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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane
dalej „Ubezpieczycielem”, w zakresie dzia∏ania swego
przedsi´biorstwa zawiera z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieb´dàcymi
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà,
zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi“, umowy ubezpieczenia
kosztów leczenia, kosztów transportu i repatriacji, kosztów
pobytu osoby towarzyszàcej, kosztów pobytu osoby wezwanej
do towarzyszenia, nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
kosztów ratownictwa, odpowiedzialnoÊci cywilnej, baga˝u,
kosztów opóênienia dostarczenia baga˝u, kosztów przerwania
podró˝y oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy
„assistance”. 
2. Ubezpieczonym w umowach ubezpieczenia zawartych na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
mo˝e byç wy∏àcznie osoba fizyczna. 

§ 2
1. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na
cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
2. Roszczenie o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje Ubezpieczycielowi
wy∏àcznie przeciwko Ubezpieczajàcemu. Zarzut majàcy wp∏yw
na odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela mo˝e on podnieÊç
równie˝ przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do ˝àdania nale˝nego
Êwiadczenia bezpoÊrednio od Ubezpieczyciela, chyba ˝e strony
uzgodni∏y inaczej; jednak˝e uzgodnienie takie nie mo˝e zostaç
dokonane, je˝eli wypadek ju˝ zaszed∏.
4. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç, by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw 
i obowiàzków Ubezpieczonego.

§ 3
1. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych
przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie
okreÊlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piÊmie 
i w pe∏nym brzmieniu do∏àczone do umowy, pod rygorem
niewa˝noÊci.

DEFINICJE

§ 4
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
za:
1) baga˝ – uwa˝a si´ przedmioty osobistego u˝ytku
zwyczajowo zabierane w podró˝, takie jak: odzie˝, obuwie,
Êrodki higieny osobistej, torebki, ksià˝ki, zegarki, okulary,
namioty itp., stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego lub
znajdujàce si´ w jego posiadaniu, 
2) Centrum Alarmowe – uwa˝a si´ podmiot wskazany przez
Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczajàcy jest obowiàzany
zg∏osiç zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà,
3) chorob´ przewlek∏à – uwa˝a si´ schorzenie, którego
objawy utrzymujà si´ d∏u˝ej ni˝ cztery tygodnie, a w trakcie
jego przebiegu mogà wyst´powaç okresy zaostrzenia,
zmniejszenia lub czasowego ustàpienia objawów i które zosta∏o
zdiagnozowane lub by∏o leczone przed rozpocz´ciem ochrony
ubezpieczeniowej, 

4) ekspedycj´ – uwa˝a si´ zorganizowanà wypraw´ majàcà na
celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze
sportowym bàdê naukowym, 
5) franszyz´ redukcyjnà (udzia∏ w∏asny) – uwa˝a si´
kwot´, o którà Ubezpieczyciel zmniejsza wyp∏acane ∏àczne
odszkodowanie dotyczàce okreÊlonego zdarzenia,
6) grad – uwa˝a si´ opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ 
z bry∏ek lodu,
7) huragan – uwa˝a si´ dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie
mniejszej ni˝ 17,5 m/s, wyrzàdzajàcego masowe szkody, jako
potwierdzenie tego zjawiska przyjmuje si´ stan faktyczny 
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sàsiedztwie
Êwiadczàcy o dzia∏aniu huraganu; pojedyncze szkody; uwa˝a si´
za powsta∏e na skutek huraganu tylko wówczas, gdy 
w najbli˝szym sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub te˝
rodzaj i rozmiary szkody Êwiadczà o jego dzia∏aniu,
8) kradzie˝ z w∏amaniem – uwa˝a si´ dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru mienia z lokalu lub baga˝nika
samochodowego po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia
lub otwarciu wejÊcia (pokrywy baga˝nika) przy u˝yciu narz´dzi,
albo podrobionego lub dopasowanego klucza bàdê klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek
w∏amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju,
9) kraj sta∏ego pobytu – uwa˝a si´ kraj, w którym
Ubezpieczajàcy uzyska∏ zezwolenie na osiedlenie si´, albo kraj,
którego Ubezpieczajàcy jest obywatelem oraz w którym jest
aktualnie obj´ty ubezpieczeniem spo∏ecznym, 
10) lawin´ – uwa˝a si´ gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie
si´ mas Êniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,
11) leczenie ambulatoryjne – uwa˝a si´ leczenie
niezwiàzane z pobytem w szpitalu lub innej placówce
medycznej trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, 
12) lokal – uwa˝a si´ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami w obr´bie
budynku izb´ lub zespó∏ izb przeznaczonych na pobyt ludzi,
13) lokaut – uwa˝a si´ zamkni´cie zak∏adu przez w∏aÊciciela
po∏àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla
zmuszenia ich do przyj´cia gorszych warunków pracy lub ze
wzgl´du na strajk,
14) nag∏e zachorowanie – uwa˝a si´ stan chorobowy
powsta∏y w sposób nag∏y, wymagajàcy natychmiastowej
pomocy medycznej, w tym zawa∏y serca i udary mózgu, o ile
przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy nie
cierpia∏ na chorob´ uk∏adu sercowo-naczyniowego (w tym
nadciÊnienie t´tnicze lub chorob´ wieƒcowà) lub cukrzyc´, 
15) nast´pstwa choroby przewlek∏ej – uwa˝a si´ nasilenie
objawów choroby przewlek∏ej o ostrym przebiegu, objawiajàce
si´ w sposób nag∏y, w zwiàzku z czym nastàpi∏a koniecznoÊç
poddania si´ natychmiastowemu leczeniu, 
16) nieszcz´Êliwy wypadek – uwa˝a si´ nag∏e zdarzenie
wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego
Ubezpieczajàcy - niezale˝nie od swojej woli - dozna∏
uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub zmar∏,
17) opóênienie dostarczenia baga˝u – uwa˝a si´
spóênienie przewoênika w dostarczeniu baga˝u do miejsca jego
przeznaczenia wynoszàce wi´cej ni˝ 6 godzin, 
18) osob´ bliskà – uwa˝a si´ ma∏˝onka, konkubin´,
konkubenta, rodziców, teÊciów oraz dzieci,
19) osob´ towarzyszàcà – uwa˝a si´ osob´ odbywajàcà
podró˝ wraz z Ubezpieczajàcym i wskazanà przez niego do
towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu,
20) osob´ trzecià – uwa˝a si´ osob´ pozostajàcà poza
stosunkiem ubezpieczenia,
21) osob´ wezwanà do towarzyszenia – uwa˝a si´ osob´
bliskà lub innà wskazanà przez Ubezpieczajàcego, która 
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w przypadku braku osoby towarzyszàcej przyjedzie w celu
towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, 
22) osob´ uprawnionà – uwa˝a si´ wskazanà przez
Ubezpieczonego osob´ fizycznà uprawnionà do odbioru
nale˝nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci, 
23) osuni´cie si´ ziemi – uwa˝a si´ niespowodowane
dzia∏alnoÊcià ludzkà osuwanie si´ ziemi na stokach,
24) papiery wartoÊciowe – uwa˝a si´ czeki, weksle,
obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne
dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´,
25) podró˝ – uwa˝a si´ wyjazd Ubezpieczajàcego poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu, w
tym równie˝ drog´, którà Ubezpieczajàcy odby∏ w tym celu od
miejsca zamieszkania do granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub
kraju sta∏ego pobytu, oraz drog´ powrotnà od granicy
Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju sta∏ego pobytu do miejsca
zamieszkania, 
26) powódê – uwa˝a si´ zalanie terenów w nast´pstwie
podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych,
27) po˝ar – uwa˝a si´ dzia∏anie ognia, który si´ przedosta∏
poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏ rozprzestrzeniç
si´ o w∏asnej sile,
28) prac´ zarobkowà – uwa˝a si´ podj´cie lub wykonywanie
przez Ubezpieczajàcego czynnoÊci, za które otrzymuje on
wynagrodzenie, 
29) przedmioty wartoÊciowe – uwa˝a si´ przenoÊny sprz´t
audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, telefony
przenoÊne, lornetki oraz noÊniki dêwi´ku, obrazu lub danych,
30) przedsi´biorc´ – uwa˝a si´ osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub innà jednostk´ organizacyjn´ nieb´dàcà osobà
prawnà, której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, prowadzàcà
we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà lub zawodowà,
31) rozbój – uwa˝a si´ zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczajàcego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu
Ubezpieczajàcego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomnoÊci
lub bezbronnoÊci,
32) ryzyka elementarne – uwa˝a si´ po˝ar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan,
powódê, sp∏yw wód po zboczach, zalanie, osuni´cie si´ ziemi,
zapadanie si´ ziemi, lawin´, wywrócenie si´ drzewa lub masztu,
grad, wybuch wulkanu oraz trz´sienie ziemi, 
33) sporty ekstremalne – uwa˝a si´ dyscypliny sportowe,
których uprawianie wymaga ponadprzeci´tnych umiej´tnoÊci,
odwagi i dzia∏ania w warunkach du˝ego ryzyka, cz´sto
zagro˝enia ˝ycia, w szczególnoÊci: skoki bungee, B.A.S.E,
jumping, speleologia, sporty lotnicze (z wyjàtkiem sportu
balonowego, spadochronowego i paralotniarstwa), kolarstwo
górskie, motocross, jazda na skuterach wodnych, wyÊcigi ∏ódek
motorowych itp.,
34) sporty wysokiego ryzyka – uwa˝a si´ rafting i inne
sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie 
z wykorzystaniem aparatów oddechowych, wspinaczk´, sport
spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, sztuki walki 
i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myÊlistwo, jazd´ konnà,
narciarstwo, snowboard, bobsleje, skoki narciarskie, surfing,
windsurfing, jazd´ na nartach wodnych oraz sporty, w których
wykorzystywane sà pojazdy przeznaczone do poruszania si´ po
Êniegu lub lodzie, 
35) sprz´t sportowy o charakterze profesjonalnym –
uwa˝a si´ sprz´t wykorzystywany w celu wyczynowego
uprawiania sportu,
36) strajk – uwa˝a si´ zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie
pracy przez pracowników na jakiÊ czas w jednym lub kilku
zak∏adach, instytucjach, b´dàce wyrazem protestu, np.
politycznego, ekonomicznego, oraz ˝àdaniem zmian,
37) szkod´ na osobie – uwa˝a si´ Êmierç, uszkodzenie cia∏a
lub rozstrój zdrowia,
38) szkod´ w mieniu – uwa˝a si´ zniszczenie, uszkodzenie,
utrat´ lub ubytek rzeczy ruchomej albo nieruchomoÊci, 
39) terroryzm – uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane 
z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub
grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu

wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji
˝ycia publicznego przy u˝yciu przemocy oraz skierowane
przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla
osiàgni´cia celów politycznych lub spo∏ecznych, 
40) uderzenie pioruna – uwa˝a si´ dzia∏anie elektrycznoÊci
atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 
41) upadek drzewa lub masztu – uwa˝a si´ nieb´dàce
nast´pstwem dzia∏alnoÊci ludzkiej przewrócenie si´ rosnàcych
drzew lub masztów oraz ich cz´Êci na ubezpieczone mienie, 
42) upadek statku powietrznego – uwa˝a si´ katastrof´
bàdê przymusowe làdowanie za∏ogowego statku powietrznego
oraz upadek jego cz´Êci lub ∏adunku,
43) wartoÊci pieni´˝ne – uwa˝a si´ krajowe i zagraniczne
znaki pieni´˝ne oraz wyroby ze z∏ota, srebra, kamieni
szlachetnych i pere∏, a tak˝e platyny i pozosta∏ych metali 
z grupy platynowców oraz monety z∏ote i srebrne,
44) wybuch – uwa˝a si´ gwa∏townà zmian´ równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´; 
w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za taki wybuch jest to,
aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y rozdarciu w takich
rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy
nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ; za wybuch uwa˝a si´
równie˝ implozj´, polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym, 
45) wyczynowe uprawianie sportu – uwa˝a si´:
a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub
klubów sportowych, polegajàce na regularnym uczestniczeniu
w treningach i zawodach sportowych, jak równie˝ uprawianie
dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, 
b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do 
miejsc charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi,
46) wypadek ubezpieczeniowy – uwa˝a si´ zajÊcie zdarzenia
losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,  
47) zalanie – uwa˝a si´ nast´pstwa dzia∏ania wody powsta∏e
wskutek:
a) wydostania si´ wody, pary lub p∏ynów wskutek uszkodzenia
urzàdzeƒ sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
b) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci
kanalizacyjnej,
c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów 
w urzàdzeniach sieci okreÊlonych w ppkt a),
48) zalanie wskutek sp∏ywu wód po zboczach – uwa˝a si´
zalanie terenów wskutek dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po
stokach albo zboczach gór lub innych wzniesieƒ terenu,
49) zapadanie si´ ziemi – uwa˝a si´ obni˝enie poziomu
terenu z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni
w gruncie, z wyjàtkiem szkód zwiàzanych z ruchem zak∏adu
górniczego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Podstawowym
(Holiday Basic) sà obj´te:
1) koszty leczenia,
2) koszty transportu i repatriacji,
3) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
4) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.
2. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Rozszerzonym
(Holiday Charter) sà obj´te:
1) koszty leczenia,
2) koszty transportu i repatriacji,
3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej,
4) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
5) koszty ratownictwa,
6) odpowiedzialnoÊç cywilna,
7) baga˝,
8) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.
3. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Pe∏nym (Holiday
Charter Plus) sà obj´te:
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1) koszty leczenia,
2) koszty transportu i repatriacji,
3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej,
4) koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
5) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
6) koszty ratownictwa,
7) odpowiedzialnoÊç cywilna,
8) baga˝,
9) koszty opóênienia dostarczenia baga˝u,
10) koszty przerwania podró˝y,
11) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 6
Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb´dne i udokumentowane
koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczajàcego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu
w zwiàzku z jego nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym
wypadkiem obj´tym ochronà ubezpieczeniowà, powsta∏ym 
w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kraju sta∏ego pobytu.

§ 7
1. Zakresem ubezpieczenia sà obj´te koszty poniesione na:
1) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne,
2) dojazd lekarza z najbli˝szej placówki s∏u˝by zdrowia do
miejsca zakwaterowania Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy
wymaga tego jego stan zdrowia,
3) pobyt w placówce s∏u˝by zdrowia,
4) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów
zapalnych i bólowych lub gdy by∏o ono niezb´dne wskutek
nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego ochronà ubezpieczeniowà 
– do kwoty 2 000 PLN, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2,
5) zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 4), ulega ka˝dorazowemu
zmniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania a˝ do jej
ca∏kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa
ubezpieczenia odpowiednio w cz´Êci dotyczàcej kosztów
leczenia stomatologicznego si´ rozwiàzuje.

§ 8
1. Koszty leczenia przekraczajàce zakres niezb´dny 
do przywrócenia Ubezpieczajàcemu stanu zdrowia
umo˝liwiajàcego powrót lub przewóz do kraju sta∏ego pobytu
nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów
leczenia zwiàzanych z:
1) powik∏aniami wyst´pujàcymi od 32. tygodnia cià˝y,
2) porodem, który nastàpi∏ po 32. tygodniu cià˝y,
3) zabiegiem usuwania cià˝y, o ile nie zosta∏ on wykonany 
w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia,
4) zaburzeniami psychicznymi,
5) operacjà plastycznà lub zabiegiem kosmetycznym,
6) naprawà lub zakupem protez oraz Êrodków ochronnych 
i pomocniczych,
7) leczeniem prowadzonym przez lekarza b´dàcego cz∏onkiem
rodziny Ubezpieczajàcego, chyba ˝e zosta∏o to zaakceptowane
przez Centrum Alarmowe.
3. Z zakresu ubezpieczenia wy∏àczone sà równie˝: 
1) koszty leczenia Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy
odmówi∏ on powrotu do kraju sta∏ego pobytu wbrew decyzji
podj´tej przez lekarza Centrum Alarmowego,
2) koszty leczenia Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy
Ubezpieczajàcy zaniedba∏ obowiàzujàcy w danym kraju pobytu
re˝im sanitarny. 

