
 

 
 

   

 

   ZAKRES UBEZPIECZENIA 

KOMFORT MAX 

Sumy ubezpieczenia dla każdego 
Ubezpieczonego 

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance € 120 000 

Koszty hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Koszty leczenia ambulatoryjnego Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Konsultacje i honoraria lekarskie Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Leczenie stomatologiczne  € 150 

Organizacja i pokrycie transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub 
nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia  

Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Organizacja i pokrycie transportu Ubezpieczonego między placówkami medycznymi Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek € 6 000 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć € 6 000 

Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 300 

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego – zwrot poniesionych kosztów 
€ 150 (opóźnienie powyżej 10h) 

Ubezpieczenie opóźnienia lotu – zwrot poniesionych kosztów 
€ 150 (opóźnienie powyżej 10h) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie € 100 000 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy € 10 000 

Napad i kradzież przy bankomacie  € 150 

Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży € 3 200 

ASSISTANCE:   
Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego AIG + 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Bez limitu 

Transport zwłok Ubezpieczonego  Bez limitu 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 48h 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego 
śmierci 

+ 

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu + 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży 
zagranicznej 

+ 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby 
wskazanej przez Ubezpieczonego 

+ 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego + 

Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego + 

PAKIET SKI:   
Amatorskie uprawianie narciarstwa, snowboardu TAK 

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu  € 6 000 

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski € 250 

Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych € 20 na każdy dzień dla 1 osoby 

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego € 20 na każdy dzień dla 1 osoby 

DODATKOWE SPORTY:   
Amatorskie nurkowanie TAK 

Komora dekompresyjna Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia 

Amatorskie uprawianie innych sportów z wyłączeniem sportów ekstremalnych TAK 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY  
– STREFA EUROPA 

9, 70 PLN 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY  
– STREFA ŚWIAT 

14, 00 PLN 

 
Składka zaokrąglana jest do pełnych złotych. 
Składka minimalna dla jednej osoby za jedną polisę wynosi 20 zł.  
 
Po opłaceniu dodatkowej składki mogą być włączone dodatkowe ryzyka: 

• Zaostrzenie chorób przewlekłych +300% 
• Sporty ekstremalne +200% 



 

 
 

   

 

Główne Plusy Produktu 
1. Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia dające gwarancję pełnego pokrycia kosztów leczenia za granicą. 
2. Gwarancja przetransportowania osoby do Polski - transport medyczny oraz transport zwłok do Polski "bez limitu" tzn. 
nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.  
3. Koszty leczenia - brak udziału własnego, pokrycie kosztów już od 1 zł. 
4. Obsługa bezgotówkowa – Klient będąc za granicą ma organizowaną pomoc np. wizytę lekarską i koszty pokrywane są 
bezpośrednio przez Centrum Alarmowe AIG. 
5.  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego, imprezy, nie jest uzależnione od ich ceny imprezy, przez co 
ubezpieczenie jest tańsze dla Klientów. 
6. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 48h – Jeżeli Klient z przyczyn od siebie niezależnych 
nie może wrócić do Polski (np. odwołany lot z powodu złych warunków atmosferycznych) wówczas przedłużana jest 
ochrona ubezpieczeniowa o 48 h. Klient otrzymuje 2 dni gratis ochrony. 
7. Amatorskie uprawnie narciarstwa, snowboardu bez zwyżki składki za to ryzyko. 
8. Amatorskie uprawnie nurkowania bez zwyżki składki za to ryzyko. 
9. Wszystkie sporty uprawiane amatorsko w standardzie ubezpieczenia bez opłacania dodatkowej składki. 
10. Wykonywanie pracy umysłowej (wyjazdy biznesowe) w standardzie ubezpieczenia, we wszystkich wariantach 
11. OC nie tylko dla osób uprawiających sporty – ubezpieczenie OC włączone jest w każdym wariancie. 
13. Chronimy mienie ruchome Ubezpieczonego pozostawione w miejscu zamieszkania na czas wyjazdu. 
14. Chronimy gotówkę wypłaconą z bankomatu i utraconą przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieży lub rabunku 
podczas podróży zagranicznej - ubezpieczenie obejmuje gotówkę wypłaconą z bankomatów na całym Świecie z 
wyłączeniem bankomatów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju stałego zamieszkania 
Ubezpieczonego. 
 
 
 
 


