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§1
Ustalenia wstępne
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,
TU Allianz Polska S.A., zwane dalej Allianz Polska, zapewnia
osobom ubezpieczonym podczas ich podró˝y zagranicznej
pakiet ubezpieczeƒ, w którego sk∏ad mogà wchodziç
nast´pujàce ubezpieczenia:
1) KLA – kosztów leczenia i pomocy w podró˝y (assistance),
2) NNW – nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
3) OC – odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym
za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R),
4) BP – baga˝u podró˝nego,
5) O/R – kosztów odwo∏ania uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub wczeÊniejszego powrotu z imprezy
turystycznej,
6) O/H – kosztów anulowania noclegu w hotelu,
7) O/L – kosztów anulowania biletu lotniczego.
Ubezpieczony mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem kosztów
anulowania noclegów w hotelu(O/H) i(lub) kosztów anulowania
biletu lotniczego (O/L), je˝eli te us∏ugi nie zosta∏y wczeÊniej
obj´te ubezpieczeniem z tytu∏u ubezpieczenia kosztów
odwo∏ania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R).
1

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e dotyczyç:
– jednej osoby (ubezpieczenie indywidualne),
– rodziny – rodziców wraz z dzieçmi b´dàcymi na ich
utrzymaniu; dzieci do 18. roku ˝ycia lub do ukoƒczenia
nauki, nie póêniej jednak ni˝ do 24. roku ˝ycia
(ubezpieczenie rodzinne),
– grupy osób (ubezpieczenie grupowe).
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie
do umów zawieranych przez biura podró˝y lub innych
przedsi´biorców na rzecz ich klientów lub pracowników
przebywajàcych za granicà przez okres nie d∏u˝szy ni˝ rok
lub odbywajàcych cz´ste i krótkie wyjazdy w ciàgu ca∏ego
roku (trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 45 dni ka˝dy).
4. Allianz Polska wykonuje zobowiàzania wynikajàce z niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia za poÊrednictwem
Centrum Operacyjnego, którego adres i numer telefonu
znajdujà si´ w dokumentacji ubezpieczeniowej
otrzymywanej przez Ubezpieczajàcego.
5. Ochrona ubezpieczeniowa, o ile nie umówiono si´ inaczej,
jest udzielana z wy∏àczeniem terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i kraju sta∏ego pobytu Ubezpieczonego, w zale˝noÊci
od okreÊlonej w umowie ubezpieczenia strefy geograficznej:
1) strefa A – obszar paƒstw europejskich wraz z terytoriami
wszystkich krajów po∏o˝onych w Basenie Morza
Âródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi,
2) strefa B – terytoria wszystkich paƒstw Êwiata.
6. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest
obowiàzany – na pytanie Allianz Polska zadane na piÊmie
przed zawarciem umowy – podaç do wiadomoÊci Allianz
Polska wszystkie znane sobie okolicznoÊci majàce lub
mogàce mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
zaistnienia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
W razie podania niezgodnych z prawdà okolicznoÊci lub ich
zatajenia Allianz Polska jest wolne od odpowiedzialnoÊci,
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chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na powstanie
lub zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia
ww. zdarzenia.
7. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta na rzecz osoby
trzeciej – z zastrze˝eniem, ˝e jeÊli osoba trzecia przebywa
za granicà w chwili zawierania umowy, ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ najwczeÊniej po up∏ywie
7 dni, liczàc od dnia nast´pnego po zawarciu umowy (okres
karencji) i op∏aceniu sk∏adki.
Okres karencji nie obowiàzuje przy wznawianiu umów
ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e wznowienie nastàpi
przed up∏ywem terminu wa˝noÊci umowy.
8. Allianz Polska nie odpowiada za zdarzenia obj´te ochronà
ubezpieczeniowà, które mia∏y miejsce przed zawarciem
umowy ubezpieczenia.

§2
Definicje
Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenia rozumie si´:
1. Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna przebywajàca stale lub
czasowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoba
prawna lub te˝ jednostka organizacyjna nie posiadajàca
osobowoÊci prawnej, majàca siedzib´ na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, z którà Allianz Polska zawiera
umow´ ubezpieczenia i która zobowiàzuje si´ op∏aciç
sk∏adk´ ubezpieczeniowà.
2. Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto
umow´ ubezpieczenia, posiadajàca sta∏e lub czasowe
miejsce pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Polisa otwarta – open policy – forma ubezpieczenia
przeznaczona dla osób, które b´dàc pracownikami danej
jednostki organizacyjnej, wyje˝d˝ajà wielokrotnie w ciàgu
roku za granic´ na polecenie swego pracodawcy.
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14. Liczba osobodni – iloczyn liczby dni obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà i ∏àcznej liczby osób ubezpieczonych.
15. Koszty leczenia – wydatki poniesione na organizacj´ us∏ug
medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz medykamenty, niezb´dne do przywrócenia
Ubezpieczonemu stanu zdrowia umo˝liwiajàcego powrót
lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Nag∏e zachorowanie – stan chorobowy powsta∏y w sposób
nag∏y, zagra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu Ubezpieczonego,
wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej.
17. Choroba przewlek∏a – stan chorobowy charakteryzujàcy si´
powolnym rozwojem oraz d∏ugookresowym przebiegiem.
18. Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie którego
Ubezpieczony, niezale˝nie od swojej woli, dozna∏ trwa∏ego
uszkodzenia cia∏a, trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu lub
zmar∏.
19. Trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – zmiany chorobowe
pourazowe, które wed∏ug wiedzy lekarza orzekajàcego
pozostanà w ustalonym i niezmiennym stopniu przez
co najmniej12 miesi´cy od wypadku.
10. Uposa˝ony – osoba lub osoby wskazane pisemnie przez
Ubezpieczonego, które majà otrzymaç Êwiadczenie
przyznane na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Je˝eli
Uposa˝ony nie zostanie wskazany w za∏àczniku
do dokumentacji ubezpieczeniowej, stosuje si´ przepisy
§ 10 ust. 5 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.
11. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu – regularne
i intensywne treningi, udzia∏ w zawodach i obozach
kondycyjnych w ramach przynale˝noÊci do klubów
sportowych, a tak˝e czerpanie dochodu z uprawianej
dyscypliny sportu.
