sposób nieuzasadniony zdecydowała się n ie przy jmować leku lub nie poddać się 

in n emu leczeniu przepisanemu lub za leconemu przez lekarza; 

B. ch oroba tropikalna w przypadku braku szczepienia  
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Ch oroba tropikalna, przeciwko której osoba u bezpieczona nie została zaszczepiona lub nie przy jęła leku 

za lecanego przez Państwową In spekcję Sanitarną lub leku wymaganego przez władze danego kraju, chyba 

że posia da pisemne potwierdzenie od  lekarza, że n ie powinna by ć zaszczepiona lub n ie powinna 

pr zy jmować leku  ze względów zdrowotnych;  

C. st a n lękowy lub fobia      

Sta n lękowy osoby u bezpieczonej lub fobia, na którą cierpi w związku z podróżami; 

D. wy łączone formy wypoczynku lub sportu  

Uczestniczenie przez Ciebie w następujących działaniach podczas podróży: 

i) w szelkie formy wypoczy nku i sporty niewymienione w części zatytułowanej „Formy wypoczy nku i 

spor ty” lub w części zatytułowanej Rozszerzenie o spor ty zimowe (tylko w przy padku gdy takie 

r ozszer zenie zostało wskazane na T woim  certyfikacie) ; 

ii) w szelkie formy wypoczy nku, sporty lub sporty zimowe uprawiane zawodowo, w celach zarobkowych 

lu b dla korzy ści finansowych; 

iii) podr óż lotnicza, chyba że podróżujesz jako pasażer płacący za  bilet na przelot koncesjonowanymi lub 

cza rterowymi liniami lotniczy mi; 

F. wa luta 

Wy miana waluty,  w tym między  innymi utrata wartości lub opłaty z tytułu wymiany walut;  

G. przestępstwo lub u siłowanie popełnienia przestępstwa   

Popełn ienie lub u siłowanie popełnienia  przez Ciebie przestępstwa; 

H. a lkohol/narkotyki 

i) a lkohol 

Spoży cie przez Ciebie zby t dużej ilości alkoholu, nadużywanie a lkoholu lub uzależnienie od a lkoholu. 

Nie oczekujemy, że będziesz unikać alkoholu podczas podróży , jednak n ie pokryjemy żadnych 

roszczeń  wynikających ze spoży cia przez Ciebie ilości alkoholu skutkującej poważnym za burzeniem 

zdoln ości oceny sy tuacji i koniecznością zgłoszenia przez Ciebie roszczenia (na przykład każda 

opin ia lekarska lub dowody wykazujące nadmierne spoży cie a lkoholu, które w opinii lekarza 

spow odowało obrażenia ciała lub przy czyniło się do ich powstania); 

ii) n a rkotyki 

Za ży wanie przez Ciebie narkotyków z n aruszeniem przepisów obowiązujących w kraju, do którego 

podr óżujesz, bądź też uzależnienie od leków lub znajdowanie się pod wpływem leków nieprzepisanych 

pr zez lekarza, zaklasy fikowanych jako legalna substancja psychoaktywna w kraju, do którego 

podr óżujesz, bądź też nadużywanie takich leków lub substancji; 

I. sa m obójstwo/samookaleczenia 

i) T woje samobójstwo, próba samobójcza lub umyślne samookaleczenie, n iezależnie od stanu 

T wojego zdrowia psychicznego; lub 

ii) n iepotrzebne narażenie się przez Ciebie na niebezpieczeństwo bądź też działanie wbrew widocznym 

sy gnałom  ostrzegawczym, z wy jątkiem próby ratowania ży cia ludzkiego;  

J. prom ieniowanie  

i) pr omieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, którego źródłem jest paliwo jądrowe lub 

odpa dy  radioaktywne powstałe ze spalania paliwa jądrowego; lub  

ii) pr omieniotwórcze, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości wybuchowego zestawu 

ją drowego lub jądrowego składnika takiego zestawu; 

K. fa le dźwiękowe 

Fa le ciśnienia statków powietrznych i innych urządzeń  powietrznych przemieszczających się z prędkością 

dźw iękową lub naddźwiękową;  

L. wojna  

Wojn a  lub działania wojenne, bez względu na to, czy wojna została wypowiedziana, czy też n ie;  

Kla uzula nieoczekiwanego a ktu terroryzmu: Ponosimy odpowiedzialność, jeżeli podczas podróży  za  

gra nice zostaniesz niespodziewanie dotknięty aktami terroryzmu. Nie ponosimy odpowiedzialności w 

pr zy padku, gdy podróż za graniczna odbywa się do kraju,co do którego Min isterstow Spraw Zagranicznych 

w y dało za lecenie „ Nie podróżować” lub w przy padku gdy brałeś czy nny u dział w  a kcie terroru. .  

M. u t rata płynności finansowej 

Utr ata płynności finansowej przez touroperatora, biuro podróży , firmę transportową, podmiot świadczący 

u sługi zakwaterowania, agenta sprzedaży biletów lub operatora  wycieczek.  

N. u myślność lub rażące niedbalstwo 
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Roszczenie dotyczące szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że – w  

pr zy padku rażącego niedbalstwa – za płata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 

słu szności. 

Procedura zgłaszania roszczeń 

Warunki mające zastosowanie do wszelkich roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia. 

1 . W pr zy padku, g dy doznasz obrażeń ciała lub zachorujesz za granicą i będziesz wymagać: 

A. leczenia szpitalnego lub specjalistycznego, badań lekarskich, badań obrazowych lub przewiezienia do  

Polski, 

pow inieneś n iezwłocznie skontaktować się z Ch ubb Assistance pod numerem: 

00 800 01 27 91.  

W pr zy padku, g dy nie będziesz w stanie skontaktować się z Nami samodzielnie, powinieneś poprosić 

sw ojego przedstawiciela (na przy kład współmałżonka lub r odzica), aby zrobił to w Twoim imieniu.  Jeżeli z 

pow odu Twojej winy umyślnej lub rażącego n iedbalstwa  nikt nie skontaktuje się z Ch ubb A ssistance, 

w szelkie poniesione przez Ciebie koszty, które n ie zostałyby poniesione w przy padku , gdyby 

skon taktowano się z Ch ubb A ssistance, zostaną potrącone z kwoty Twojego roszczenia; 

B. leczenia innego n iż wskazane w punkcie A . powyżej,  powinieneś zastosować się do procedury opisanej 

szczeg ółowo w warunku 2 poniżej. Możesz w stosownych przy padkach skorzy stać z u sług świadczonych 

pr zez Chubb Assistance (są on e szczegółowo opisane na stronie 14 n iniejszych Ogólnych warunków 

u bezpieczenia). 