§ 9
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te koszty leczenia
zwiàzane z chorobà, w tym z chorobà przewlek∏à, z powodu
której Ubezpieczajàcy by∏ leczony lub która zosta∏a
zdiagnozowana w okresie 24 miesi´cy przed zawarciem umowy

ubezpieczenia, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´, zakres ubezpieczenia mo˝na
rozszerzyç o koszty leczenia nast´pstw chorób przewlek∏ych
okreÊlonych w ust. 1.
3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wskazane w ust. 2 jest
mo˝liwe wy∏àcznie w stosunku do osób, które nie ukoƒczy∏y 65.
roku ˝ycia.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 10
Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb´dne i udokumentowane
koszty transportu i repatriacji poniesione przez
Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kraju sta∏ego pobytu, pod warunkiem istnienia
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia
kosztów leczenia.

§ 11
1. Zakresem ubezpieczenia obj´te sà koszty poniesione na:
1) transport Ubezpieczajàcego z miejsca wypadku do
najbli˝szej placówki s∏u˝by zdrowia,
2) transport Ubezpieczajàcego do innej placówki s∏u˝by
zdrowia za granicà, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
prowadzàcego leczenie,
3) transport Ubezpieczajàcego do kraju, do placówki s∏u˝by
zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego jego stan
zdrowia, z uwagi na koniecznoÊç kontynuowania leczenia
szpitalnego bezpoÊrednio po powrocie do kraju lub z uwagi 
na medyczne przeciwwskazania do powrotu wczeÊniej
zaplanowanym Êrodkiem transportu; transport musi si´ odbyç
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie
lub lekarza wspó∏pracujàcego z Centrum Alarmowym po
uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzàcym leczenie,
4) transport Ubezpieczajàcego do miejsca, od którego podró˝
mo˝e byç kontynuowana,
5) zakwaterowanie (wraz z kosztami wy˝ywienia) w hotelu, 
w przypadku gdy transport Ubezpieczajàcego, o którym mowa
w pkt 4), nie móg∏ nastàpiç bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
leczenia, a ich poniesienie zosta∏o zaakceptowane przez
Centrum Alarmowe.
2. W przypadku gdy Ubezpieczajàcy zmar∏ w trakcie podró˝y
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego
pobytu, a Êmierç nastàpi∏a w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
lub nag∏ego zachorowania obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
Ubezpieczyciel ponosi równie˝ koszty zwiàzane z kremacjà lub
pogrzebem Ubezpieczajàcego za granicà albo transportem
zw∏ok Ubezpieczajàcego do kraju sta∏ego pobytu.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY
TOWARZYSZÑCEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 12
Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty pobytu osoby
towarzyszàcej Ubezpieczajàcemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu 
w przypadku koniecznoÊci jego hospitalizacji i w okresie jej
trwania lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia
kosztów leczenia.

§ 13
Zakresem ubezpieczenia obj´te sà koszty poniesione na
zakwaterowanie, wy˝ywienie oraz powrót do kraju osoby
towarzyszàcej Ubezpieczajàcemu, je˝eli jej obecnoÊç by∏a
konieczna i zosta∏a zalecona na piÊmie przez lekarza
prowadzàcego leczenie Ubezpieczajàcego.
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§ 14
Koszty poniesione na powrót do kraju osoby towarzyszàcej
Ubezpieczajàcemu sà zwracane wy∏àcznie w przypadku, gdy
powrót nie móg∏ nastàpiç przy wykorzystaniu wczeÊniej
zaplanowanego Êrodka transportu.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY WEZWANEJ
DO TOWARZYSZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 15
Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty pobytu osoby wezwanej
do towarzyszenia Ubezpieczajàcemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu w razie
koniecznoÊci jego hospitalizacji przez okres co najmniej 7 dni 
lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia
kosztów leczenia.

§ 16
Zakresem ubezpieczenia obj´te sà koszty poniesione na
zakwaterowanie, wy˝ywienie oraz podró˝ osoby wezwanej do
towarzyszenia Ubezpieczajàcemu, je˝eli jej obecnoÊç by∏a
konieczna i zosta∏a zalecona na piÊmie przez lekarza
prowadzàcego leczenie Ubezpieczajàcego.

§ 17
Koszty, o których mowa w § 15, zwracane sà wy∏àcznie 
w przypadku braku osoby towarzyszàcej.

UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 18
Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków doznanych przez Ubezpieczajàcego w czasie
podró˝y.

§ 19
Zakresem ubezpieczenia nie sà obj´te:
1) nieszcz´Êliwe wypadki powsta∏e w nast´pstwie niew∏aÊciwie
prowadzonej lub zaniedbanej zalecanej profilaktyki,
niew∏aÊciwego leczenia albo niew∏aÊciwie wykonanych
zabiegów, z tym ˝e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli
leczenie lub zabiegi by∏y nast´pstwem wypadku obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà,
2) infekcje, z tym ˝e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, 
je˝eli Ubezpieczajàcy zosta∏ zaka˝ony mikroorganizmem
chorobotwórczym w nast´pstwie wypadku obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà,
3) uszkodzenia dysków mi´dzykr´gowych.

§ 20
Ubezpieczyciel wyp∏aca nast´pujàce rodzaje Êwiadczeƒ:
1) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu:
a) w przypadku uszczerbku w wysokoÊci 100% – pe∏nà sum´
ubezpieczenia okreÊlonà w umowie,
b) w przypadku uszczerbku cz´Êciowego – procent sumy
ubezpieczenia odpowiadajàcy procentowi uszczerbku na
zdrowiu,
2) w przypadku Êmierci w nast´pstwie nieszcz´Êliwego
wypadku, je˝eli nastàpi∏a ona w okresie 2 lat od jego daty 
– 50% sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 21
Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb´dne i udokumentowane
koszty poniesione na akcj´ ratowniczà lub poszukiwawczà
prowadzonà przez wyspecjalizowane s∏u˝by ratownicze w celu

ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczajàcego, który 
uleg∏ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu nag∏emu zachorowaniu 
lub nieszcz´Êliwemu wypadkowi obj´temu ochronà
ubezpieczeniowà.

§ 22
Zwrot kosztów ratownictwa nast´puje pod warunkiem, ˝e nie
sà one obj´te ubezpieczeniem kosztów leczenia lub kosztów
transportu i repatriacji.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 23
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna
Ubezpieczajàcego za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzàdzone osobom trzecim (w rozumieniu § 4 pkt 20) w czasie
podró˝y.

§ 24
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeƒ 
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych 
w zwiàzku z wykonaniem umów.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody:
1) zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e
wyrzàdzone przez rzeczy dostarczone lub wytworzone przez
Ubezpieczajàcego albo prace lub us∏ugi przez niego wykonane,
2) zwiàzane z ruchem pojazdów mechanicznych lub
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w zakresie obj´tym
systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
3) powsta∏e wskutek uchybieƒ w wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych Ubezpieczajàcego,
4) zwiàzane z u˝ytkowaniem statków oraz urzàdzeƒ latajàcych
i p∏ywajàcych z wyjàtkiem sprz´tu nap´dzanego si∏à wiatru lub
si∏à fizycznà osoby Ubezpieczonej,
5) w ∏adunku, wynik∏e z niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania umowy przewozu lub spedycji,
6) za które Ubezpieczajàcy jest odpowiedzialny wskutek
umownego przej´cia odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby 
trzeciej (w rozumieniu § 4 pkt 20) albo wskutek rozszerzenia 
zakresu w∏asnej odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej 
z obowiàzujàcych przepisów prawa,
7) wyrzàdzone osobom bliskim wobec Ubezpieczajàcego albo
osobom przez niego zatrudnionym, bez wzgl´du na podstaw´
prawnà zatrudnienia,
8) polegajàce na wystàpieniu czystych strat finansowych
niezwiàzanych ze szkodà w mieniu ani na osobie,
9) które mogà byç pokryte z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej zawartej z innym Ubezpieczycielem
na wczeÊniejszy lub póêniejszy okres ubezpieczenia,
10) w wartoÊciach pieni´˝nych, dokumentach, planach,
zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo
dzie∏ach sztuki,
11) wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych, o których
istnieniu Ubezpieczajàcy wiedzia∏ lub przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ dowiedzieç,
12) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczajàcy korzysta∏ na
podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu, u˝yczenia lub
innego pokrewnego stosunku prawnego.
3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych
lub sàdowych oraz innych kar o charakterze pieni´˝nym
na∏o˝onych na Ubezpieczajàcego.