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Klasa I – lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, p∏ywanie
(oprócz nurkowania), tenis, strzelectwo.
Klasa II – gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo,
˝eglarstwo, pi∏ka wodna i r´czna, siatkówka, ∏y˝wiarstwo
figurowe i szybkie, koszykówka, hokej na trawie, wioÊlarstwo,
narciarstwo wodne, szermierka, windsurfing, surfing.
Klasa III – hokej na lodzie, pi∏ka no˝na, futbol amerykaƒski,
sporty powietrzne, rugby, sporty hippiczne, wspinaczka
wysokogórska i ska∏kowa, speleologia, narciarstwo zjazdowe
i biegowe, nurkowanie, skoki do wody, baseball, polo, sporty
saneczkarskie, bobsleje, jeêdziectwo, rafting, podnoszenie
ci´˝arów, zapasy, sporty motorowe i motorowodne, sporty
walki.
12. Powa˝na choroba lub ci´˝ki wypadek powodujàcy
obra˝enia cia∏a – czasowe lub trwa∏e naruszenie fizycznej
sprawnoÊci, potwierdzone przez lekarza prowadzàcego
oraz zatwierdzone przez lekarza Centrum Operacyjnego.
13. Powa˝ne zdarzenie losowe lub si∏a wy˝sza – zdarzenie
zewn´trzne, nieprzewidywalne, którego nie mo˝na
powstrzymaç i zachodzàce niezale˝nie od woli
Ubezpieczonego.
14. Osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem(dzieçmi)
Ubezpieczonego – osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego, pisemnie bàdê ustnie, do opieki nad jego dzieçmi
na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszka∏a
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju hospitalizacji
Ubezpieczonego.
15. Osoba wskazana do por´czenia po˝yczki na kaucj´ –
osoba wskazana przez Ubezpieczonego, pisemnie bàdê
ustnie (i zaakceptowana przez Centrum Operacyjne),
która zobowià˝e si´ do por´czenia po˝yczki zwrotnej
udzielonej przez Centrum Operacyjne w celu uzyskania
zwolnienia Ubezpieczonego z aresztu.
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16. Kraj sta∏ego pobytu – kraj, w którym Ubezpieczony
zamieszkuje nieprzerwanie przez okres co najmniej
jednego roku i w którym koncentruje si´ jego ˝ycie osobiste
i zawodowe. Krajem sta∏ego pobytu nie jest kraj, w którym
dana osoba przebywa w celu kszta∏cenia si´ lub gdzie jest
oddelegowana do pracy.
17. Centrum Operacyjne – ELVIA Sp. z o.o., zajmujàca si´
w imieniu Allianz Polska organizacjà us∏ug zwiàzanych
z pomocà w podró˝y i likwidacjà szkód.
18. Dokument ubezpieczenia – polisa, karta, certyfikat
lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia.
19. Bilet lotniczy – dokument o nazwie „Bilet pasa˝era
i odcinek baga˝owy” (ang. Passenger Ticket and Baggage
Check) wydany przez przewoênika lub w jego imieniu,
zawierajàcy warunki umowy, zawiadomienia oraz odcinki
dotyczàce lotu i pasa˝era – z zastrze˝eniem, i˝ jest to
bilet mi´dzynarodowej komunikacji lotniczej na trasie
europejskiej, wykupiony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wystawiony na podró˝ rozpoczynajàcà si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Op∏ata taryfowa – kwota naliczana przez przewoênika
za przewóz pasa˝era i jego baga˝u w ramach dopuszczalnego
limitu baga˝u bezp∏atnego, stanowiàca aktualnà op∏at´
za przejazd, og∏aszana przez lini´ lotniczà cz∏onka IATA
w zwyczajowych publikacjach kierowanych do ogó∏u lub
cz´Êci spo∏eczeƒstwa jako obowiàzujàca dla danego typu
us∏ug.

§3
Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta na okres jednego
roku (ubezpieczenie roczne) lub krótszy (ubezpieczenie
krótkoterminowe).
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2. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà po op∏aceniu
sk∏adki i dor´czeniu Ubezpieczajàcemu przez Allianz Polska
dokumentu ubezpieczenia, je˝eli nie umówiono si´ inaczej.
3. OdpowiedzialnoÊç Allianz Polska w zakresie:
1) ubezpieczenia KLA, NNW, OC/O, OC/R, BP rozpoczyna
si´ z chwilà przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie wczeÊniej jednak
ni˝ w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia
jako poczàtek ubezpieczenia oraz po op∏aceniu sk∏adki –
z zastrze˝eniem § 1 ust. 7 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia, o ile nie umówiono si´ inaczej, natomiast
koƒczy si´ wraz z powrotem Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej Polskiej, nie póêniej jednak ni˝ o godzinie
24.00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;
2) ubezpieczenie odwo∏ania uczestnictwa w imprezie
rozpoczyna si´ wraz z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy si´ w momencie rozpocz´cia imprezy;
3) ubezpieczenie wczeÊniejszego powrotu z imprezy
rozpoczyna si´ w momencie rozpocz´cia imprezy,
a koƒczy si´ w przeddzieƒ zakoƒczenia imprezy;
4) ubezpieczenie O/H rozpoczyna si´ wraz z dniem zawarcia
umowy ubezpieczenia, a koƒczy si´ w przeddzieƒ
planowanego pobytu w hotelu;
5) ubezpieczenia O/L rozpoczyna si´ wraz z dniem zawarcia
umowy ubezpieczenia, a koƒczy si´ z godzinà wylotu
okreÊlonà na bilecie.
4. Je˝eli umowy sà zawierane na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od umowy ubezpieczenia
w okresie 30 dni, a je˝eli Ubezpieczajàcy jest przedsi´borcà
– w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
5. Je˝eli umowy sà zawierane na okres krótszy ni˝ 6 miesi´cy
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od umowy ubezpieczenia
w dowolnym terminie przed rozpocz´ciem okresu
ubezpieczenia, z wyjàtkiem umów ubezpieczenia
zawierajàcych ubezpieczenie O/R, O/H, O/L.
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6. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego
z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, w którym Allianz
Polska udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.