2. Wszy stkie pozostałe roszczenia 

Pow inieneś niezwłocznie powiadomić Nas o każdym zdarzeniu, które może by ć podstawą roszczenia. Możesz to 

zr obić telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni od powzięcia odpowiedniej informacji. 

Jeżeli n ie jesteś w stanie samodzielnie przesłać zawiadomienia, może zrobić to Twój przedstawiciel. 

Możn a  się z Nami skontaktować: 

• za  pom ocą poczty elektronicznej na a dres email: ChubbTravelInsurance@pl.april.com  

• telefonicznie pod numerem: 00 800 01 27 92    

 

Zgłoszenie utraty, kradzieży lub uszkodzenia mienia. 

1 . Ut racone lub ukradzione mienie osobiste, środki pieniężne,  paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy. 

Pow inieneś dołoży ć wszelkich uzasadnionych starań, a by u zyskać raport policyjny w ciągu 24 godzin od 

pow zięcia informacji o zdarzeniu. 

A. W pr zy padku utraty lub kradzieży mienia z h otelu, powinieneś dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, 

a by  powiadomić o ty m fakcie kierownictwo h otelu; oraz  

B. jeżeli utracone lub ukradzione środki pieniężne będą obejmować czeki podróżne, powinieneś dołoży ć 

w szelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić miejscowy oddział lub agenta ich wystawcy; oraz 

C. m ożemy się do Ciebie zwrócić o przekazanie Nam kopii oryginałów zg łoszeń dokonanych na piśmie.  

2. Mienie osobiste utracone, ukradzione lub uszkodzone w czasie gdy znajdowało się pod opieką linii lotniczej 

lu b innego przewoźnika. 

Mu sisz powiadomić linię lotniczą lub innego przewoźnika na piśmie w ciągu 24 g odzin od powzięcia informacji o 

zda r zeniu i przekazać Nam  kopię oryginału Zg łoszenia nieprawidłowości w obsłudze bagażu (Property 

Irregularity Report). 

Warunki zgłaszania roszczeń  

Inne polisy ubezpieczeniowe 

Jeżeli w czasie zdarzenia, które skutkuje powstaniem roszczenia na podstawie n iniejszych Ogolnych warunków 

u bezpieczenia, posiadać będziesz jakiekolwiek inne ubezpieczenie obejmujące ochroną to samo zdarzenie, wydatek 

lu b odpowiedzialność, mamy prawo zwrócić się do u bezpieczyciela udzielającego ochrony o partycypowanie w wypłatę 

r oszczenia. W tej sy stuacji za płacimy tylko naszą proporcjonalną część r oszczenia. Niniejszy  warunek n ie ma 

za stosowania do sekcji odnoszącej się do Nieszczęśliwych wypadków oraz Św iadczenia szpitalnego.  
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Spełnienie warunków szczególnych. 

Pow inieneś stosować się do warunków  szczególnych określonych w  odpowiednim rozdziale niniejszy ch Ogólnych 

w a runków ubezpieczenia. 

Przekazywanie danych i dokumentów. 

Możesz by ć poproszony o przekazanie Nam  informacji, dowodów i potwierdzeń, w tym zaświadczeń lekarskich 

podpisanych przez lekarza, raporty policyjne oraz inne zgłoszenia. 

Obowiązek unikania lub minimalizacji roszczeń. 

Za r ówno Ty, jak i każda osoba ubezpieczona, powinniście dołoży ć uzasadnionych starań w celu zabezpieczenia się 

pr zed utratą, szkodą, wypadkiem , obrażeniami ciała lub chorobą, w taki sposób, jakbyś nie by ł ubezpieczony oraz 

u ży ć dostępnych  środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkod zie lub zmniejszenia jej 

r ozm iarów. Jeżeli u bezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego n iedbalstwa nie zastosował środków określonych w 

zda n iu poprzednim , będziemy wolni od odpowiedzialności za  szkody  powstałe z tego powodu. Rzeczy  ubezpieczone na 

podstawie umowy u bezpieczenia powinny być utrzy mywane w dobrym stanie.  

Ochrona mienia. 

Pow inieneś podejmować wszelkie niezbędne działania w celu ochrony każdej r zeczy  lub mienia przed dalszą utratą 

lu b szkodą oraz w celu odzy skania każdego utraconego lub ukradzionego przedmiotu. 

Przesy łanie nam dokumentów prawnych.  

Możemy  zwrócić się do Ciebie o przekazanie Nam oryginałów  wszelkich pism, nakazów, wezwań, pism procesowych 

lu b innej korespondencji otrzy manej w związku z roszczeniem n iezwłocznie po ich otrzymaniu i bez wystosowania 

n a  n ie odpowiedzi. 

Roszczenia regresowe. 

Z dn iem za płaty przez Nas odszkodowania, Twoje r oszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 

pr zechodzi na Nas z mocy prawa do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli My  pokryliśmy tylko część szkody, 

co do pozosta łej części przy sługuje Ci pierwszeństwo zaspokojenia przed Naszym roszczeniem. T woje roszczenia 

pr zeciwko osobom, które pozostają z T obą we wspólnym gospodarstwie domowym n ie przechodzą na Nas, chyba że 

ta ka osoba wyrządziła szkodę umyślnie. 

Czego nie wolno Ci robić. 

Nie w olno Ci  podejmować następujących działań bez Naszej pisemnej zgody : 

1 . pr zy jąć odpowiedzialności ani złoży ć propozy cji lub obietnicy dokonania jakiejkolwiek płatności; lub  

2. spr zedać lub w inny sposób zby ć jakiejkolwiek rzeczy  lub mienia będącego przedmiotem roszczenia. 

Uznanie naszy ch praw. 