UBEZPIECZENIE BAGA˚U

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 25
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest baga˝ Ubezpieczajàcego 
w czasie podró˝y.
2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 28 ochronà ubezpieczeniowà
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obj´ty jest baga˝ znajdujàcy si´ pod bezpoÊrednià opiekà
Ubezpieczajàcego oraz baga˝, który zosta∏:
1) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu na
podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u,
3) pozostawiony w zamkni´tym na zamek pomieszczeniu 
w miejscu zakwaterowania Ubezpieczajàcego (z wy∏àczeniem
namiotu),
4) pozostawiony w zamkni´tym na zamek baga˝niku pojazdu
samochodowego albo w zamkni´tej na zamek przyczepie
kempingowej lub kabinie jednostki p∏ywajàcej, pod warunkiem
˝e nie by∏ on widoczny z zewnàtrz.

§ 26
1. Baga˝ obj´ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód
powsta∏ych wskutek: 
1) wystàpienia ryzyka elementarnego,
2) kradzie˝y z w∏amaniem,
3) rozboju,
4) wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji làdowej, wodnej
lub powietrznej,
5) nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczajàcego, w wyniku którego utraci∏ on w sposób nag∏y
mo˝liwoÊç opiekowania si´ baga˝em,
6) zagini´cia lub uszkodzenia, w przypadku gdy baga˝
znajdowa∏ si´ pod opiekà zawodowego przewoênika, któremu
zosta∏ powierzony do przewozu na podstawie odpowiedniego
dokumentu przewozowego.
2. Ponadto baga˝ jest obj´ty ochronà ubezpieczeniowà od
szkód powsta∏ych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej 
w zwiàzku ze zdarzeniami okreÊlonymi w ust. 1.

§ 27
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej sà wy∏àczone:
1) srebro, z∏oto, platyna w z∏omie i sztabach,
2) wartoÊci pieni´˝ne,
3) papiery wartoÊciowe, ksià˝eczki i bony oszcz´dnoÊciowe,
karty p∏atnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy
Êrodkami komunikacji,
4) dokumenty urz´dowe i prywatne,
5) dzie∏a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
6) przedmioty wartoÊciowe, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 28,
7) futra,
8) programy komputerowe i dane na noÊnikach wszelkiego
rodzaju,
9) sprz´t sportowy o charakterze profesjonalnym,
10) sprz´t narciarski,
11) sprz´t p∏ywajàcy,
12) broƒ oraz trofea myÊliwskie,
13) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiàce
wyposa˝enie przyczep kempingowych i ∏odzi,
14) przedmioty w liczbie wskazujàcej na ich przeznaczenie
handlowe,
15) przedmioty s∏u˝àce dzia∏alnoÊci handlowej, us∏ugowej lub
produkcyjnej,
16) mienie przesiedleƒcze. 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie˝ za szkody:
1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu bàdê utracie rzeczy
w zwiàzku z ich u˝ywaniem,
2) polegajàce wy∏àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz,
kufrów oraz innych pojemników baga˝u, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 26 ust. 1 pkt 6),
3) powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem, dokonanej 
z baga˝nika dachowego pojazdu samochodowego w przypadku
gdy chocia˝ jedna ze Êcian baga˝nika zosta∏a wykonana ze
s∏abego materia∏u (typu brezent) lub gdy baga˝nik nie by∏
zabezpieczony odpowiednim zamkiem zabezpieczajàcym,
4) powsta∏e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych 
wskutek ich wad lub dzia∏ania pràdu elektrycznego podczas
eksploatacji, chyba ˝e dzia∏anie pràdu elektrycznego
spowodowa∏o po˝ar,
5) b´dàce nast´pstwem zwyk∏ego zu˝ycia rzeczy
ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, 
a w przypadku rzeczy t∏ukàcych si´ lub w opakowaniu szklanym

– pot∏uczenia lub utraty wartoÊci rzeczy uszkodzonej,
6) b´dàce nast´pstwem dzia∏ania energii jàdrowej lub ska˝enia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego,
7) powsta∏e wskutek emisji, wycieku lub innej formy
przedostania si´ do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek
substancji.

§ 28
W wariancie Pe∏nym (Holiday Charter Plus) zakresem
ubezpieczenia obj´te sà równie˝ szkody powsta∏e 
w przedmiotach wartoÊciowych stanowiàcych baga˝
Ubezpieczajàcego i znajdujàcych si´ pod jego bezpoÊrednià
opiekà.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓèNIENIA 
DOSTARCZENIA BAGA˚U

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 29
Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty poniesione przez
Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kraju sta∏ego pobytu – w zwiàzku z opóênieniem
dostarczenia baga˝u – na zakup niezb´dnych w podró˝y
przedmiotów osobistego u˝ytku, które majà zastàpiç
przedmioty znajdujàce si´ w baga˝u powierzonym
zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie
odpowiedniego dokumentu przewozowego.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ˚Y

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 30
Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb´dne i udokumentowane
koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego na wczeÊniejszy
powrót do kraju, spowodowany:
1) Êmiercià osoby bliskiej Ubezpieczajàcego lub nag∏ym
zachorowaniem wymagajàcym jego hospitalizacji, o ile
zdarzenie to mia∏o miejsce na terenie kraju zamieszkania, 
2) szkodà w mieniu Ubezpieczajàcego lub lokalach, w których
Ubezpieczajàcy prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, powsta∏à
wskutek dzia∏ania ryzyka elementarnego albo kradzie˝y 
z w∏amaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to mia∏o miejsce 
w kraju zamieszkania i pod warunkiem ˝e spowodowa∏o
koniecznoÊç dokonania przez Ubezpieczajàcego czynnoÊci
administracyjnych lub prawnych.

§ 31
Koszty wczeÊniejszego powrotu Ubezpieczajàcego do kraju
zwracane sà wy∏àcznie w przypadku, gdy powrót nie móg∏
nastàpiç przy wykorzystaniu wczeÊniej zaplanowanego Êrodka
transportu.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA
NATYCHMIASTOWEJ POMOCY „ASSISTANCE”

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 32
Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane 
z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za poÊrednictwem
Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy „assistance”
w zakresie okreÊlonym w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia.