7. Odstàpienie od umowy powinno byç dokonane na piÊmie,
pod rygorem niewa˝noÊci.

§4
Składka ubezpieczeniowa.
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ za okres trwania
ubezpieczenia na podstawie taryfy sk∏adek Allianz Polska,
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.
Sk∏adka jest ustalona w euro i stanowi równowartoÊç z∏otych
polskich, przeliczanych zgodnie ze Êrednim kursem euro
opublikowanym przez NBP w dniu zawarcia umowy.
2. Sk∏adka jest op∏acana jednorazowo w z∏otych polskich.
3. Sk∏adka powinna byç op∏acona najpóêniej w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia.
4. W razie odstàpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 4 i 5.
5. WysokoÊç sk∏adki podlegajàcej zwrotowi ustala si´ proporcjonalnie do nie wykorzystanego miesi´cznego okresu
ubezpieczenia. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres
ubezpieczenia przys∏uguje od dnia otrzymania przez Allianz
Polska wniosku o zwrot sk∏adki. Rozpocz´ty miesiàc,
w którym Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç, uwa˝a si´
za wykorzystany.
6. Podstaw´ zwrotu sk∏adki stanowi orygina∏ dokumentu
ubezpieczenia.
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17. Przy dokonywaniu zwrotu sk∏adki Allianz Polska potràca 20%
kwoty podlegajàcej zwrotowi, tytu∏em op∏aty za poniesione
koszty administracyjne.
Potràceƒ nie stosuje si´, je˝eli sk∏adka przeznaczona
do zwrotu zostaje zaliczona na poczet innego
ubezpieczenia w Allianz Polska.
18. Ubezpieczajàcy, który zawar∏ z Allianz Polska umow´
ubezpieczenia w formie open policy, jest obowiàzany
przekazywaç co miesiàc do Allianz Polska list´ osób
wyje˝d˝ajàcych, wraz z terminami ich wyjazdów.
Ca∏kowite rozliczenie polisy nast´puje z koƒcem okresu
ubezpieczenia, na podstawie wczeÊniej przekazywanych
informacji.
Je˝eli liczba wykorzystanych osobodni przekracza liczb´
zadeklarowanych i op∏aconych na poczàtku okresu ubezpieczenia sk∏adkà depozytowà, Allianz Polska informuje
Ubezpieczajàcego o obowiàzku dop∏aty. Ubezpieczajàcy
jest obowiàzany op∏aciç sk∏adk´ na podstawie rachunku
wystawionego przez Allianz Polska w terminie 14 dni
od jego otrzymania. Dop∏aty nale˝y dokonaç na rachunek
bankowy Allianz Polska
W razie niedotrzymania przez Ubezpieczajàcego
ww. terminu, Allianz Polska ma prawo naliczyç odsetki
ustawowe.
JeÊli liczba wykorzystanych osobodni jest mniejsza
ni˝ zadeklarowana, Allianz Polska zwraca ró˝nic´
w sk∏adce, nie wi´cej jednak ni˝ 25% sk∏adki depozytowej,
z zastrze˝eniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
19. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, ustalonà przez Allianz
Polska sk∏adk´ depozytowà op∏aca si´ z góry.
10. Je˝eli umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczajàcego
ma form´ open policy, sk∏adka minimalna za roczny okres
ubezpieczenia jest równa sk∏adce za 200 osobodni i nie
podlega zwrotowi.
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I. Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy
w podróży (assistance)
§5
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:
1) koszty leczenia Ubezpieczonego, poniesione w nast´pstwie
nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
w okresie trwania umowy ubezpieczenia;
2) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego
do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty transportu
medycznego nie sà ograniczone sumà ubezpieczenia;
3) koszty transportu zw∏ok Ubezpieczonego do miejsca
pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w razie
Êmierci Ubezpieczonego;
4) organizacja pomocy w podró˝y (assistance) i pokrycie jej
kosztów.
2. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu
medycznego i pomocy w podró˝y (assistance) Allianz Polska
gwarantuje:
1) pomoc medycznà
Je˝eli Ubezpieczony podczas podró˝y zagranicznej uleg∏
nieszcz´Êliwemu wypadkowi lub nagle zachorowa∏,
Centrum Operacyjne po konsultacji z Ubezpieczonym
zapewnia wymaganà stanem jego zdrowia opiek´
lekarskà i pokrywa jej koszty obejmujàce:
a) transport medyczny do przychodni lub szpitala;
b) konsultacje lekarskie;
c) badania lekarskie, zabiegi, medykamenty i Êrodki
opatrunkowe (przepisane przez lekarza);
d) pobyt w szpitalu – Centrum Operacyjne dokonuje
wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi
zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce, organizuje
transport, informuje szpital o warunkach p∏atnoÊci
oraz pozostaje w ciàg∏ym kontakcie ze szpitalem;
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e) transport Ubezpieczonego do innego szpitala,
je˝eli placówka, którà Ubezpieczony sam wybra∏,
nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim
dla stanu jego zdrowia;
f) leczenie dentystyczne – górny limit odpowiedzialnoÊci
Allianz Polska za leczenie stomatologiczne wynosi
równowartoÊç 75 euro dla krajów nale˝àcych
do strefy A i 120 euro dla krajów nale˝àcych do strefy B,
i ogranicza si´ wy∏àcznie do udzielenia niezb´dnej,
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
2) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej
Polskiej
a) Centrum Operacyjne organizuje transport medyczny
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki
medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Transport Ubezpieczonego odbywa si´ dostosowanym
do jego stanu zdrowia Êrodkiem transportu. O sposobie
i mo˝liwoÊci transportu Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej Polskiej decyduje lekarz Centrum
Operacyjnego, po konsultacji z lekarzem prowadzàcym
za granicà. Je˝eli Ubezpieczony nie wyra˝a zgody
na transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej,
uznany przez lekarzy za mo˝liwy – nie podlega on
dalszej ochronie ubezpieczeniowej.
b) Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ podczas podró˝y, Centrum
Operacyjne organizuje transport zw∏ok do miejsca
pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i pokrywa koszty tego transportu, w tym koszty zakupu
trumny (limit odpowiedzialnoÊci Allianz Polska
w razie zakupu trumny stanowi równowartoÊç
1250 euro).