Za r ówno Ty, jak i każda osoba ubezpieczona, powinniście mieć świadomość Naszego prawo do: 

1 . podjęcia decyzji o wypłacie kwoty roszczenia (pomniejszonej o u dział własny oraz do wysokości sumy 

u bezpieczenia wskazanej w certyfikacie ubezpieczenia) a lbo o n aprawie, wymianie lub odtworzeniu każdej rzeczy 

lu b mienia, które uległo zniszczeniu, zostało utracone lub ukradzione; 

2. dokon ania inspekcji i przejęcia w posiadanie każdej rzeczy lub mienia będącego przedmiotem roszczenia i do 

postępowania z odzy skaną rzeczą w uzasadniony sposób; 

3. r ozliczenia wszy stkich roszczeń w funtach brytyjskich; 

4. u zy skania zwrotu w ciągu 30 dni wszelkich kosztów lub wydatków, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową 

n a  podstawie umowy u bezpieczenia, a które zostały zapłacone przez Nas na Twoją rzecz lub w Twoim 

im ieniu; 
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5. zw r ócenia się do Ciebie o przedstawienie odpowiednich zaświadczeń lekarskich oraz u dzielenie pisemnej zgody 

n a  wystąpienie, o którym mowa w art. 38 ust.  6  ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  w 

pr zy padku gdy będą one wymagane przed wypłatą z ty tułu roszczenia; 

6. w n ioskowania o przeprowadzenie badanie lekarskie oraz domagania się badania pośmiertnego, jeżeli  będzie to 

u za sadnione w danych okolicznościach oraz pod warunkiem, że  prawo zezwala Nam na wnioskowanie o takie 

ba danie,  na Nasz koszt. 

Fałszy we roszczenia. 

Nie wy płacimy fałszy wych r oszczeń. Jeżeli zgłosisz d o nas fałszywe roszczenie, możemy anulować Twoją ochrone 

u bezpieczeniową.  

Wy płata roszczeń. 

1 . Śm ierć 

W pr zy padku śmierci wypłacimy roszczenie jednej lub kilku osobom wskazanym przez Ciebie.  

Jeżeli  n ie wskażesz takiej osoby  lub osób, następujące osoby  będą u prawnione do wypłaty im roszczenia: 

• T wój m ałżonek, a  jeśli takiego brak  

• T woje dzieci (w równych częściach), a  jeśli ich brak 

• T woi  r odzice (w r ównych częściach), a jeśli ich brak 

• T woje r odzeństwo (w równych częściach), a jeśli go brak 

• in n i Twoi spadkobiercy ustawowi. 

2. Wszy stkie pozostałe roszczenia 

A. Jeżeli masz 18 lat lub więcej, wypłacimy Ci  roszczenie, a potwierdzenie otrzymania przez Ciebie 

pła tności w zwolni Nas całkowicie od  w szelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia. 

B. Jeżeli masz mniej niż 18 lat i jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszy ch Ogólnych 

w a runków ubezpieczenia jako partner osoby ubezpieczonej, wypłacimy roszczenie T wojemu 

pa rtnerowi na T woją r zecz. We wszy stkich pozostałych przy padkach wypłacimy odpowiednią kwotę 

św iadczenia Twojemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu  na Twoją rzecz. Potwierdzenie 

otr zy mania płatności przez T wojego partnera, rodzica lub opiekuna prawnego zwolni Nas 

ca łkowicie  od wszelkiej odpowiedzialności z ty tułu roszczenia. 

Warunki ogólne 

Wa runki mające za stosowanie do całej ochrony ubezpieczeniowej.  

Umowa ubezpieczenia. 

Nin iejsze Ogólne warunki ubezpieczenia, dokument certyfikatu ubezpieczenia oraz wszelkie informacje zawarte we 

T woim  wniosku będą interpretowane, jako jedna umowa ubezpieczenia. 

Wy bór prawa. 
Um owa  u bezpieczenia podlega prawu polskiemu i zg odnie z tym prawem należy  dokonywać jej interpretacji. 

Wła ściwość do r ozstrzy gania sporów m ają wyłącznie sądy polskie. Powództwo o r oszczenie wynikające z umowy 

u bezpieczenia można wytoczy ć: 

• w edług przepisów o w łaściwości og ólnej; albo 

• pr zed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ; lub  

• siedziby u bezpieczającego, u bezpieczonego lub uprawnionego z umowy u bezpieczenia. Powództwo o 

r oszczenie wynikające z u mowy ubezpieczenia można wytoczy ć według przepisów o w łaściwości ogólnej 

a lbo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy 

u prawnionego z u mowy ubezpieczenia.  

Wszelka komunikacja związana z umową u bezpieczenia będzie odbywać się w języ ku polskim. 
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Przestrzeganie wymogów Ogólnych warunków ubezpieczenia. 
Pow inieneś postępować (w stosownych przy padkach  dotyczy to także T woich przedstawicieli) zgodnie ze wszy stkimi 

obow iązującymi warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia .   

Składka ubezpieczeniowa. Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej.  

Składkę ubezpieczeniową ustala się w dniu zawarcia umowy u bezpieczeniowej na podstawie przeprowadzonej 

pr zez Nas oceny ryzy ka; składka jest uzależniona od:  

• okresu ubezpieczenia, 

• in dy widualnej oceny ryzy ka dokonanej na podstawie przekazanych nam informacji, 

• liczby osób u bezpieczonych. 

Jeżeli ujawnią się okoliczności, które pociągają za  sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa roszczenia, każda ze 

str on umowy ubezpieczenia (a więc zarówno Ty jak i  My ) może wymagać odpowiedniej zmiany wysokości 

skła dki, poczynając od chwili, w której zaszły  te okoliczności, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 

u bezpieczenia. W razie zg łoszenia przez takiego żądania, przez jedną ze stron, druga strona może wypowiedzieć 

u mowę w terminie 14 dni ze skutkiem natychmiastowym. 

Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz rozwiązanie  umowy ubezpieczenia. 

Za sa da og ólna 

Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia na okres przekraczający 6 miesięcy i jesteś konsumentem , możesz 

odstą pić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od  dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od umowy 

u bezpieczenia otrzymasz zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.  

Za sa da obowiązująca przy  sprzedaży  na odległość  (np. zakup ochront ubezpieczeniowej przez In ternet) 

Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia za  pomocą środków porozumiewania się na odległość  (np. przez Internet)  i 

jesteś konsumentem , możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przy czyny w drodze pisemnego 

ośw iadczenia złożonego nam w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania certyfikatu ubezpieczeniowego. Termin uważa się za 

za chowany, jeżeli przed jego upływem  twoje oświadczenie zostało wysłane. W przypadku, g dy przed u pływem 

powy ższego terminu, za  twoją zg odą, zostaniesz objęty ochroną ubezpieczeniową, będziemy uprawnieni do 

otr zy mania składki ubezpieczeniowej za  okres, w którym rzeczywiście  świadczy liśmy ochronę  ubezpieczeniową.  