§ 33
1. Zakresem ubezpieczenia obj´te sà nast´pujàce Êwiadczenia
Ubezpieczyciela:
1) w razie nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego 
wypadku doznanych przez Ubezpieczajàcego poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego 
pobytu Ubezpieczyciel:
a) na ˝yczenie Ubezpieczajàcego powiadamia o zaistnia∏ym
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zdarzeniu jego osoby bliskie,
b) nawiàzuje za poÊrednictwem lekarza pracujàcego na jego
zlecenie kontakt z lekarzami sprawujàcymi opiek´ medycznà, 
a w szczególnoÊci z lekarzem rodzinnym Ubezpieczajàcego 
i zapewnia przep∏yw informacji mi´dzy tymi lekarzami,
c) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia
Ubezpieczajàcego, do wysokoÊci sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w § 39 ust. 2, 
d) organizuje transport Ubezpieczajàcego do kraju, do
placówki s∏u˝by zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie,
e) w wariancie Rozszerzonym (Holiday Charter) i Pe∏nym
(Holiday Charter Plus) organizuje zakwaterowanie oraz powrót
do kraju osoby towarzyszàcej, je˝eli jej obecnoÊç jest konieczna
i zosta∏a zalecona na piÊmie przez lekarza prowadzàcego
leczenie Ubezpieczajàcego,
f) w wariancie Pe∏nym (Holiday Charter Plus) w razie
koniecznoÊci hospitalizacji Ubezpieczajàcego przez okres co
najmniej 7 dni lub jego transportu do kraju w zwiàzku z nag∏ym
zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem doznanymi 
w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kraju sta∏ego pobytu organizuje zakwaterowanie oraz podró˝
osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczajàcemu, je˝eli jej
obecnoÊç jest konieczna i zosta∏a zalecona na piÊmie przez
lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczajàcego za granicà,
g) organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczajàcego 
do kraju po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy
Ubezpieczajàcy nie mo˝e kontynuowaç podró˝y ani powróciç do
kraju wczeÊniej zaplanowanym Êrodkiem transportu,
h) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz 
z kosztami wy˝ywienia) w hotelu, w przypadku gdy transport
Ubezpieczajàcego, o którym mowa w ppkt g), nie móg∏ nastàpiç
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu leczenia,
2) w razie Êmierci Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel organizuje
na ˝yczenie osób bliskich transport zw∏ok do miejsca pogrzebu
w kraju sta∏ego pobytu Ubezpieczajàcego,
3) w wariancie Pe∏nym (Holiday Charter Plus) Ubezpieczyciel
organizuje i pokrywa koszty wczeÊniejszego powrotu
Ubezpieczajàcego do kraju, je˝eli nie móg∏ on nastàpiç 
przy wykorzystaniu wczeÊniej zaplanowanego Êrodka
transportu, w przypadku:
a) Êmierci osoby bliskiej Ubezpieczajàcemu lub jej nag∏ego
zachorowania wymagajàcego hospitalizacji, o ile zdarzenie to
mia∏o miejsce na terenie kraju zamieszkania, 
b) szkody w mieniu Ubezpieczajàcego lub lokalach, w których
Ubezpieczajàcy prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, powsta∏ej
wskutek dzia∏ania ryzyka elementarnego albo kradzie˝y 
z w∏amaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to mia∏o miejsce 
w kraju zamieszkania i pod warunkiem, ˝e spowodowa∏o
koniecznoÊç dokonania przez Ubezpieczajàcego czynnoÊci
administracyjnych lub prawnych.
2. Ponadto w ramach kosztów udzielenia natychmiastowej
pomocy „assistance” w wariancie Rozszerzonym (Holiday
Charter) i Pe∏nym (Holiday Charter Plus) Ubezpieczyciel:
1) pokrywa koszty wynaj´cia, zakwaterowania, wy˝ywienia 
i podró˝y kierowcy, w przypadku gdy stan zdrowia
Ubezpieczajàcego, potwierdzony pisemnie przez lekarza
prowadzàcego leczenie za granicà, nie pozwala mu na
prowadzenie w∏asnego pojazdu samochodowego w czasie
powrotu do kraju, a osoba towarzyszàca nie ma prawa jazdy,
2) zapewnia Ubezpieczajàcemu pomoc w wyrobieniu
dokumentów niezb´dnych w czasie podró˝y, polegajàcà na
udzieleniu niezb´dnych informacji o dzia∏aniach, które nale˝y
podjàç, w przypadku gdy zosta∏y mu one skradzione, zagin´∏y
lub uleg∏y zniszczeniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kraju sta∏ego pobytu,
3) udziela Ubezpieczajàcemu niezb´dnej pomocy finansowej 
w celu umo˝liwienia mu pokrycia, poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu, p∏atnoÊci
zwiàzanych z podró˝à Ubezpieczajàcego, w przypadku
kradzie˝y, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez niego
Êrodków p∏atniczych,

4) udziela Ubezpieczajàcemu zwrotnej pomocy finansowej na
niezb´dne us∏ugi prawne, w przypadku gdy w czasie pobytu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego pobytu
wejdzie on w konflikt z prawem miejscowym, polegajàcà na:
a) udzieleniu pomocy finansowej w celu umo˝liwienia z∏o˝enia
kaucji dla zwolnienia Ubezpieczajàcego, wyznaczonej przez
odpowiednie w∏adze kraju miejsca pobytu; pomoc ta jest
wy∏àczona z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania
Ubezpieczajàcego z powodu handlu narkotykami lub innymi
Êrodkami odurzajàcymi, udzia∏u Ubezpieczajàcego 
w dzia∏aniach o charakterze politycznym oraz gdy kaucja
wymagana jest dla zabezpieczenia nale˝noÊci celnych lub
administracyjnych,
b) pokryciu kosztów zast´pstwa procesowego w post´powaniu
karnym lub karno-administracyjnym przed organami 
wymiaru sprawiedliwoÊci albo innymi odpowiednimi organami
kraju miejsca pobytu; Êwiadczenie to jest wy∏àczone 
z zakresu ubezpieczenia, gdy zdarzenie obj´te ochronà
ubezpieczeniowà pozostaje w zwiàzku z pracà wykonywanà
przez Ubezpieczajàcego lub prowadzonà przez niego
dzia∏alnoÊcià gospodarczà albo jest zwiàzane z posiadaniem 
lub prowadzeniem przez Ubezpieczajàcego pojazdu
samochodowego.

§ 34
1. Koszty wynaj´cia, zakwaterowania, wy˝ywienia i podró˝y
powrotnej kierowcy, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 1), 
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2, sà pokrywane w granicach
sum gwarancyjnych, o których mowa w § 39 ust. 2.
2. Koszty zakwaterowania i wy˝ywienia, o których mowa 
w ust. 1, sà pokrywane za okres nieprzekraczajàcy 3 dni.

§ 35
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 3) i 4),
jest udzielana w granicach sum gwarancyjnych, okreÊlonych 
w § 39 ust. 2.
2. Pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem z∏o˝enia
przez Ubezpieczajàcego pisemnego oÊwiadczenia, w którym si´
zobowià˝e do zwrotu przekazanej mu kwoty.
3. Termin zwrotu kwoty udzielonej pomocy finansowej wynosi
30 dni od daty jej przekazania Ubezpieczajàcemu.

§ 36
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”
Ubezpieczyciel pokrywa pod warunkiem istnienia jego
odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ubezpieczenia kosztów leczenia lub
kosztów transportu i repatriacji, lub kosztów pobytu osoby
towarzyszàcej, lub kosztów pobytu osoby wezwanej do
towarzyszenia, lub kosztów przerwania podró˝y.

KLAUZULE WSPÓLNE

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 37
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci, je˝eli
Ubezpieczony wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci. 
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkod´
wyrzàdzonà umyÊlnie przez osob´, z którà Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wy∏àczenia wskazane w ust. 1 i 2 nie dotyczà ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.
4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej sà wy∏àczone
szkody powsta∏e wskutek:
1) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego,
zamieszek, rozruchów, niepokojów spo∏ecznych, strajków 
i lokautów oraz terroryzmu i sabota˝u, 
2) organizowania jakichkolwiek nadzwyczajnych przedsi´wzi´ç
majàcych na celu ratowanie ˝ycia innej osoby 
w miejscach charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w miejscach
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odosobnionych (np. górach, obszarach zalesionych, obszarach
niezaludnionych),
3) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub
zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne w∏adze,
4) jazd próbnych, rajdów oraz wyÊcigów samochodowych, 
5) podró˝owania statkami powietrznymi, z wy∏àczeniem
przelotów w charakterze pasa˝era, o ile lot wykonywany by∏
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
6) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi Êrodkami
odurzajàcymi,
7) usi∏owania lub pope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
samobójstwa albo przest´pstwa,
8) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczajàcego w stanie
nietrzeêwoÊci bàdê prowadzenia pojazdu bez wymaganego
uprawnienia,
9) uprawiania sportów ekstremalnych.
5. O ile zakres ubezpieczenia nie zosta∏ rozszerzony za op∏atà
dodatkowej sk∏adki, Ubezpieczyciel nie odpowiada równie˝ za
szkody b´dàce nast´pstwem:
1) wykonywania zarobkowej pracy fizycznej,
2) uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
3) wyczynowego uprawiania sportu.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 38
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si´ polisà lub
certyfikatem ubezpieczeniowym.
2. Polisa zawiera co najmniej nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko Ubezpieczajàcego oraz Ubezpieczonego,
je˝eli umowa lub certyfikat jest zawierana na rzecz osoby
trzeciej,
2) okres ubezpieczenia,
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) wysokoÊç nale˝nej sk∏adki.