3) transport Ubezpieczonych cz∏onków rodziny na teren
Rzeczypospolitej Polskiej w razie Êmierci
Ubezpieczonego
Centrum Operacyjne pokrywa dodatkowe koszty
transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczo11

nych cz∏onków rodziny Ubezpieczonego towarzyszàcych
mu w podró˝y (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet
lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub
autobusem trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin) pod warunkiem,
˝e pierwotnie przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e
byç wykorzystany.
4) kontynuacj´ podró˝y
Je˝eli stan zdrowia Ubezpieczonego uleg∏ poprawie,
Centrum Operacyjne organizuje transport i pokrywa
jego koszty (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy
klasy ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub autobusem
trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin) z miejsca zachorowania
Ubezpieczonego do nast´pnego etapu przewidzianej
podró˝y, aby umo˝liwiç Ubezpieczonemu jej
kontynuowanie.
5) koszty hotelu dla towarzyszàcego cz∏onka rodziny
Je˝eli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicà
po up∏ywie przewidzianej daty powrotu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszà mu ubezpieczeni
cz∏onkowie rodziny, Centrum Operacyjne op∏aca koszty
hotelu dla jednego cz∏onka rodziny do czasu mo˝liwego
transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej
Polskiej. Koszty takie refundowane sà do równowartoÊci
75 euro za dob´, przy czym maksymalnie za 7 dób.
6) koszty wizyty bliskiej osoby
Je˝eli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicà
przez okres przekraczajàcy 7 dni i nie towarzyszy mu
w podró˝y ˝adna osoba pe∏noletnia, Centrum Operacyjne
organizuje transport i pokrywa jego koszty w obydwie
strony (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy
klasy ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub autobusem
trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin) dla bliskiej, wskazanej
przez Ubezpieczonego osoby zamieszka∏ej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub dla osoby przebywajàcej
w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego. Dla tej osoby
12

Centrum Operacyjne organizuje tak˝e pobyt i pokrywa
koszty hotelu do równowartoÊci 75 euro za dob´,
przy czym maksymalnie za 7 dób.
7) opiek´ nad nieletnimi dzieçmi
W wypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, podró˝ujàcego
ze swym(swymi) niepe∏noletnim(niepe∏noletnimi)
dzieckiem(dzieçmi), któremu(którym) w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego nie towarzyszy ˝adna osoba
doros∏a, Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa
koszty transportu ubezpieczonego(ubezpieczonych)
dziecka (dzieci) – bilet kolejowy, autobusowy lub bilet
lotniczy klasy ekonomicznej, gdy podró˝ kolejà lub
autobusem trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin – do jego(ich)
miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub do miejsca zamieszkania osoby,
która zosta∏a wyznaczona przez Ubezpieczonego
do opieki nad nim(nimi) na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego.
Transport dziecka(dzieci) odbywa si´ pod opiekà
przedstawiciela Centrum Operacyjnego.
8) koszty wczeÊniejszego powrotu Ubezpieczonego
na teren Rzeczypospolitej Polskiej
Je˝eli Ubezpieczony jest zmuszony do nag∏ego, wczeÊniejszego powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej,
a pierwotnie przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e byç
wykorzystany, Centrum Operacyjne pokrywa dodatkowe
koszty transportu Ubezpieczonego (bilet kolejowy,
autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej, gdy
podró˝ kolejà lub autobusem trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin).
Ochrona ta jest Êwiadczona jedynie w sytuacji:
a) ci´˝kiej choroby lub zgonu cz∏onka najbli˝szej rodziny
Ubezpieczonego (ma∏˝onek, dzieci, rodzice,
rodzeƒstwo, dziadkowie);
b) zaistnia∏ych powa˝nych zdarzeƒ losowych w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego, tj. po˝ar, zalanie
lub w∏amanie.
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KoniecznoÊç wczeÊniejszego powrotu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej powinna byç odpowiednio
udokumentowana i uprzednio zaakceptowana
przez Centrum Operacyjne.
9) koszty pomocy prawnej
Je˝eli Ubezpieczony popad∏ w konflikt z wymiarem
sprawiedliwoÊci w kraju, w którym si´ znajduje, Centrum
Operacyjne udziela zwrotnej po˝yczki na koszty pomocy
prawnej, które obejmujà honorarium prawnika i t∏umacza.
Po˝yczka na koszty pomocy prawnej jest udzielana
do równowartoÊci 1250 euro. Po˝yczka podlega zwrotowi
w ciàgu 15 dni od daty powrotu Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej. Ubezpieczony dokonuje zwrotu po˝yczki
w z∏otych polskich przeliczonych wg Êredniego kursu
NBP dla waluty, w której udzielono po˝yczki, z dnia
udzielenia po˝yczki.
Gwarancja ta nie jest udzielana, je˝eli problem prawny
Ubezpieczonego jest zwiàzany z jego dzia∏alnoÊcià
zawodowà, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu
mechanicznego, dzia∏alnoÊcià przest´pczà lub usi∏owaniem
pope∏nienia przest´pstwa.
10) kaucj´
Je˝eli Ubezpieczony zosta∏ zatrzymany przez organa
Êcigania kraju, w którym si´ znajduje i konieczne jest
wniesienie kaucji z tytu∏u zabezpieczenia zap∏aty kosztów
post´powania i kar pieni´˝nych na∏o˝onych przez wymiar
sprawiedliwoÊci, Centrum Operacyjne udziela zwrotnej
po˝yczki do równowartoÊci 12 500 euro, aby uzyskaç
zwolnienie Ubezpieczonego z aresztu.
Po˝yczka jest por´czana przez osob´ wskazanà przez
Ubezpieczonego i zaakceptowanà przez Allianz Polska,
i podlega zwrotowi w ciàgu 15 dni od wydania przez
organ wymiaru sprawiedliwoÊci orzeczenia o zwolnieniu
z aresztu. Ubezpieczony zwraca po˝yczk´ w z∏otych
polskich przeliczonych wg Êredniego kursu NBP dla waluty,
w której udzielono po˝yczki, z dnia udzielenia po˝yczki.
