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Corporate Travel Insurance
ERGO Ubezpieczenia Podróży

Ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych
w ruchu międzynarodowym
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Dlaczego warto ubezpieczyć swoich kierowców?
I. Odpowiedzialność pracodawcy

Jeśli pracownik zachoruje podczas zagranicznej podróży służbowej, ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów leczenia,
po ich udokumentowaniu. Ze względu na zróżnicowany system opieki zdrowotnej oraz dostępności świadczeń medycznych,
jak i odpłatności za nie, wielu pracodawców decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie swoich pracowników.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 167)

§ 19
1. W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych
niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy (...).
3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne (...).
4. W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.
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Dlaczego warto ubezpieczyć swoich kierowców?
II. EKUZ nie wystarczy

Wiele zawodów, a w szczególności praca kierowców, niesie za sobą większe ryzyko zachorowania, hospitalizacji lub innego zdarzenia wymagającego
pomocy za granicą. Pamiętaj, że EKUZ gwarantuje jedynie podstawowy zakres świadczeń medycznych, a niejednokrotnie wymaga również
współfinansowania lub pokrycia kosztów w 100%.

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów
transportu medycznego do Polski.

ZAKRES
Koszty leczenia

ERGO Ubezpieczenia Podróży

zależnie od lokalnych standardów

Publiczna służba zdrowia
Prywatna służba zdrowia

Działa tylko w krajach UE i EFTA.

NFZ (EKUZ)

chyba, że brak innej

Dopłata do pobytu w szpitalu i odpłatność za recepty

zależnie od lokalnych standardów

Koszty transportu i ratownictwa

zależnie od lokalnych standardów

do wysokości sumy ubezpieczenia

Koszty transportu do kraju chorego
Koszty transportu do kraju zwłok

W większości państw członkowskich
UE/EFTA trzeba ponieść część
kosztów, które nie podlegają
refundacji przez NFZ (tzw. kwota
współfinansowania).

Koszty zastępstwa kierowcy
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie OC i NNW
Całodobowa pomoc assistance
Formalności korzystania z ubezpieczenia
Zakres terytorialny

długotrwała procedura

maksymalnie uproszczone –
Centrum Alarmowe dostępne 24/7

tylko kraje UE/EFTA

pakiety na Europę lub cały świat
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Dlaczego warto ubezpieczyć swoich kierowców?
III. Ile to może kosztować?
POBYT W SZPITALU ZA GRANICĄ
KRAJ

ILOŚĆ DNI

DIAGNOZA/PRZYCZYNA

Niemcy

3

Atak serca

Norwegia

4

Francja

KOSZTY TRANSPORTU DO POLSKI
KRAJ

RODZAJ TRANSPORTU

95 278 PLN

Niemcy

Transport zwłok

Podwójne złamanie kostki

41 043 PLN

Norwegia

Karetka

15 176 PLN

46

Zapalenie wsierdzia serca

35 336 PLN

Francja

Karetka

28 902 PLN

Niemcy

2

Ból pleców

11 396 PLN

Niemcy

Taksówka

Hiszpania

13

Złamanie kości udowej

Hiszpania

Karetka powietrzna

25-letni kierowca samochodu
ciężarowego, podczas podróży służbowej
do Hiszpanii, wysiadając z samochodu
potknął się i złamał nogę. Skomplikowane
złamanie wymagało natychmiastowej
operacji oraz 6-dniowego pobytu
w szpitalu. Transport powrotny do kraju
samolotem, w pozycji leżącej,
a następnie transport wyspecjalizowaną
karetką z lotniska w Polsce do szpitala
w miejscu zamieszkania kosztował
łącznie 35 700 PLN.

KOSZT

9 658 PLN

45-letni mężczyzna, podczas pracy fizycznej
w Niemczech i niefortunnego upadku doznał
wielonarządowego urazu. Wskutek wypadku
konieczne były 54 dni leczenia, dwie operacje w szpitalu w Niemczech, transport do Polski ambulansem lotniczym w asyście lekarza
i pielęgniarki oraz transport karetką z lotniska do szpitala w Polsce. ERGO Ubezpieczenia
Podróży pokryło koszt leczenia i transportu jak
również opłaciło podróż pracownika wysłanego na zastępstwo. Łączne koszty wyniosły
ponad 145 000 PLN.

KOSZT
7 597 PLN

6 735 PLN
70 327 PLN

52-letni kierowca samochodu ciężarowego,
podczas podróży służbowej do Niemiec,
w wyniku wypadku komunikacyjnego
doznał rozległych urazów wewnętrznych.
Operacja, 21 dni pobytu w szpitalu –
w tym 10 dni na oddziale intensywnej
terapii (koszty leczenia to ok. 52 000 EUR)
transport powrotny w pozycji leżącej
do kraju samolotem, a następnie transport
wyspecjalizowaną karetką z lotniska
do szpitala w celu kontynuacji leczenia
w Polsce wyniosły łącznie 268 500 PLN.
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Oferta dla firm transportowych
I. Ochrona ubezpieczeniowa

Polisa od ERGO Ubezpieczenia Podróży to ochrona
dopasowana do profilu oraz oczekiwań Twojej firmy. Oferta
skierowana jest do pracodawców, których pracownicy
często podróżują za granicę. Wygodna forma, skrojona
na miarę, obejmuje wybrane ryzyka, dostosowana do celu
podróży i charakteru wykonywanej pracy.

Szeroki zakres ochrony
podczas zagranicznej podroży
służbowej.

Koszty leczenia
i transportu nawet do
80 000 EUR.

• Pokrywamy koszty leczenia w prywatnych i państwowych placówkach
medycznych.
• Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową za granicą, w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych, jak i w czasie wolnym.
• Oferujemy obsługę i likwidację szkód za granicą.
• Ubezpieczeni kierowcy mogą być również obcokrajowcami.