Pa miętaj, że  n ie przy sługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na powyższy ch warunkach, jeżeli 

pr zy najmniej jedna z pon iższych przesłanek jest spełniona:  

• u m owa ubezpieczenia została w pełni wykonana przed upływem terminu  odstąpienia od umowy 

u bezpieczenia,  

• u m owa ubezpieczenia dotyczy  podróży i bagażu lub innego podobnego i zawarta została  na okres krótszy niż 

3 0 dni. 

Za sa da dotycząca przedsiębiorców 

Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia na okres przekraczający 6 miesięcy i jesteś przedsiębiorcą, możesz 

odstą pić od umowy ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. W przy padku odstąpienia od umowy 

u bezpieczenia otrzymasz zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.  

Da n e kontaktowe 

• em ail: ChubbTravelInsurance@pl.april.com    

• Tel: 00 800 01 27 92    

 

Jeżeli My  będziemy chcieli wypowiedzieć Tobie umowę u bezpieczenia, możemy to zrobić tylko pod warunkiem 

za chowania formy pisemnej z za chowaniem 30 dniowego (trzy dziestodniowego) okresu wypowiedzenia. Zrobimy to 

ty lko z ważnych powodów lub z powodów przewidzianych w  przepisach prawa. Przykładem ważnych powodów są: 

oszu stwo lub jego próba, nakaz lub instrukcja wypowiedzenia umowy ubezpieczenia otrzymana od r egulatora, 

są du lub organu ścigania. Jeżeli My  wypowiemy T obie umowę ubezpieczenia, otrzymasz zwrot składki za 

n iewykorzystany okres u bezpieczenia. 
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Podatki. 

Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, że wypłacane przez nas świadczenia  mogą podlegać opodatkowaniu  

poda tkiem na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 

Niezgodne z prawdą oświadczenia. 

Pow inieneś dołoży ć starań w celu zapewnienia, aby wszystkie informacje ujawnione Nam w trakcie ubiegania się o 

u bezpieczenie w „ Oświadczeniu dla ubezpieczyciela”, korespondencyjnie, telefonicznie, w formularzach roszczeń oraz 

w  in nych dokumentach były zgodne z prawdą, kompletne i dokładne. Pamiętaj, że przekazanie niekompletnych, 

n iezgodnych z pr awdą lub wprowadzających w błąd informacji przed zawarciem umowy u bezpieczenia może 

spow odować n iewypłacenie całości lub części roszczenia. Przy jmujesz do wiadomości, że zaoferowaliśmy ci ochronę 

u bezpieczeniową oraz obliczyliśmy wysokość składki  ubezpieczeniowej na podstawie informacji, o których udzielenie 

popr osiliśmy i które Nam  przekazałeś, oraz że każda zmiana w za kresie ww. okoliczności powinna być nam 

n iezwłocznie zg łoszona. In formujemy, że n ie będziemy ponosić odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z 

n a ruszeniem ww. obowiązków nie zostały podane do naszej wiadomości zg odnie z a rt. 815 Kodeksu cywilnego. 

Opłaty  bankowe. 

Nie jesteśmy zobowiązani do u iszczania ewentualnych opłat pobieranych przez T wój bank w odniesieniu do 

tr ansakcji dokonywanych w związku z roszczeniem. 

Procedury reklamacyjne. 

Na szym  celem jest świadczenie usług o wy sokiej jakości, którą chcemy utrzymać w każdym czasie. Jeżeli n ie jesteś z 

n iej zadowolony, skontaktuj się z Nami, podając dane swojego certyfikatu u bezpieczeniowego,  abyśmy mogli 

r ozpa trzeć reklamację możliwie jak najszy bciej. 

Możesz złoży ć r eklamację: 

1 . n a  piśmie – osobiście, w którymkolwiek z Na szych punktów obsługi klienta znajdujących się w Polsce albo 

pr zesy łką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 Prawa pocztowego (Dz. U. z dnia 23 listopada 2012, z 

późn iejszymi zmianami). Reklamacja  może być złożona pisemnie na adres:  

 

A pr il Polska 
Ul.  Sienna 7 3  
00-833 Warszawa 

 

2. u stnie – osobiście do protokołu w trakcie wizy ty w którymkolwiek z n aszy ch punktów obsługi klienta 

zn a jdujących się w Polsce, a lbo telefonicznie pod numerem:   

Tel: 00 800 01 27 92    

3. w  formie elektroniczne j na następujący adres:  

Em a il: ChubbTravelInsurance@pl.april.com   

Wy ślemy odpowiedź na Twoją reklamację bez zbędnej zwłoki jednak n ie później n iż w ciągu 30 dni od daty jej 

otr zy mania. Powyższy termin uważa się za za chowany, jeżeli odpowiedź na reklamację wysłaliśmy w ciągu 30 dni od 

da ty  jej otrzymania. Odpowiedź na Twoją reklamację zostanie u dzielona na piśmie a lbo za  pomocą innego trwałego 

n ośnika. Na r eklamację odpowiemy Ci drogą e-mailową tylko na Twój wniosek. 

Jeżeli T woja sprawa jest szczególnie skomplikowana, co uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na n iej 

odpow iedzi w ciągu 30 dni od daty jej otrzy mania przez nas, udzielimy ci  informacji, w której: (i) wyjaśnimy 

pr zy czynę opóźnienia, (ii) wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; (iii) 

okr eślimy przewidywany termin r ozpatrzenia T wojej reklamacji, (iv) określimy przewidywany termin udzielenia 

odpow iedzi na reklamację, który nie może przekroczy ć 60 dni od dnia jej otrzymania.  

Ma sz pr awo do przekazania swojej reklamacji na następujący adres Rzecznika Finansowego:  

Biu r o Rzecznika Finansowego, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, Polska 

Telefon:  +4 8 22 333-7 3-26, +48 22 333-7 3-27 

Em a il: biuro@rzu.gov.pl (reklamacje n ie mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej, ale muszą by ć wysyłane 

n a  a dres korespondencyjny Rzecznika Finansowego) .   

mailto:ChubbTravelInsurance@pl.april.com
mailto:biuro@rzu.gov.pl
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Możesz zw r ócić się także o pomoc do brytyjskiego Rzecznika ds. Usług Finansowych ( Financial Ombudsman Service). 

Z Rzeczn ikiem ds. Usług Finansowych należy skontaktować się w ciągu 6 miesięcy od daty otrzy mania Naszej 

osta tecznej odpowiedzi. 

Da n e teleadresowe podajemy poniżej. Br oszura objaśniająca procedurę składnia wniosku do Rzecznika dostępna jest 

są  n a  ży czenie. 