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Po˝yczka przeznaczona na kaucj´ nie jest udzielana
w razie aresztowania Ubezpieczonego na skutek
podejrzenia o przemyt, handel Êrodkami odurzajàcymi,
narkotykami lub alkoholem oraz o udzia∏ w dzia∏aniach
o charakterze politycznym.
11) pomoc w razie kradzie˝y, zagini´cia lub uszkodzenia
dokumentów
a) Je˝eli Ubezpieczony podczas podró˝y zagranicznej pad∏
ofiarà kradzie˝y kart p∏atniczych czy euroczeków,
Centrum Operacyjne zapewnia pomoc przy zablokowaniu konta osobistego, polegajàcà na:
– przekazaniu Ubezpieczonemu w∏aÊciwego numeru
telefonu do banku prowadzàcego rachunek bankowy
Ubezpieczonego
albo
– przekazaniu do banku prowadzàcego rachunek
bankowy Ubezpieczonego informacji o zaistnia∏ej
kradzie˝y lub zagini´ciu. Centrum Operacyjne
nie odpowiada za skutecznoÊç ani te˝ za prawid∏owoÊç
prowadzenia przez bank procesu blokowania konta,
ani za powsta∏e w zwiàzku z tym szkody.
b) Je˝eli dosz∏o do kradzie˝y, zagini´cia lub uszkodzenia
dokumentów niezb´dnych Ubezpieczonemu w czasie
podró˝y zagranicznej (paszport, bilety), Centrum
Operacyjne udziela informacji o dzia∏aniach, jakie nale˝y
podjàç w celu uzyskania dokumentów zast´pczych.
12) przekazywanie wiadomoÊci
Je˝eli nieprzewidziane zdarzenie, wypadek lub choroba,
strajk, opóênienie samolotu lub jego uprowadzenie
powoduje zw∏ok´ lub zmian´ przebiegu podró˝y
Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne na ˝yczenie
Ubezpieczonego przekazuje niezb´dne informacje
osobom przez niego wskazanym, a tak˝e udziela pomocy
przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub
wypo˝yczalni samochodów.
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13) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu
Centrum Operacyjne pokrywa koszty poszukiwaƒ
i koszty ratownictwa Ubezpieczonego w górach lub
na morzu przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze.
Za poszukiwanie uznaje si´ okres od zg∏oszenia
zagini´cia do odnalezienia Ubezpieczonego. Górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Allianz Polska stanowi równowartoÊç
1500 euro, bez wzgl´du na stref´ geograficznà.
Za ratownictwo uznaje si´ udzielenie doraênej pomocy
medycznej, Êwiadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbli˝szego szpitala.
Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Allianz Polska stanowi
równowartoÊç 1500 euro, bez wzgl´du na stref´
geograficznà.
14) informacje przed podró˝à
Centrum Operacyjne udziela Ubezpieczonemu informacji
telefonicznych dotyczàcych:
a) dokumentów wymaganych przy wjeêdzie i w czasie
pobytu w danym kraju,
b) najdogodniejszych po∏àczeƒ komunikacyjnych,
c) specyfiki kraju.
15) zast´pstwo w podró˝y s∏u˝bowej
Centrum Operacyjne pokrywa koszty podró˝y pracownika
oddelegowanego do zastàpienia Ubezpieczonego, je˝eli
podczas s∏u˝bowej podró˝y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju sta∏ego pobytu Ubezpieczony
ulegnie nag∏emu zachorowaniu lub nieszcz´Êliwemu
wypadkowi, na skutek którego b´dzie zmuszony poddaç
si´ co najmniej dwudniowej hospitalizacji, skorzystaç
z transportu medycznego na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub nie b´dzie móg∏ wykonywaç obowiàzków
s∏u˝bowych przez co najmniej 30 dni. Centrum
Operacyjne zorganizuje transport i pokryje jego koszty
(bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy
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ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub autobusem trwa
d∏u˝ej ni˝ 12 godzin) dla pracownika oddelegowanego
przez Ubezpieczajàcego do zastàpienia Ubezpieczonego.
O zasadnoÊci udzielenia wy˝ej wymienionych gwarancji
decyduje lekarz Centrum Operacyjnego.
16) opóênienie odlotu
Je˝eli w trakcie podró˝y zagranicznej dojdzie
do udokumentowanego opóênienia odlotu o co najmniej
4 godziny, Allianz Polska refunduje Ubezpieczonemu
na podstawie orygina∏ów rachunków koszty poniesione
na zakup artyku∏ów pierwszej potrzeby (art. spo˝ywcze,
posi∏ki, przybory toaletowe) do równowartoÊci 60 euro.
3. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) kosztów leczenia, transportu medycznego i innych us∏ug
Êwiadczonych w ramach pomocy w podró˝y (assistance),
je˝eli mia∏yby byç Êwiadczone na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i kraju sta∏ego miejsca pobytu Ubezpieczonego;
2) kosztów leczenia, transportu medycznego i innych
us∏ug, je˝eli mia∏yby byç Êwiadczone w kraju, w którym
Ubezpieczonemu przys∏ugujà one z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego, umów mi´dzynarodowych lub innego
tytu∏u prawnego;
3) kosztów kontynuacji leczenia zachorowaƒ, które wystàpi∏y
przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w poprzednim
okresie ubezpieczenia.
Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów:
leczenia, transportu medycznego i innych us∏ug,
powsta∏ych z tytu∏u lub w nast´pstwie:
a) leczenia nie zwiàzanego z pomocà medycznà, udzielonà
w zwiàzku z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym
wypadkiem;
b) chorób przewlek∏ych, psychicznych lub depresji;
c) chorób, co do których istnia∏y przeciwwskazania
lekarskie do odbycia podró˝y lub z którymi zwiàzana
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by∏a hospitalizacja Ubezpieczonego w ciàgu ostatnich
szeÊciu miesi´cy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
d) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii,
zabiegów ze wskazaƒ estetycznych;
e) chorób przenoszonych drogà p∏ciowà, chorób
wenerycznych, AIDS i HIV pozytywny;
f) cià˝y, z wyjàtkiem jednej wizyty lekarskiej i zwiàzanego
z nià niezb´dnego transportu do placówki medycznej
(górny limit odpowiedzialnoÊci Allianz Polska
za wymienione Êwiadczenia wynosi równowartoÊç
100 euro);
g) przerywania cià˝y, sztucznego zap∏odnienia lub
ka˝dego innego leczenia bezp∏odnoÊci oraz kosztów
Êrodków antykoncepcyjnych;
h) alkoholizmu lub przebywania pod wp∏ywem alkoholu,
u˝ywania narkotyków i Êrodków odurzajàcych
nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez
lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;
i) wypadków spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usi∏owania
pope∏nienia samobójstwa, samookaleczenia przez
Ubezpieczonego;
j) epidemii, o których w∏adze kraju przeznaczenia
poinformowa∏y w Êrodkach masowego przekazu,
ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
k) promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
l) wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami domowymi lub
o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami i niepokojami
spo∏ecznymi, aktami terroryzmu i sabota˝u oraz
zamachami;
∏) wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u w zak∏adach,
przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej koniecznoÊci;
m)leczenia przez lekarza b´dàcego cz∏onkiem rodziny
Ubezpieczonego;
n) szczepieƒ, a tak˝e leczenia dentystycznego
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nie wymagajàcego udzielenia natychmiastowej,
niezb´dnej pomocy medycznej;
o) naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych),
okularów i innego sprz´tu rehabilitacyjnego;
p) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki
wysokogórskiej i ska∏kowej;
r) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
narciarstwa zjazdowego, sportów motorowodnych,
nurkowania z aparatem tlenowym, gdy nie op∏acono
dodatkowej sk∏adki;
s) wypadków wynikajàcych z wyczynowego lub zawodowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych
lub brania udzia∏u w zawodach, wyÊcigach, wyst´pach
i treningach sportowych oraz obozach kondycyjnych,
gdy nie op∏acono dodatkowej sk∏adki;
t) zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy
i medyczny;
u) wypadków przy pracy, gdy nie op∏acono dodatkowej
sk∏adki;
w) nierespektowania ogólnie uznanych regu∏ bezpieczeƒstwa tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin
sportowych;
z) niestosowania si´ Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza
prowadzàcego i lekarza Centrum Operacyjnego;
˝) szkód wyrzàdzonych Ubezpieczonemu przez cz∏onków
jego rodziny lub innà osob´ ubezpieczonà w ramach
tej samej umowy ubezpieczenia.
4. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki do ubezpieczenia mogà
zostaç w∏àczone zdarzenia zaistnia∏e podczas wykonywania
pracy oraz ryzyka wynikajàce z wyczynowego lub
zawodowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych
oraz amatorskiego uprawiania:
– narciarstwa zjazdowego,
– sportów motorowodnych,
– nurkowania z aparatem tlenowym.
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5. Umowà ubezpieczenia nie jest obj´te Êwiadczenie w postaci
zadoÊçuczynienia za doznane krzywdy, ból i cierpienie
fizyczne czy moralne, jak równie˝ straty materialne
wynikajàce z utraty lub uszkodzenia przedmiotów nale˝àcych
do Ubezpieczonego.

§6
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia – w odniesieniu do ka˝dego zdarzenia
– jest ustalana w umowie ubezpieczenia w euro, jako
równowartoÊç z∏otych polskich.
Przeliczenia sumy ubezpieczenia z euro na z∏ote polskie
dokonuje si´ na podstawie Êredniego kursu euro
opublikowanego przez NBP w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem limitów okreÊlonych
w § 5 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

§7
Postępowanie w razie zaistnienia szkody
1. W razie wystàpienia zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego
imieniu sà obowiàzani:
1) w sytuacji, gdy konieczne b´dzie skorzystanie z pomocy
medycznej, transportu lub innych us∏ug assistance
obj´tych ubezpieczeniem oraz pokrycia ich kosztów –
przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym
zakresie niezw∏ocznie zg∏osiç telefonicznie lub faksem
proÊb´ o pomoc do Centrum Operacyjnego;
2) Ubezpieczony lub osoba kontaktujàca si´ w jego imieniu
z Centrum Operacyjnym powinni dok∏adnie wyjaÊniç
dy˝urujàcemu pracownikowi Centrum Operacyjnego
okolicznoÊci, w jakich Ubezpieczony si´ znajduje i jakiej
pomocy potrzebuje oraz umo˝liwiç lekarzom Centrum
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Operacyjnego dost´p do wszystkich informacji
medycznych;
3) na ˝yczenie Centrum Operacyjnego zarówno Ubezpieczony, jak i osoba wyst´pujàca w jego imieniu sà
obowiàzani okazaç dokument ubezpieczenia, przy czym
w ubezpieczeniu rodzinnym lub grupowym nale˝y
okazaç równie˝ wykaz imienny osób obj´tych danà
umowà ubezpieczenia;
4) stosowaç si´ do zaleceƒ Centrum Operacyjnego, udzielajàc
informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw;
5) umo˝liwiç Centrum Operacyjnemu dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody,
zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzieliç w tym
celu pomocy i wyjaÊnieƒ.
2. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
z przyczyn niezale˝nych od siebie nie skontaktowali si´
uprzednio z Centrum Operacyjnym w celu uzyskania
gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów – sà oni obowiàzani
powiadomiç Centrum Operacyjne w ciàgu 5 dni od daty
zaistnienia zdarzenia o powsta∏ych kosztach i przes∏aç
dokumentacj´ potwierdzajàcà zasadnoÊç roszczeƒ.
3. Skontaktowanie si´ z Centrum Operacyjnym w terminie
przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu i uzyskanie
gwarancji pokrycia kosztów jest warunkiem przyj´cia odpowiedzialnoÊci przez Allianz Polska, chyba ˝e Ubezpieczony
lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu nie skontaktowali si´
z Centrum Operacyjnym z powodu zdarzenia losowego
lub si∏y wy˝szej.
4. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
na skutek zdarzenia losowego lub si∏y wy˝szej nie wystàpili
o pokrycie lub zwrot kosztów bàdê uzyskali zgod´ Centrum
Operacyjnego na refundacj´ kosztów po powrocie do kraju
– fakt skorzystania z gwarancji okreÊlonych w umowie
ubezpieczenia sà obowiàzani zg∏osiç bezpoÊrednio do
Centrum Operacyjnego w ciàgu 7 dni od daty koƒcowej
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okresu ubezpieczenia, nawet jeÊli nie posiadajà
dokumentacji potwierdzajàcej zasadnoÊç i wysokoÊç
roszczeƒ.
Zg∏oszone roszczenie zostanie rozpatrzone po przed∏o˝eniu
przez Ubezpieczonego pe∏nej dokumentacji niezb´dnej
do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia,
tj. dokumentu ubezpieczenia, diagnozy lekarskiej,
dokumentów stwierdzajàcych przyczyny i zakres udzielonej
pomocy medycznej lub dotyczàcych innych kosztów obj´tych
zakresem ubezpieczenia oraz orygina∏ów rachunków
i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty.
5. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
nie dope∏nili któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1, 2 i 4 niniejszego paragrafu, Allianz Polska zastrzega
sobie prawo do odmowy wyp∏aty Êwiadczenia, zmniejszenia
go lub pokrycia jego kosztów w wysokoÊci, jakie ponios∏oby
Allianz Polska w przypadku organizowania us∏ug we w∏asnym
zakresie.
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II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków
§8
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków polegajàce na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju
zdrowia, powodujàce trwa∏y uszczerbek na zdrowiu lub
Êmierç Ubezpieczonego, powsta∏e w okresie ubezpieczenia
w czasie podró˝y zagranicznej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju sta∏ego pobytu Ubezpieczonego.
2. Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpi∏o
u Ubezpieczonego trwa∏e upoÊledzenie funkcji fizycznych
(inwalidztwo), wówczas na podstawie ustalonego stopnia
(procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu przys∏uguje
Ubezpieczonemu Êwiadczenie na wypadek inwalidztwa.
Âwiadczenie wyp∏acane jest w takim procencie sumy
ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna∏ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokoÊci
sumy okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.
3. Stopieƒ inwalidztwa ustalany jest niezw∏ocznie po ca∏kowitym
zakoƒczeniu leczenia, z w∏àczeniem rehabilitacji, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 2 lat od dnia wypadku.
4. Ustalenia stopnia inwalidztwa dokonujà lekarze dzia∏ajàcy
na zlecenie Allianz Polska, na podstawie tabeli oceny
powypadkowego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
zatwierdzonej uchwa∏à Zarzàdu TU Allianz Polska S.A.,
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. WysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków ustala si´ po stwierdzeniu,
˝e istnieje zwiàzek przyczynowy mi´dzy nieszcz´Êliwym
wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu lub
Êmiercià.
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16. Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub
czynnoÊci wykonywanych przez Ubezpieczonego.
17. Je˝eli wskutek wypadku zosta∏a upoÊledzona wi´ksza
ni˝ 1 liczba funkcji fizycznych lub psychicznych, to stopnie
inwalidztwa zostajà zsumowane. Nie uznaje si´ jednak
wi´cej ni˝ 100% inwalidztwa.
18. W razie zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego,
jednoznacznie zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, stopieƒ inwalidztwa zostanie ustalony jak dla stanu
zdrowia, który wed∏ug wiedzy lekarza orzekajàcego by∏by
stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia.
19. W sytuacji, gdy Êmierç spowodowana wypadkiem nastàpi
w ciàgu 1 roku po wypadku, to Êwiadczenie na wypadek
inwalidztwa nie przys∏uguje. Je˝eli jednak Êwiadczenie to
zosta∏o ju˝ wyp∏acone – Êwiadczenie na wypadek Êmierci
zostaje pomniejszone o uprzednio wyp∏aconà kwot´.
10. Je˝eli wskutek nieszcz´Êliwego wypadku poszkodowany
zmar∏ w ciàgu roku od daty wypadku, Allianz Polska wyp∏aca
osobie uposa˝onej jednorazowe Êwiadczenie w wysokoÊci
pe∏nej sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e wczeÊniej nie zosta∏o wyp∏acone
Êwiadczenie z tytu∏u inwalidztwa, z zastrze˝eniem ust. 9
niniejszego paragrafu.
11. Ochronà ubezpieczeniowà na wypadek Êmierci obj´ci sà
ubezpieczeni, którzy nie ukoƒczyli 70. roku ˝ycia.
12. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje
ni˝ej wymienionych nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków:
1) powsta∏ych w wypadkach spowodowanych umyÊlnie
przez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa,
usi∏owania pope∏nienia samobójstwa, a tak˝e samookaleczenia przez Ubezpieczonego;
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2) powsta∏ych na skutek alkoholizmu lub przebywania
pod wp∏ywem alkoholu, u˝ywania narkotyków i Êrodków
odurzajàcych nie przepisanych przez lekarza lub
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych
niezgodnie z jego zaleceniem;
3) powsta∏ych podczas wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami
domowymi lub o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami
i niepokojami spo∏ecznymi, aktami terroryzmu
i sabota˝u oraz zamachami;
4) skutków wypadków wynikajàcych z brania przez ubezpieczonego udzia∏u w zak∏adach, przest´pstwach i bójkach,
z wyjàtkiem dzia∏ania w obronie koniecznej i w stanie
wy˝szej koniecznoÊci;
5) powsta∏ych z powodu nierespektowania ogólnie
uznanych regu∏ bezpieczeƒstwa tak˝e przy uprawianiu
wszelkich dyscyplin sportowych;
6) wynikajàcych z amatorskiego uprawiania sportów
motorowych, powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej
i ska∏kowej;
7) wynikajàcych z amatorskiego uprawiania narciarstwa
zjazdowego, sportów motorowodnych i nurkowania
z aparatem tlenowym, gdy nie op∏acono dodatkowej
sk∏adki;
8) wynikajàcych z wyczynowego lub zawodowego
uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych lub brania
udzia∏u w zawodach, wyÊcigach, wyst´pach i treningach
sportowych oraz obozach kondycyjnych, gdy nie op∏acono
dodatkowej sk∏adki;
9) wynikajàcych z parali˝u, zaburzeƒ psychicznych, udarów,
epilepsji, g∏uchoty, Êlepoty, którymi Ubezpieczony jest
lub by∏ dotkni´ty;
10) wynikajàcych z promieniowania radioaktywnego
i jonizujàcego;
11) wynikajàcych z udzia∏u w çwiczeniach wykonywanych
pod kontrolà w∏adz wojskowych;
12) powsta∏ych w czasie pope∏niania lub usi∏owania
pope∏nienia czynu zabronionego przez przepisy prawa,
bàdê któremu Ubezpieczony uleg∏ w zwiàzku
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z wykroczeniem przeciwko innym, obowiàzujàcym
przepisom prawa;
13) wypadków przy pracy, gdy nie op∏acono dodatkowej
sk∏adki;
14) powsta∏ych w wyniku epidemii, o których w∏adze kraju
przeznaczenia poinformowa∏y w Êrodkach masowego
przekazu, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
15) powsta∏ych w wyniku szkód wyrzàdzonych Ubezpieczonemu przez cz∏onka jego rodziny lub innà osob´
ubezpieczonà w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.