Natychmiastowa pomoc
Assistance w języku polskim
dostępna 24h na dobę,
7 dni w tygodniu.

Ochrona na wypadek
zachorowania na COVID-19
lub obowiązkowej kwarantanny
za granicą.
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Oferta dla firm transportowych
II. Zakres ubezpieczenia

Polisa Corporate Travel Insurance oferowana przez ERGO Ubezpieczenia Podróży pozwoli skupić się Twoim pracownikom podczas podróży służbowych na tym, co najważniejsze. Precyzyjnie dobrany zestaw ryzyk sprosta indywidualnym potrzebom i wymaganiom każdego pracodawcy wysyłającego pracowników w zagraniczne podróże służbowe.
Zapoznaj się zakresem naszych ubezpieczeń i sprawdź co ubezpieczamy:

Na wszelki wypadek

• NNW z możliwym
rozszerzeniem o następstwa
zawału serca i udaru mózgu,
• OC w życiu prywatnym,
w tym szkody na osobie
i w mieniu,
• bagaż podróżny,
• koszty rehabilitacji.

Leczenie i transport

• koszty leczenia i transportu
za granicą oraz repatriacji
(w tym zachorowania
na COVID-19),
• koszty ratownictwa,
• następstwa chorób
przewlekłych,
• następstwa aktów
terrorystycznych.

Dedykowane
dla kierowców

• wykonywanie
pracy fizycznej,
• koszty podróży
pracownika
wezwanego
na zastępstwo.

Natychmiastowa pomoc
assistance

• gwarancja pokrycia kosztów
leczenia,
• pomoc w przypadku utraty
przedmiotów osobistego użytku,
• pomoc w przypadku kradzieży
środków płatniczych,
• organizacja transportu zwłok
lub pogrzebu za granicą.

Bezpieczeństwa nigdy
za wiele

• porwanie (kidnappig),
• wyjazd do strefy wojny
w ramach ubezpieczenia
kosztów leczenia, NNW
oraz assistance.
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Oferta dla firm transportowych

III. Forma współpracy, czyli jak kupisz polisę dla swoich pracowników
Nawiązujemy współpracę w 3 prostych krokach. Formuła jest szybka i maksymalnie uproszczona. Otrzymujesz od nas ofertę skrojoną do potrzeb Twojej firmy.
Zawiera zakres ubezpieczenia, którego oczekujesz i potrzebujesz.

KROK 1
Przygotuj informacje, niezbędne do sporządzenia oferty
• dane Twojej firmy,
• ilość kierowców, którzy mają być ubezpieczeni oraz informacje o ich
obywatelstwie,
• czy kierowcy posiadają kartę EKUZ,
• zakres terytorialny przewidywanych podróży (Europa lub świat),
• od kiedy ma się zacząć okres ubezpieczenia,

• jaką sumę ubezpieczenia preferujesz,
• jaki zakres ubezpieczenia mamy uwzględnić (m.in. koszty leczenia,
OC, NNW, bagaż, ochrona przed zachorowaniem na COVID-19),
• jeśli Twoi kierowcy byli już wcześniej ubezpieczeni, podaj informacje
o szkodowości.

KROK 2
Wyślij zapytanie
Jeśli przygotowałeś już wszystkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi, wyślij je do nas mailem na adres: korporacyjne@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
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Oferta dla firm transportowych

III. Forma współpracy, czyli jak kupisz polisę dla swoich pracowników
Nawiązujemy współpracę w 3 prostych krokach. Formuła jest szybka i maksymalnie uproszczona. Otrzymujesz od nas ofertę skrojoną do potrzeb Twojej firmy.
Zawiera zakres ubezpieczenia, którego oczekujesz i potrzebujesz.

KROK 3
To już koniec!
Na tym etapie przygotowujemy dla Ciebie ofertę. Staramy się zrobić to możliwie szybko, ale jakość i precyzyjność wymaga czasu. Wkrótce oczekuj
na informację zwrotną z ofertą ERGO Ubezpieczenia Podróży. Kiedy ją zaakceptujesz, przygotujemy dla Ciebie polisę i prześlemy wszystkie dokumenty
pod wskazany adres.

Pamiętaj o korzyściach!

oferujemy polisy imienne z nieograniczoną ilością podróży podczas całego okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej,
nie wymagamy raportowania poszczególnych wyjazdów,
ubezpieczamy z zakresem terytorialnym na Europę i świat,
plastikowa karta assistance dla każdego Ubezpieczonego z najważniejszymi informacjami: okresem ubezpieczenia,
numerem polisy oraz danymi kontaktowymi do Centrum Alarmowego,
• na Twoje życzenie wystawimy Certyfikat Ubezpieczeniowy (wymagany np. dla procedur wizowych).
•
•
•
•
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Skontaktuj się z zami
Sylwia Mężyńska
Kierownik działu ubezpieczeń korporacyjnych (CTI)
sylwia.mezynska@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
+48 58 324 88 50
Agata Nafalska
Specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych (CTI)
agata.nafalska@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
+48 58 326 25 05
Krystian Krygier
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych (CTI)
krystian.krygier@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
+48 602 860 759
ERGO Ubezpieczenia Podróży
ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez
Oddział w Polsce, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
+ 48 58 324 88 50
korporacyjne@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

lider branży ubezpieczeń podróży
własna, rozbudowana sieć Assistance,
która zapewnia podróżnym 24-godzinną pomoc,
7 dni w tygodniu
ponad 110 lat doświadczenia w ubezpieczeniach
turystycznych
przynależność do jednej z największych grup
ubezpieczeniowych w Europie – grupy ERGO
ponad 21 oddziałów w Europie i poza nią