Fin ancial Ombudsman Service (Rzecznik ds.  Usług Finansowych) 

Ex change Tower 

Ha rbour Ex change Square 

Lon don  E14 9SR 

Tel.: +44 (0) 800 023 4567 (połączenia z telefonów  stacjonarnych lub komórkowych na terenie Zjednoczonego 

Kr ólestwa są bezpłatne); +44 (0) 300 123 9123 (połączenia odpłatne według tej samej stawki co numery 01 lub o2 w 

sieci komórkowej)  

Em a il: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

Str ona internetowa: www.financial-ombudsman.org.uk  

Skor zy stanie z powyższych procedur reklamacyjnych nie ogranicza Twoich praw ustawowych dotyczących umowy 

u bezpieczenia.  

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów. 

Jeżeli zawarłeś z Nami umowę ubezpieczenia za  pośrednictwem In ternetu lub innych śr odków elektronicznych 

or a z n ie by łeś w stanie skontaktować się z Nami bezpośrednio ani przez Rzecznika ds. Usług Finansowych, możesz 

za r ejestrować swoją reklamację za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego sy stemu r ozstrzy gania 

spor ów: 

h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

T woja  r eklamacja zostanie przekierowana do brytyjskiego Rzecznika ds. Usług Finansowych oraz do Nas w celu jej 

r ozpa trzenia. Może on a do nas dotrzeć z n iewielkim opóźnieniem . 

Definicje ogólne 

Na stępujące słowa i wyrażenia użyte w Ogólnych warunkach u bezpieczenia i certyfikacie u bezpieczenia oraz 

za zn aczone pogrubioną czcionką  mają zawsze znaczenie określone poniżej. 

Bliski współpracownik 

Osoba , z którą pracujesz w Polsce i która musi by ć obecna w pracy, abyś mógł wyjechać lub kontynuować podróż. 

Ch u bb 

Ch ubb European Group SE Spółka Eu ropejska Oddział w Polsce . 

Ch u bb Assistance 

1 . Dor a ctwo telefoniczne - u sługi informacyjne oraz doradcze; 

2. A ssistance podróżne  – pomoc w zakresie podróży , nagłych zdarzeń medycznych or az repatriacji; 

or g anizowana przez Chubb 

Dziecko/dzieci 

Osoba  m ająca w chwili wykupienia ochrony ubezpieczeniowej  mniej niż 18 lat. 

Człon ek najbliższej rodziny  

T wój pa rtner/partnerka lub Twój lub Twojego partnera/Twojej partnerki: narzeczony, narzeczona bądź też 

w nuk, wnuczka, dziecko, brat, siostra, rodzic, dziadek, babcia, r odzeństwo przy rodnie, ojczy m, macocha, teść , 

teściowa, zięć, sy nowa, szwagierka, szwagier, ciotka, wujek, siostrzeniec, siostrzenica, bratanek, bratanica lub 

dow olna osoba wskazana jako najbliższa rodzina w jakimkolwiek dokumencie prawnym, z za strzeżeniem, że wszystkie 

te osoby  muszą mieszkać n a stałe w Polsce  i n ie są   osobą u bezpieczoną.  

Eu ropa 

A lbania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośn ia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Federacja 

Rosy jska (na za chód od Uralu) , Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Ir landia, Islandia, 

Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Ma cedonia, Ma dera, Mołdawia, Mon ako, Niemcy, Norwegia, Polska, 

mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Por tugalia,  Polska (jeżeli podróżujesz poza Polskę, Polska jest Twoim krajem r ezy dencji), Republika Czeska, 

Ru munia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Wyspa 

Ma n , Wyspy Kanaryjskie, wyspy na Mor zu Śródziemnym (w tym Cy pr , Gozo, Ibiza, Korsy ka, Kreta, Ma jorka, Ma lta, 

Min or ka, Rodos oraz inne wyspy greckie, Sardynia; Sycylia) oraz Wy spy Normandzkie.  

 

Ist ot ne informacje o umowie  

In formacje wymagane w świetle art. 39 ustęp 1 „Ustawy o prawach konsumenta” (Dziennik ustaw z dnia 24 czerwca 

2 014 wraz z późniejszy mi zmianami). 

Kon su ment 

Osoba  fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością g ospodarczą lub 

za w odową. 

Koszt y  naprawy i  wymiany 

Koszt  n a prawy częściowo uszkodzonego mienia lub, w przy padku gdy mienie uległo całkowitej utracie lub 

zn iszczeniu lub jego naprawa n ie jest opłacalna, koszt wymiany tego mienia na nowe, pomniejszony o koszty zuży cia 

w y nikające z n ormalnego u żytkowania lub amortyzację. 

(Uw aga: wypłacimy u zasadnioną część łącznej wartości zestawu lub pary w celu naprawy lub wymiany elementu 

będą cego częścią zestawu lub pary). 

Koszt y  prawne 

1 .  Opła ty, wydatki, koszty poniesione na uzy skanie opinii biegłych oraz inne uzasadnione wydatki 

przedstawicieli prawnych przy  dochodzeniu roszczenia lub w postępowaniu sądowym lub polubownym o 

odszkodowanie lub zadośćuczy nienie od osoby  trzeciej, która przypadkowo spowodowała  obrażenia ciała lub 

ch orobę osób u bezpieczonych.  

2 .  Koszty , do poniesienia, których będziesz zobowiązany w świetle prawa po ich zasądzeniu przez są d lub trybunał, 

bą dź też na podstawie ugody zawartej w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub postępowaniem sądowym. 

Leka rz 

Leka rz lub specjalista zarejestrowany lub posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z 

pr awem kraju, w którym wykonuje ten zawód, n iebędący: 

1 .  osobą  u bezpieczoną; ani 

2 .kr ewnym osoby  ubezpieczonej zgłaszającej r oszczenie, 

chy ba że zostanie przez Nas uprzednio zatwierdzony. 

Lim it wieku 

Nie w ięcej niż 69 lata (włącznie) w dacie wykupienia ochrony ubezpieczeniowej u bezpieczeniowej. 

Mienie osobiste 

1 . w a lizka, kufer lub pojemnik o podobnym przeznaczeniu i zawartości;  

2. u rządzenie wspomagające przemieszczanie się; 

3. przedmioty wa rtościowe, 

4. ka żda inna rzecz, którą nosisz na sobie lub przy  sobie, która n ie podlega wyłączeniu na innej podstawie i stanowi 

t woją  własność, bądź też rzecz, za którą jesteś odpowiedzialny w świetle prawa.  