SUMA UBEZPIECZENIA (GWARANCYJNA) 

§ 39
1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górny limit
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela za wszystkie szkody obj´te
ochronà ubezpieczeniowà wynik∏e z jednego zdarzenia, bez
wzgl´du na ∏àcznà liczb´ zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7 ust. 2 oraz § 65 ust. 2.
2. Sumy ubezpieczenia (gwarancyjne) w poszczególnych
rodzajach ubezpieczeƒ okreÊla poni˝sza tabela:
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Zakres ubezpieczenia

Wariant
Podstawowy

(Holiday Basic)

Koszty leczenia SU w PLN

Wariant
Rozszerzony

(Holiday Charter)

Wariant Pe∏ny
(Holiday Charter

Plus)

SUMA UBEZPIECZENIA
oraz górne limity odpowiedzialnoÊci (w PLN)

50 000 150 000 300 000

Koszty transportu i repatriacji do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

Koszty ratownictwa do 15 000

Koszty pobytu osoby towarzyszàcej do 5 000

Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do 10 000

NNW SU w PLN 10 000 20 000 30 000
Êwiadczenie w przypadku ca∏kowitego trwa∏ego uszczerbku 
na zdrowiu 100% sumy ubezpieczenia NNW

Êwiadczenie w przypadku cz´Êciowego trwa∏ego uszczerbku 
na zdrowiu okreÊlony % sumy ubezpieczenia NNW

Êwiadczenie w przypadku Êmierci 50% sumy ubezpieczenia NNW

OdpowiedzialnoÊç cywilna

szkody w mieniu SG w PLN 50 000 250 000

szkody na osobie SG w PLN 100 000 500 000

Baga˝ SU w PLN 1 000 4 000

Koszty opóênienia dostarczenia baga˝u do 1 000

Koszty przerwania podró˝y do 5 000

ASSISTANCE

gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL
organizacja transportu Ubezpieczajàcego do kraju, zgodnie 
z pisemnym zaleceniem lekarza do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczajàcego w hotelu,     
w przypadku gdy transport nie mo˝e nastàpiç bezpoÊrednio po  
zakoƒczeniu leczenia

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczajàcego do kraju, 
w przypadku gdy po zakoƒczeniu leczenia Ubezpieczajàcy nie 
mo˝e powróciç zaplanowanym Êrodkiem transportu

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KLdo wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby  
towarzyszàcej, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do 5 000

organizacja podró˝y i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia  do 10 000
organizacja i pokrycie kosztów wczeÊniejszego powrotu 
Ubezpieczajàcego do kraju  do 5 000

wynaj´cie kierowcy i pokrycie jego kosztów podró˝y   do 4 000

zakwaterowanie kierowcy   do 400 na dzieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ 3 dni

pomoc finansowa do 2 000

z∏o˝enie kaucji do 8 000

zast´pstwo procesowe do 12 000do 8 000
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§ 40
W przypadku zdarzeƒ wymagajàcych transportu
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu 
do kwoty stanowiàcej równowartoÊç biletu lotniczego 
w klasie ekonomicznej, chyba ˝e do transportu
Ubezpieczajàcego, ze wzgl´dów medycznych, wymagany jest
inny Êrodek transportu i zosta∏o to uzgodnione z Centrum
Alarmowym.

SPOSÓB USTALANIA I OP¸ACANIA SK¸ADKI
UBEZPIECZENIOWEJ

§ 41
1. Ubezpieczyciel ustala sk∏adk´ ubezpieczeniowà po
dokonaniu oceny ryzyka.
2. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby
dni trwania podró˝y i stawki okreÊlonej w taryfie obowiàzujàcej
w dniu zawarcia umowy.
3. WysokoÊç sk∏adki jest zale˝na od wariantu ubezpieczenia,
terytorialnego zakresu ochrony, okresu trwania podró˝y.
4. Przy ustalaniu wysokoÊci sk∏adki uwzgl´dnia si´:
1) zwy˝ki sk∏adki za:
a) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki zwiàzane
z wykonywaniem pracy fizycznej,
b) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki zwiàzane
z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
c) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki zwiàzane
z wyczynowym uprawianiem sportu,
d) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia
nast´pstw choroby przewlek∏ej,
2) zni˝ki sk∏adki za:
a) zawarcie umowy na rachunek dzieci do lat 18 oraz m∏odzie˝y
szkolnej lub akademickiej do lat 24,
b) za ubezpieczenie grupy liczàcej powy˝ej 9 osób.
5. Sk∏adka ubezpieczeniowa jest p∏atna jednorazowo w dniu
zawarcia umowy, chyba ˝e strony ustalà inny termin p∏atnoÊci.

§ 42
W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od
chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie
zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14
dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym. 

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 43
Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie ubezpieczenia.

§ 44
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia i
godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza rata
zostanie zap∏acona w terminie wskazanym w umowie
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç
przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka nie
zostanie zap∏acona w terminie, Ubezpieczyciel wypowiada
umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àda zap∏aty sk∏adki za
okres przez który udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku braku wypowiedzenia  umowa wygasa z koƒcem
okresu, na który przypada∏a niezap∏acona sk∏adka, 
z zastrze˝eniem § 78.
3. Niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w podanej przez
Ubezpieczyciela wysokoÊci i terminie, powoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci  Ubezpieczyciela, tylko wtedy gdy po
up∏ywie terminu na zap∏at´ raty sk∏adki Ubezpieczyciel wezwie
Ubezpieczajàcego do zap∏aty z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty 
w terminie 7 dni  od dor´czenia wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci, z zastrze˝eniem § 79.

§ 45
Przy ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
umow´ uwa˝a si´ za wypowiedzianà przez Ubezpieczajàcego,
je˝eli sk∏adka lub jej rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie
okreÊlonym w umowie mimo uprzedniego wezwania do zap∏aty
w dodatkowym terminie 7 dni.

§ 46
1. Je˝eli zap∏ata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty uwa˝a
si´ dzieƒ zlecenia zap∏aty w banku lub w urz´dzie pocztowym
na w∏aÊciwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem ˝e na
rachunku Ubezpieczajàcego by∏y zgromadzone wystarczajàce
Êrodki w odmiennym przypadku za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´
dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà.
2. Za zap∏at´ sk∏adki lub kolejnej raty sk∏adki nie uwa˝a si´
zap∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.
3. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem
okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy
wygas∏ przed tym terminem.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
tj. na rachunek osoby przebywajàcej poza granicami kraju,
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia 
i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu
ubezpieczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 7 dni, liczàc
od daty zawarcia umowy.
5. Przed∏u˝enie czasu trwania odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
mo˝e nastàpiç jedynie przed up∏ywem okresu ubezpieczenia
okreÊlonego w umowie ubezpieczenia.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

§ 47
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które
Ubezpieczyciel zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli Ubezpieczajàcy
zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y
równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci
znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
na poszczególne pytania pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za
nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏aszaç Ergo Hestii wszelkie
zmiany okolicznoÊci, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia
zapytywa∏a we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych
pismach przed zawarciem umowy.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiàzki okreÊlone w ust. 1 i 2 spoczywajà zarówno na
Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba ˝e
Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zosta∏y podane
do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust. 1 dosz∏o z winy
umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek
przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem
okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.

SPOSÓB POST¢POWANIA W RAZIE WYPADKU

§ 48
1. Ubezpieczony ma obowiàzek niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomoÊci powiadomiç Ubezpieczyciela lub
Centrum Alarmowe o wypadku pod numerem telefonu: 
0 801 107 107 albo 0 (58) 555 6 555 lub 0 (58) 555 5 555.
2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa obowiàzku okreÊlonego w ust´pie poprzedzajàcym
Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie,
je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci 
i skutków wypadku.
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3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
nast´pujà, je˝eli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzyma∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które
nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci.

§ 49
1. W razie zajÊcia wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest u˝yç
dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów. 
2. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 1,
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu.
3. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zwraca
koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków, o których mowa w ust. 1,
je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne. 

