Ubezpieczenie Podróży dla Kilentów Korporacyjnych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
			

Produkt: 		

Uwaga!

ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium
działająca przez Oddział w Polsce
Ubezpieczenie Podróży dla Klientów Korporacyjnych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne są podane w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Korporacyjnych (Corporate Travel) Nr 10.21.005 ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działąjąca przez
Oddział w Polsce, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 02/GIC/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie podróży osób wyjeżdzających za granicę RP, delegowanych przez pracodawcę (ubezpieczającego): imienne – na rzecz pracowników
i innych osób imiennie wskazanych przez ubezpieczonego i bezimenne (osobodni) – na określony limit osobodni.
Zgodnie z załącznikiem z Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z dn. 10.11.2015 poz. 1844 ze zm.) jest to dział II
(pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) grupa 1, 2, 8, 9, 13, 16, 17, 18.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia
od 20.000 EUR
do 200.000 EUR

Koszty leczenia:
- koszty hospitalizacji

do wysokości sumy
ubezpieczenia KL

- leczenie ambulatoryjne

do wysokości sumy
ubezpieczenia KL

Assitance

do wysokości sumy
ubezpieczenia KL
Od 1 000 PLN
do 8 000 PLN

Ubezpieczenie bagażu
podróżnego
Opóźnienie dostarczenia
bagażu
NNW
OC w życiu prywatnym:
- szkody na osobie
- szkody w mieniu

300 EUR
Od 5 000 PLN do 100 000 PLN
Od 10 000 EUR do 200 000 EUR
Od 5 000 EUR do 100 000 EUR

Możliwe rozszerzenia zakresu ochrony po
opłaceniu dodatkowej składki
(szczegóły dostępne u dystrybutora)

60.29.003 (0120)

Dla ubezpieczenia jednorazowego:
a
Nielimitowane koszty transportu
a
Następstwa wykonywania pracy fizycznej
o wysokim stopniu ryzyka
a
Strefy wojny
a
Porwanie (kidnaping)
a
Pakiet SPORT

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Przede wszystkim:
strajków, oraz innych form akcji protestacyjnych;
uprawiania sportów w celach zarobkowych;
skutków zatrucia narkotykami, środkami odurzającymi, psychotropowymi i zastępczymi;
skutków prowadzenia pojazdu bez uprawnień, pilotowania statków powietrznych z napędem
silnikowym;
skutków udziału w wyścigach, jazdach próbnych, próbach prędkościowych i treningach z nimi
związanych;
skutków samobójstw, samookaleczeń lub przestępstw, zaburzeń psychicznych i ich skutków
oraz chorób przenoszonych wyłącznie droga płciową, AIDS i zakażeń wirusem HIV;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Zakres ochrony nie obejmuje, o ile nie została zapłacona dodatkowa składka:
działań w strefie wojennej;
porwania (kidnaping);
uprawiania sportów wysokiego ryzyka w ramach pakietu SPORT;
wypadków przy pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka.
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance nie obejmuje m. in.:
leczenia, które może być odłożone do czasu powrotu do kraju zamieszkania;
leczenia stomatologicznego wykraczającego poza zakres udzielenia natychmiastowej pomocy
medycznej, operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych;
zakupu oraz naprawy protez stomatologicznych;
leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego.
Górne limity ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance:
leczenie stomatologiczne do 500 EUR;
naprawa lub zakup okularów, wózków inwalidzkich oraz naprawa protez do 500 EUR;
koszt pogrzebu za granicą do 1000 EUR;
organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej do 1 000 EUR;
organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia
do 2 000 EUR;
pomoc finansowa – pożyczka zwrotna 500 EUR;
pomoc w przypadku utraty przedmiotów osobistego użytku 250 EUR;
pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu 200 EUR;
pomoc w zmianie rezerwacji lotu 200 EUR;
organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu 1 000 EUR;
pomoc prawna 2 500 EUR;
pożyczka na kaucję 12 500 EUR;
zastępstwo kierowcy 100 EUR;
zwrot kosztów rozmów telefonicznych 100 PLN.
Ubezpieczenie NNW nie obejmuje m. in.:
utraty przytomności, napadów drgawkowych (w tym ataków epilepsji)
zatrucia substancjami stałymi, płynnymi lub gazowymi, które wniknęły do organizmu drogą
oddechową, pokarmową lub przez skórę.
Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje m. in.:
uszkodzenia lub zniszczenia tylko pojemników na bagaż (np. walizek);
gotówki, papierów wartościowych, srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych i pereł,
za wyjątkiem biżuterii;
bagażu podręcznego pozostawionego bez opieki;

opóźnienia dostarczenia bagażu poniżej 5 godzin.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego m. in.:
w związku z wykonywaniem pracy;
współpracownikom uczestniczącym w podróży, najbliższym krewnym;
podczas polowań i użytkowania broni palnej, wykonywania czynności zawodowych;
wskutek przeniesienia choroby.
Udział własny w szkodach rzeczowych OC to 200 EUR.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Poza granicami RP.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W momencie zawierania polisy podaj niezbędne i zgodne z prawdą dane oraz opłać składkę.
W trakcie obowiązywania polisy niezwłocznie poinformuj ERGO Ubezpieczenia Podróży o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na ochronę
ubezpieczeniową.
W przypadku szkody i zgłoszenia roszczenia:
• pomóż ERGO Ubezpieczenia Podróży ustalić okoliczności powstania szkody;
• stosuj się do zaleceń ERGO Ubezpieczenia Podróży, w tym Centrum Alarmowego;
• przekaż ERGO Ubezpieczenia Podróży wymagane dokumenty (raporty/diagnozy/rachunki) potwierdzające zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy zapłacić w całości w terminie 14 dni od wystawienia polisy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się :
• w dniu wskazanym w polisie, nie wcześniej niż w momencie opłacenia składki i rozpoczęcia podróży;
• po 3 dniach (licząc od dnia następnego od zakupu polisy), jeśli w chwili zawarcia umowy znajdujesz się za granicą (nie dotyczy kontynuacji ubezpieczenia).

Jak rozwiązać umowę?
• w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy, niż 6 miesięcy;
• w każdym czasie, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia;
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres w jakim ERGO Ubezpieczenia Podróży udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.