My /nam/nasz/nami 

Ch ubb European Group SE Spółka Eu ropejska Oddział w Polsce . 

Niekorzystne warunki pogodowe 

Wa runki pogodowe na tyle trudne, że służby policyjne (lub odpowiednie wład ze) wydają za  pośrednictwem sieci 

łą czności (w tym między  innymi telewizji lub radia) ostrzeżenia, że wyruszenie w podróż na trasie, jaką pierwotnie 

za planowałeś, nie jest bezpieczne. 

Okres u bezpieczenia 
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Polisa roczna Multitrip : Okres ochrony u bezpieczeniowej rozpoczy nający się o g odz. 00.01 lub w dowolnym 

późn iejszym czasie po wydaniu certyfikatu ubezpieczeniowego i kończący się  o g odzinie 24:00 w terminie wskazanym  

w  certyfikacie ubezpieczenia jako koniec ochrony ubezpieczenia. 

Polisa na pojedynczą podróż: Okres ochrony ubezpieczeniowej r ozpoczy nający się o g odz. 00.01 lub w dowolnym 

późn iejszym czasie po wydaniu certyfikatu ubezpieczeniowego i kończący się z chwilą Twojego powrotu do domu w  

Polsce a lbo z końcem okresu podróży określonego w Twoim certyfikacie ubezpieczeniowym, w zależności od tego, 

która z ty ch dat jest wcześniejsza. 

Osoba  współpodróżująca  

Osoba , z którą zaplanowałeś podróż, bez udziału której n ie r ozpoczniesz lub n ie będziesz kontynuować podróży . 

Pa rtner 

Tw ój współmałżonek lub partner lub osoba dowolnej płci, z którą mieszkasz od co najmniej trzech miesięcy tak, jakby 

by ła ona Twoim współmałżonkiem lub partnerem cywilnym. 

Podróż 

Podr óż (podróże) obejmująca wcześniej zarezerwowaną podróż lub za kwaterowanie (co najmniej 2 noce, jeśli podróż 

n ie odbywa się za granicę), poświęcona wyłącznie przyjemności, wypoczy nkowi lub relaksowi, gdzie istoty 

podr óżujące kończą się w Polsce.  

Polska 

Rzeczy pospolita Polska 

Pozost a wiony bez nadzoru  

Sy tuacja, w której nie możesz widzieć dokładnie swojego mienia osobistego, środków pieniężnych lub pojazdu 

a n i zapobiec ich n ieuprawnionemu za borowi lub ingerencji w n ie. 

Przedmioty wartościowe  

A paraty fotograficzne oraz inny sprzęt fotograficzny, teleskopy i lornetki, sprzęt audio/v ideo (w tym radia, iPody, 

odtwarzacze mp3 i mp4, camcordery, odtwarzacze DV D, kamery video, telewizory oraz podobny sprzęt audio i video), 

telefony komórkowe, sprzęt nawigacji satelitarnej, komputery i sprzęt komputerowy (w tym PDA , osobiste organizery, 

la ptopy, n otebooki, netbooki, iPady, tablety i podobne urządzenia), sprzęt do gier komputerowych (w tym konsole, 

g ry  i urządzenia peryferyjne), biżuteria, zegarki, futra, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz przedmioty wykonane 

ze złota , srebra lub innych metali szlachetnych bądź zawierające je. 

Przedstawiciele prawni 

Ra dca prawny, adwokat lub inna osoba, kancelaria lub firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, ustanowiona do 

dzia łania w Twoim imieniu. 

Rejs 

Podr óż dr ogą morską lub wodną śródlądową  trwająca łącznie ponad 3 dni, podczas której transport odbywa się 

g łównie statkiem pasażerskim żeglugi oceanicznej lub śródlądowej, na którym u czestnicy rejsu są za kwaterowani.  

Rodzic lu b opiekun prawny 

Osoba , na której ciąży  odpowiedzialność rodzicielska,  lub opiekun prawny; oba terminy w rozumieniu u stawy o 

n ieletnich z 1989 r . z uwzględnieniem wszy stkich u stawowych zmian i modyfikacji oraz przepisów ponownie 

u chwalonych. 

Roszczenie/roszczenia  

Pojedy ncza szkoda lub szereg szkód za istniałych  w  wyniku jednej  przyczy ny, objętej ochroną ubezpieczeniową na 

podstawie umowy u bezpieczenia.  

Za  r oszczenie uznaje się również postępowanie są dowe, w tym także wszelkie zaskarżenia orzeczeń wydanych w 

n a stępstwie tej samej sprawy, zdarzenia lub okoliczności . 
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Skrócić, skrócony, skrócenie 

Skr ócić Twóją podróż /skrócenie Twojej podróży . 

Sporty zimowe 

Skiboarding, bobsleje, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe na trasach położonych na lodowcach, narciarstwo 

h elikopterowe, kite snowboarding, biegi narciarskie płaskie, luging, monoskiing, skidooing, narciarstwo, akrobatyka 

n a rciarska, loty narciarskie, skoki narciarskie, wyścigi narciarskie, ski touring, saneczkarstwo, snow blading, 

sn ow boarding, jazda na skuterze śnieżnym, łyżwiarstwo szy bkie, jazda na sankach. 

Środki pieniężne  

Mon ety , banknoty, czeki podróżne, przekazy  pocztowe lub pieniężne, bilety podróżne, przedpłacone kupny, 

n iepodlegające zwrotowi opłacone bilety wstępu oraz karty płatnicze, parapłatnicze, debetowe, kredytowe lub karty z 

odr oczoną płatnością. 

Środek transportu publicznego 

Pow ietrzny, lądowy lub wodny pojazd eksploatowany na podstawie odpowiednich koncesji lub licencji na przewozy 

pa sa żerów, kursujący według określonego rozkładu podanego do w iadomości publicznej.  

T rwała niepełnosprawność 

Posta ć n iepełnosprawności  trwająca od co najmniej 12 miesięcy, która zg odnie z wynikami badań lekarskich jest  

n ieodwracalna. .  