§ 50
Ponadto Ubezpieczajàcy obowiàzany jest:
1) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Ubezpieczycielem w celu
wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania szkody 
i ustalenia jej rozmiaru,
2) stosowaç si´ do zaleceƒ Centrum Alarmowego lub
Ubezpieczyciela, udzielajàc mu informacji i niezb´dnych
pe∏nomocnictw,
3) umo˝liwiç Centrum Alarmowemu lub Ubezpieczycielowi
dokonanie czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz
udzieliç w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ.

§ 51
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
Ubezpieczycielowi polis´ lub certyfikat oraz dokumenty
uzasadniajàce rozpatrzenie wniosku o wyp∏at´ odszkodowania
lub Êwiadczenia, w szczególnoÊci:
1) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzajàce
przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej, w przypadku
szkody na osobie,
2) orygina∏y rachunków za op∏aconà pomoc medycznà lub
dotyczàce innych kosztów obj´tych zakresem ubezpieczenia, 
w przypadku szkody na osobie,
3) wyliczenie rozmiaru szkody, sporzàdzonego na w∏asny koszt,
w przypadku szkody z ubezpieczenia baga˝u,
4) orygina∏y dowodów zakupu przedmiotów wartoÊciowych, 
w przypadku szkody w tych przedmiotach,
5) wystawione przez przewoênika dokumenty potwierdzajàce
wystàpienie i okres trwania opóênienia dostarczenia baga˝u, 
w przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów opóênienia baga˝u.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczajàcy
powinien dostarczyç w ciàgu 14 dni od daty powzi´cia
wiadomoÊci o powstaniu szkody lub ustania okolicznoÊci
powodujàcych niemo˝noÊç spe∏nienia tego obowiàzku. 
3. W razie Êmierci Ubezpieczajàcego uprawniony obowiàzany
jest dostarczyç do Ubezpieczyciela dokumenty niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia, przez które rozumie si´ 
w szczególnoÊci wyciàg z aktu zgonu oraz dokumenty
stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo uprawnionego
z Ubezpieczajàcym.

§ 52
1. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 48 – 51, 
w ubezpieczeniach kosztów leczenia i nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków Ubezpieczajàcy w razie wypadku
obowiàzany jest:
1) zwolniç lekarzy, u których leczy∏ si´ przed zaistnieniem
wypadku obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod´ na
udost´pnienie dokumentacji z leczenia,
2) zwolniç publiczne i niepubliczne zak∏ady opieki zdrowotnej
oraz Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z obowiàzku zachowania
tajemnicy oraz wyraziç zgod´ na udost´pnienie dokumentacji
medycznej.

2. W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
Ubezpieczajàcy dodatkowo obowiàzany jest:
1) poddaç si´ leczeniu i stosowaç si´ do zaleceƒ majàcych na
celu z∏agodzenie skutków wypadku,
2) poddaç si´ badaniu przez lekarzy wskazanych przez
Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej.

§ 53
1. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 48 – 51, 
w razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczajàcy ma obowiàzek
zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ bàdê zawarcia z nim
ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
2. Dzia∏ania podj´te przez Ubezpieczajàcego zmierzajàce do
zaspokojenia osoby poszkodowanej, a w szczególnoÊci uznanie
jego roszczeƒ lub zawarcie z nim ugody bez uzyskania pisemnej
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela sà bezskuteczne wobec
niego.
3. Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne albo je˝eli osoba poszkodowana wystàpi 
z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà,
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç 
o tym Ubezpieczyciela.
4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dor´czyç
Ubezpieczycielowi orzeczenie sàdu w terminie umo˝liwiajàcym
mu zaj´cie stanowiska odnoÊnie do wniesienia Êrodka
odwo∏awczego.
5. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczajàcego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej
zgody nie ma wp∏ywu na odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela.

§ 54
Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 48 – 51, 
w przypadku zaistnienia szkody w baga˝u do obowiàzków
Ubezpieczajàcego nale˝y:
1) niezw∏ocznie powiadomiç miejscowà jednostk´ policji 
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku przest´pstwa
i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem
utraconych przedmiotów,
2) niezw∏ocznie powiadomiç przewoênika o ka˝dej szkodzie
powsta∏ej w baga˝u powierzonym do przewozu lub w czasie
jazdy Êrodkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy baga˝
znajdowa∏ si´ pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczajàcego, oraz
uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu,
3) niezw∏ocznie powiadomiç administracj´ o ka˝dym wypadku
szkody w miejscu zakwaterowania Ubezpieczajàcego oraz
uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu, 
4) zabezpieczyç dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy
zniszczone lub uszkodzone w celu umo˝liwienia dokonania ich
ogl´dzin przez Ubezpieczyciela.

§ 55
Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 48 – 51,
w przypadku wystàpienia opóênienia dostarczenia baga˝u
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg∏osiç ten fakt przewoênikowi
oraz uzyskaç od niego dokumenty potwierdzajàce opóênienie
oraz moment dostarczenia przez przewoênika baga˝u do
miejsca przeznaczenia lub miejsca pobytu Ubezpieczajàcego. 

§ 56
W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
obowiàzków wymienionych w §§ 50 – 55 Ubezpieczyciel
odmawia wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w  odpowiedniej
cz´Êci w zale˝noÊci od tego w jakim stopniu niedope∏nieni tych
obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyny wypadku,
okolicznoÊci zdarzenia lub wysokoÊci odszkodowania.

USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA LUB
ÂWIADCZENIA

§ 57
Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia. 
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§ 58
1. Zwrot kosztów kremacji lub pogrzebu Ubezpieczajàcego za
granicà ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoÊç
organizowanego przez Ubezpieczyciela transportu zw∏ok
Ubezpieczajàcego do kraju sta∏ego pobytu.
2. Zwrot kosztów transportu zw∏ok Ubezpieczajàcego do kraju
sta∏ego pobytu ograniczony jest do kwoty stanowiàcej
równowartoÊç kosztów, które poniós∏by Ubezpieczyciel 
w przypadku, gdyby sam zorganizowa∏ transport. 

§ 59
1. W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
oceny stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu dokonujà
lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela.
2. Ustalenie zwiàzku przyczynowego oraz stopnia trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nast´puje na podstawie dostarczonych
dowodów oraz dokumentacji medycznej.
3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych dokumentów oraz zasi´gni´cia opinii
specjalistów.
4. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç
ustalony niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia, a w razie
d∏u˝szego leczenia – najpóêniej w 24. miesiàcu od dnia
wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.
5. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu,
których funkcje by∏y ju˝ upoÊledzone wskutek choroby lub
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powsta∏ego z innego
zdarzenia, stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´
jako ró˝nic´ mi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
po wypadku a stopniem trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
istniejàcym przed wypadkiem.

§ 60
Przy ustalaniu wysokoÊci Êwiadczeƒ z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie uwzgl´dnia si´ rodzaju pracy lub
innych czynnoÊci wykonywanych przez Ubezpieczajàcego.

§ 61
Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu udokumentowane
koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez
Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ.

§ 62
1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej osób
fizycznych w ˝yciu prywatnym, w granicach udzielonej ochrony
Ubezpieczyciel dokonuje oceny sytuacji faktycznej i prawnej
oraz podejmuje decyzj´ o uznaniu roszczenia i wyp∏acie
odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczajàcego
przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. W ka˝dym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy gwarancyjnej lub sumy
wystarczajàcej na zaspokojenie roszczeƒ wynikajàcych 
z wypadku, zwalniajàc si´ z obowiàzku dalszego udzielania
ochrony oraz ponoszenia innych kosztów.

§ 63
1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej osób
fizycznych w ˝yciu prywatnym, Ubezpieczyciel wyp∏aca osobie
uprawnionej nale˝ne odszkodowanie w granicach
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczajàcego.
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych 
w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci lub rozmiaru szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze prowadzonym na
polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodà; je˝eli w wyniku
wypadku powodujàcego odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego
obj´tà ochronà ubezpieczeniowà zostanie przeciwko sprawcy
szkody wdro˝one post´powanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa
koszty obrony, je˝eli za˝àda∏ powo∏ania obroƒcy lub wyrazi∏
zgod´ na pokrycie tych kosztów,
3) niezb´dne koszty dzia∏aƒ podj´tych przez Ubezpieczajàcego
po wystàpieniu wypadku w celu zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe,

chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane sà w granicach
sumy gwarancyjnej.