T rwała pełna niezdolność do pracy  

1 . Jeżeli w dniu wypadku pracowałeś zarobkowo: 

t rwała niepełnosprawność uniemożliwiająca kontynuowanie pracy zarobkowej zgodnej z T woimi 

kw alifikacjami, wykształceniem lub doświadczeniem; lub 

2. jeżeli w dniu wypadku n ie pracowałeś zarobkowo: 

posta ć trwałej niepełnosprawności oceniona przez Nas lub wyznaczonego przez Nas niezależnego 

specjalistę z za kresu medycyny, skutkująca niezdolnością do wykonywania przez Ciebie samodzielnie, bez 

pom ocy innej osoby , co najmniej 2 spośród następujących codziennych czy nności:  

• jedzenie; 

• kła dzenie się i w stawanie z łóżka; 

• u bieranie się i r ozbieranie; 

• czy nności toaletowe; lub 

• pr zejście 200 metrów po płaskiej powierzchni. 

 

T rwały Nośnik 

Tr wały n ośnik w rozumieniu art. 2 u st. 4) ustawy z dn ia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 

czerwca 2014 r oku, ze zmianami) oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy 

pr zechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w 

pr zy szłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i który pozwala na odtworzenie 

pr zechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

T y , Twój, osoba ubezpieczona 

Wszy stkie osoby wymienione w Specyfikacji warunków u bezpieczenia mieszczące się w l imicie wieku i zamieszkałe 

w  Polsce. Każda osoba, z wyjątkiem dziecka, o ile n ie podróżuje ono z u bezpieczoną osobą dorosłą, jest 

u bezpieczona osobno.  

Ubezpieczona osoba dorosła  

Osoba  wymieniona w certyfikacie ubezpieczenia, w wieku od 18 do 69 lat (włącznie). 

Udzia ł własny  
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Kw ota podana jako pierwsza w Tabeli świadczeń  w odniesieniu do dowolnego roszczenia,  o jaką pomniejszane jest 

w y płacane przez Nas  świadczenie ubezpieczeniowe; w przy padku gdy wysokość roszczenia jest mniejsza n iż 

w skazany udział własny, świadczenie ubezpieczeniowe n ie przy sługuje.  

Um owa  Ubezpieczenia 

Um owa u bezpieczenia zawarta na podstawie n iniejszy ch Ogólnych warunków u bezpieczenia. 

Urzą dzenia wspomagające przemieszczanie się  

Ka żda  kula, laska, balkonik, balkonik z kółkami, chodzik rehabilitacyjny, fotel ewakuacyjny, wózek inwalidzki, 

elektryczny wózek inwalidzki lub skuter inwalidzki skonstruowany specjalnie jako środek pomocniczy  dla osób 

posia dających ograniczoną zdolność poruszania się, jednak z wyłączeniem wszelkich pojazdów elektrycznych do g olfa 

i w ózków golfowych. 

Ut rata/utracony 

Sy t uacja, w której twoje mienie osobiste, środki pieniężne, paszport/dowód lub prawo jazdy objęte niniejszą 

och roną ubezpieczeniową: 

1 .  zosta ły n ieumyślnie pozostawione w jakimś miejscu, po czym za ginęły; lub 

2 .  zn a jdują się w znanym miejscu, lecz nie masz możliwości ich odzy skania; lub 

3 .  za g inęły, a Ty  nie wiesz, w jaki sposób to się stało. 

Ut rata kończyny  

A mputacja lub całkowita i trwała utrata władzy w jednej lub obu rękach w nadgarstku lub ponad nim , bądź też w 

jedn ej lub obu stopach powyżej kostki (staw skokowy). 

Ut rata wzroku 

1 .  W obu  oczach 

Tr wała utrata wzroku, która zg odnie z wynikami badań lekarskich jest nieuleczalna, w wyniku cz ego, jeśli masz 

u kończone 16 lat, na podstawie or zeczenia odpowiedniego or ganu zostaniesz uznany za osobę o zn acznym 

stopn iu niepełnosprawności w r ozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego.   

2 .  W jednym oku 

Tr wała utrata wzroku w jednym oku, która zgodnie z wynikami badań lekarskich jest n ieuleczalna, w stopniu 

pow odującym, że po korekcji polegającej na za stosowaniu okularów, soczewek lub po przepr owadzonym zabiegu 

ch irurgicznym przedmioty, które powinny być widoczne z odległości 60 stóp (ok. 18 m), są  widoczne dopiero z 

odleg łości 3 stóp (ok. 1  m) lub mniejszej odl egłości. 

W wy niku / wy nikający  

Sy tuacja, w której dana okoliczność została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio  inną okolicznością, jest jej 

sku tkiem lub powstała w związku z n ią. 

Wojna  

Między narodowy konflikt zbrojny, inwazja, działania wroga zewnętrzn ego, wojna domowa lub przejęcie władzy  przez 

zor g anizowane grupy lub siły zbrojne. 

Wy padek/ spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem/ przypadkowy  

Na g łe, dające się zidentyfikować zdarzenie zewnętrzne o gwałtownym charakterze, którego wystąpienie jest wynikiem 

pr zy padku i którego n ie można by ło przewidzieć, lub niedające się uniknąć trudne warunki pogodowe.  

Za graniczny/za granicą 

Poza  Polską. 

 

 



 

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddzi ał w Polsce, z si edzibą w Warszawie, adr es: ul . Kr ólewska 16 00-1 03 W arszawa, 

w pi sany do Rejestru Przedsiębiorców Kr ajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W arszawy w  
W ar szawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądow ego pod numerem KRS 0000233686, N IP 1 080001001 , REGON 

1 401 21 695, notyfikowany Komi sji N adzor u Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń  podl egającym 
pr zepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zar ejestrowanym w  Rejestrze Działalności Gospodarczej i R ejestrze Spółek (Registres 

du Commer ce et  des Sociétés – RCS) w  N anterre pod numerem 450 327  374, z si edzibą w e Francji, adres: La Tour  Carpe Diem, 31  

Pl ace des Corolles, Esplanade N ord, 92400 Cour bevoie, Fr ancja. Chubb European Group SE posiada k apitał za kładowy w wysokości 
896,1 7 6,662 EU R, opł acony w całości i jest nadzorowany przez f rancuski organ nadzoru Autorité de contrôle prudentiel et  de 

r ésol ution (ACPR) 4, Pl ace de Budapest, CS 92459, 7 5436 PARIS CEDEX 09.  
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Ochrona danych 

Wy korzy stujemy przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu wystawienia Dokumentów ubezpieczeniowych, 

a dministrowania n imi oraz zarządzania wynikającymi z n ich roszczeniami.  