§ 64
1. W ubezpieczeniu baga˝u, rozmiar szkody w poszczególnych
grupach mienia ustala si´ na podstawie cen detalicznych
przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku 
z dnia ustalenia odszkodowania pomniejszonych o stopieƒ
zu˝ycia do dnia szkody albo wed∏ug wysokoÊci kosztów
naprawy; wysokoÊç tych kosztów powinna byç
udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà
Ubezpieczajàcego, który szkod´ usunà∏ w∏asnymi si∏ami.
2. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y.
3. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej
rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5–6. 
4. Zwrot kosztów naprawy nie mo˝e przekroczyç rzeczywistej
wartoÊci przedmiotu.
5. Z odszkodowania nale˝nego Ubezpieczajàcemu
Ubezpieczyciel potràca franszyz´ redukcyjnà (udzia∏ w∏asny) 
w wysokoÊci 100 PLN.
6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiàtkowej,
2) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po
szkodzie.
7. W granicach sum ubezpieczenia okreÊlonych w umowie dla
poszczególnych grup mienia odszkodowanie obejmuje:
1) utrat´, zniszczenie, ubytek lub uszkodzenie mienia
bezpoÊrednio w nast´pstwie zdarzeƒ obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody,
2) koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych
Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te
by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,
3) koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w granicach do
5% rozmiaru szkody.

§ 65
1. Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczajàcego 
w zwiàzku z opóênieniem dostarczenia baga˝u nast´puje
wy∏àcznie na podstawie orygina∏ów dowodów zakupu
przedmiotów, o których mowa w § 29.
2. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia 
w ubezpieczeniu kosztów opóênienia dostarczenia baga˝u ulega
zmniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.

§ 66
W przypadku gdy Ubezpieczajàcy samodzielnie poniós∏ koszty
udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”, o których
mowa w § 33 ust. 1 pkt 1) ppkt. g) i h) oraz pkt 3),
Ubezpieczyciel, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 39, dokonuje
ich zwrotu do równowartoÊci kwoty, za którà sam
zorganizowa∏by te Êwiadczenia.

§ 67 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentów przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego oraz
zasi´gni´cia opinii specjalistów.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ÂWIADCZENIA Z
UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW

§ 68
1. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wyp∏acane jest Ubezpieczonemu, a gdy Ubezpieczonym jest
osoba ma∏oletnia – osobie sprawujàcej opiek´.
2. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ przed pobraniem Êwiadczenia
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie by∏
nast´pstwem wypadku, nale˝ne Êwiadczenie wyp∏aca si´
osobie uprawnionej.

10 PAT/OW043/0708

PAT_OW043_0708  11/07/2007  14:38  Page 10



§ 69
1. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ uprawnionemu
wskazanemu przez Ubezpieczajàcego.
2. Ubezpieczajàcy mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç osob´
uprawnionà.
3. Âwiadczenie nie przys∏uguje uprawnionemu, który umyÊlnie
spowodowa∏ Êmierç Ubezpieczajàcego.

§ 70
Je˝eli w chwili Êmierci Ubezpieczajàcego nie ma osoby
uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, Êwiadczenie
przys∏uguje cz∏onkom rodziny zmar∏ego w nast´pujàcej
kolejnoÊci:
1) ma∏˝onkowi – w ca∏oÊci,
2) dzieciom – w cz´Êciach równych,
3) rodzicom – w cz´Êciach równych,
4) innym ustawowym spadkobiercom zmar∏ego – w cz´Êciach
równych.

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA

§ 71
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na
podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleƒ dokonanych w
post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego
zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoÊci roszczeƒ 
i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia.
2. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania lub
Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie lub
Êwiadczenie powinno byç wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia, w
którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Bezspornà cz´Êç odszkodowania lub
Êwiadczenia Ubezpieczyciel wyp∏aca jednak˝e w terminie
okreÊlonym w ust. 1.
4. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona
przez Ubezpieczyciela nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej
szkody.

§ 72
Wszelkie koszty obj´te zakresem ubezpieczenia zwracane sà
osobie, która je ponios∏a, lub bezpoÊrednio wystawcom
rachunków.

§ 73
W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, je˝eli
Ubezpieczajàcy otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, a nast´pnie zmar∏ na skutek tego
samego wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´
tylko wówczas, gdy jest ono wy˝sze od ju˝ wyp∏aconego, przy
czym potràca si´ kwot´ uprzednio wyp∏aconà.

§ 74
W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, je˝eli
Ubezpieczajàcy zmar∏ po ustaleniu trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu z przyczyn zwiàzanych z wypadkiem, ale nie pobra∏
nale˝nego Êwiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp∏aca
si´ tylko Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczajàcego.

§ 75
1. Odszkodowanie lub Êwiadczenie wyp∏aca si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, za wyjàtkiem
kosztów zwracanych bezpoÊrednio za granic´ wystawcom
rachunków oraz Êwiadczeƒ pieni´˝nych obj´tych ubezpieczeniem
kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.
2. Je˝eli wysokoÊç roszczenia zosta∏a okreÊlona na podstawie
rachunków wystawionych w walucie zagranicznej, 
a odszkodowanie ma zostaç wyp∏acone w walucie polskiej,
przelicza si´ je na walut´ polskà wed∏ug Êredniego kursu NBP
obowiàzujàcego w dniu ustalania odszkodowania. 

§ 76
W ubezpieczeniu baga˝u, je˝eli po wyp∏acie odszkodowania
Ubezpieczajàcy odzyska∏ utracone przedmioty obowiàzany jest

zwróciç odszkodowanie wyp∏acone za te przedmioty, albo zrzec
si´ praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela.

§ 77
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´
z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania lub
Êwiadczenia, mo˝e w ciàgu 30 dni od otrzymania stanowiska
Ubezpieczyciela zg∏osiç na piÊmie – za poÊrednictwem
przedstawicielstwa Ubezpieczyciela – wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 78
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
Ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie
do osoby trzeciej, w rozumieniu § 4 pkt 20), odpowiedzialnej za
szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
2. Nie przechodzà na Ubezpieczyciela roszczenia
Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e
sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczony obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç
dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkod´.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez zgody
Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich, 
w rozumieniu § 4 pkt 20), z tytu∏u szkód, Ubezpieczyciel mo˝e
odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a w
przypadku gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone, podlega
ono zwrotowi w ca∏oÊci lub cz´Êci.

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 79
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od
umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy
jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego 
z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym
Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
2. Przy ubezpieczeniu nast´pstw  nieszcz´Êliwych wypadków
Ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia 
w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 80
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia stron umowy
powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub
przes∏ane listem poleconym. 
2. Je˝eli strona umowy zmieni∏a adres i nie zawiadomi∏a o tym
drugiej strony umowy, to pismo skierowane pod ostatni znany
adres strony wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby
dor´czone, gdyby strona nie zmieni∏a adresu. Postanowienia
powy˝sze majà równie˝ zastosowanie do siedziby strony. 
3. W umowie ubezpieczenia strony mogà postanowiç, ˝e
zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony umowy b´dà
dostarczane drugiej stronie za pomocà listu elektronicznego 
(e-mail), wiadomoÊci tekstowej SMS, faksu lub telefonu,
odpowiednio pod: wskazany przez strony adres poczty
elektronicznej, numer infolinii Ubezpieczyciela lub numer telefonu
komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczajàcego. 

§ 81
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia b´dàcych osobami fizycznymi
rozpatrywane sà niezw∏ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub
upowa˝nionego pracownika po przes∏aniu ich drogà pisemnà
pod adres siedziby Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skarg i za˝aleƒ, o których mowa w ust. 1,
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stanowisko Ubezpieczyciela przesy∏ane jest w terminie 30 dni
Ubezpieczonemu pod adresem wskazanym w skardze lub
za˝aleniu.

§ 82
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego.

§ 83
1. Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia sà
rozpatrywane wed∏ug prawa polskiego i mogà byç dochodzone
przed sàdami wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàdem
w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.

§ 84
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 10 sierpnia 2007 roku i obowiàzujà do umów zawartych
od tej daty.
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