Wska zane powyżej dane osobowe  obejmują, Twoje podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, adres, numer polisy 

a le, o ile jest to zasadne dla udzielanej przez nas ochrony ubezpieczeniowej oraz zgłaszanych roszczeń, dane te mogą 

r ów nież obejmować bardziej szczegółowe informacje o Tobie  (na przykład  wiek,  stan zdrowia, informacje o stanie 

m a jątkowym, h istorię roszczeń).  

Pon ieważ jesteśmy częścią g lobalnej grupy, Twoje dane osobowe mogą być przekazy wane spółkom z g rupy w innych 

kr ajach, jeżeli będzie to wymagane dla za pewnienia ochrony wynikającej z umowy ubezpieczenia bądź 

pr zechowywania Twoich danych osobowych.  Kor zystamy także z szeregu zaufanych  usługodawców, którzy będą mieli 

dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z Na szymi instrukcjami i pod N aszą kontrolą. 

Pr zy sługuje Ci szereg praw w związku z Twoimi danymi osobowymi, włączając prawo dostępu do n ich oraz, w 

pew nych przypadkach ich usunięcia. 

Nin iejszy  dokument stanowi skrót informacji dotyczących sposobu wykorzy stywania przez nas Twoich danych 

osobowy ch.  W celu uzy skania dalszy ch informacji sugerujemy  za poznanie się z Naszą przyjazną dla u żytkownika 

Polity ką Prywatności, dostępną tutaj: https://www2.chubb.com/pl-pl/footer/privacy-policy.aspx Wersję papierową 

n a szej Polityki Prywatności można u zyskać w dowolnym momencie pisząc na a dres: 

da taprotectionoffice.europe@chubb.com  

 

 

*W skład Grupy Chubb wchodzą Chubb European Group Limited oraz ACE Eu rope Life Limited – towarzystwa 

u bezpieczeniowe zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, będące w całości własnością nadrzędnej spółki 

dom inującej Chubb Limited, zarejestrowanej w Szwajcarii i n otowanej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów 

Wa rtościowych (New York Stock Ex change). 

 

 

Pr zemysław Owczarek 

Dy r ektor Oddziału 

 

Ch ubb European Group SE Spółka Eu ropejska Oddział w 

Polsce 

 

 

https://www2.chubb.com/pl-pl/footer/privacy-policy.aspx
mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com


 

  
  

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddzi ał w Polsce, z si edzibą w Warszawie, adr es: ul . Kr ólewska 
1 6 00-1 03 W ar szawa, w pisany do Rejestru Przedsiębiorców Kr ajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

pr zez Sąd Rejonowy dla m.st. W arszawy w W arszawie, XII Wydzi ał Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądow ego pod numer em KRS 0000233686, N IP 1 080001001, REGON 1 40121695, notyfikowany Komi sji 
N adzor u Finansowego. Chubb European Group SE jest  zakładem ubezpieczeń  podlegającym przepisom 

fr ancuskiego kodeksu ubezpieczeń, zar ejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek 

(Regi stres du Commerce et des Sociétés – RCS) w  N anterre pod numerem 450 327  374, z si edzibą w e Francj i, 
adr es: La Tour  Car pe Diem, 31  Place des Cor olles, Esplanade N ord, 92400 Cour bevoie, Francja. Chubb 

Eur opean Group SE posiada kapitał zakładowy w wysok ości 896,1 76,662 EU R, opł acony w całości i jest 

nadzor ow any przez francuski organ nadzor u Autorité de c ontrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Pl ace 
de Budapest, CS 92459, 7 5436 PARIS CEDEX 09.  
  
 

Skontaktuj się z nami 

Ch ubb European Group SE Spółka Eu ropejska 

Oddział w Polsce   

Ul.  Kr ólewska 16 

00-103 Warszawa 

Tel: 22 452 39 99  

Fa x : 22 452 39 89  

Em a il: poland.office@chubb.com  

w ww.chubb.com/pl  

 

O Chubb 

Chu bb to największa na świecie notowanana giełdzie 

spółka specjalizująca się w u bezpieczeniach 

majątkowych i osobowych.  

Chu bb prowadzi działalność w 54 krajach, oferując 

u bezpieczenia majątkowe, dla osób fizycznych i  dla 

firm oraz u bezpieczenia wypadkowe, dodatkowe 

u bezpieczenia zdrowotne, reasekurację i  

u bezpieczenia na życie.  

Firma świadczy swoje u sługi na rzecz bardzo 

zróżnicowanej grupy kl ientów. Spółka wyróżnia się 

bogatą ofertą produ któw i  u sług, znaczącym 

potencjałem w zakresie dystrybucji, wzorową kondycją 

finansową, najwyższą jakością ochrony 

u bezpieczeniowej, ogromnym doświadczeniem w 

zakresie l ikwidacji szkód i  globalną siecią oddziałów 

lokalnych.  

Firmy ubezpieczeniowe działające w ramach koncernu 

Chu bb świadczą swoje u sługi zarówno na rzecz 

wielkich, międzynarodowych korporacji jak i małych i  

średnich przedsiębiorstw, oferując im szeroki zakres 

u bezpieczeń majątkowych i  osobowych. Kl ientami 

Chu bb są także dobrze sytuowane, zamożne osoby 

fizyczne poszu kujące ochrony u bezpieczeniowej dla 

aktywów o du żej wartości, osoby fizyczne korzystające 

z u bezpieczeń na życie, u bezpieczeń NNW oraz 

dodatkowych u bezpieczeń zdrowotnych. To także 

właściciele nieruchomości, osoby korzystające z 

u bezpieczeń samochodowych i innych rodzajów 

specjalistycznej ochrony. P onadto są to spółki i  grupy 

osób zapewniające bądź oferu jące swoim 

pracownikomochronę w zakresie u bezpieczeń 

zdrowotnych i NNW, a także ubezpieczyciele pragnący 

ograniczyć towarzyszące ich  działalności ryzyko za 

pomocą ochrony reasekuracyjnej. 

Koncern dysponuje aktywami o wartości 150 mld 

USD, a wartość orientacyjna składek przypisanych 

bru tto wynosi 37 mld USD; dzięki temu, główne firmy 

u bezpieczeniowe wchodzące wskład koncernu mogą 

pochwalić się bardzo wysokimi ocenami w zakresie 

kondycji finansowej (ocen a A A  przyznana przez 

agencję Standard & Poor’s oraz ocena A++ przyznana 

przez agencję A .M. Best. Spółka macierzysta Chubb, 

notowana jest na N owojorskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych (NYSE: CB) i wchodzi w skład indeksu 

S&P 500. 
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