13. W ubezpieczeniu grupowym przy kumulowaniu
odpowiedzialnoÊci Allianz Polska za zdarzenie majàce t´
samà przyczyn´ – ∏àczna kwota Êwiadczeƒ, przys∏ugujàca
wszystkim osobom uprawnionym z tytu∏u jednego zdarzenia,
nie mo˝e przekraczaç 300 000 z∏otych polskich.

§9
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do ka˝dego zdarzenia
jest ustalana w umowie ubezpieczenia w euro, jako
równowartoÊç z∏otych polskich.
Przeliczenia sumy ubezpieczenia z euro na z∏ote polskie
dokonuje si´ na podstawie Êredniego kursu euro,
opublikowanego przez NBP w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia, okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia.

§ 10
Postępowanie w razie zaistnienia szkody
1. Ubezpieczony jest obowiàzany zapobiec, w miar´ mo˝liwoÊci,
zwi´kszaniu si´ szkody i ograniczyç konsekwencje wypadku.
2. Ubezpieczony jest obowiàzany zg∏osiç szkod´ telefonicznie
lub na piÊmie do Allianz Polska w ciàgu 5 dni od daty
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powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ˝e jest
to niemo˝liwe z powodu udokumentowanego zdarzenia
losowego lub si∏y wy˝szej.
Je˝eli opóênienie zg∏oszenia szkody narazi Allianz Polska
na dodatkowe straty, Allianz Polska mo˝e odmówiç Êwiadczeƒ
bàdê odpowiednio je zmniejszyç.
3. Do zg∏oszenia szkody nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie, dok∏adnie
opisujàce okolicznoÊci wypadku. W razie podania niezgodnych
z prawdà okolicznoÊci lub ich zatajenia, Allianz Polska jest
wolne od odpowiedzialnoÊci.
4. Ubezpieczony jest obowiàzany powiadomiç Allianz Polska
o zakoƒczeniu leczenia ∏àcznie z rehabilitacjà. Dopiero
po ca∏kowitym zakoƒczeniu leczenia Allianz Polska kieruje
Ubezpieczonego na powo∏anà przez siebie komisj´ lekarskà,
która orzeknie procent uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany
jest obowiàzany przedstawiç komisji lekarskiej wszelkà
posiadanà dokumentacj´ medycznà. Allianz Polska pokrywa
koszty zwiàzane z komisjà lekarskà, w tym dojazd na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i wynagrodzenie lekarzy. Koszty
dojazdu innym Êrodkiem transportu ni˝ komunikacja
publiczna sà refundowane po zaakceptowaniu zasadnoÊci
wyboru Êrodka transportu przez lekarzy dzia∏ajàcych
na zlecenie Allianz Polska.
5. Prawo do odebrania Êwiadczeƒ z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego przys∏uguje – na podstawie przed∏o˝onego aktu
zgonu Ubezpieczonego i innych dokumentów wymaganych
przez Allianz Polska – w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) osobie wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego
w pisemnym oÊwiadczeniu do∏àczonym do dokumentacji
ubezpieczeniowej (osobie uposa˝onej),
2) wspó∏ma∏˝onkowi (wobec braku Uposa˝onego),
3) dzieciom w równych cz´Êciach (wobec braku
wspó∏ma∏˝onka),
4) rodzicom w równych cz´Êciach (wobec braku dzieci),
5) innym spadkobiercom ustawowym.
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III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy
§ 11
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna
Ubezpieczonego z tytu∏u czynów niedozwolonych –
za szkody wyrzàdzone osobom trzecim, zarówno osobowe,
jak i rzeczowe, w zwiàzku z wykonywaniem przez niego
czynnoÊci ˝ycia prywatnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju sta∏ego pobytu, je˝eli zgodnie z prawem
kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on obowiàzany
do naprawienia szkody.
2. Ochronà ubezpieczeniowà sà obj´te szkody wyrzàdzane
przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierz´ta,
za które ponosi on odpowiedzialnoÊç.
3. Ochrona ubezpieczeniowa dzia∏a tylko w sytuacjach,
w których nie jest ona gwarantowana w ramach innych
ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej zawartych
przez Ubezpieczonego.
4. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego bàdê
przy jego wspó∏udziale z winy umyÊlnej;
2) nast´pstw odpowiedzialnoÊci kontraktowej (za
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania);
3) szkód wyrzàdzonych przez Ubezpieczonego cz∏onkom
jego rodziny lub innej osobie ubezpieczonej w ramach
tej samej umowy;
4) szkód spowodowanych przez jakikolwiek pojazd o nap´dzie
silnikowym;
5) szkód b´dàcych rezultatem uprawiania sportów
powietrznych i polowania na dzikie zwierz´ta;
6) wypadków zaistnia∏ych na terenach obj´tych dzia∏aniami
wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym;
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7) wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u w zak∏adach,
przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej koniecznoÊci;
8) wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u w aktach
terroryzmu, zamieszkach, rozruchach i strajkach;
9) nierespektowania ogólnie uznanych regu∏ bezpieczeƒstwa
tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych;
10) szkód wyrzàdzonych przez Ubezpieczonego zwierz´tom
lub rzeczom do niego nale˝àcym bàdê wynaj´tym,
po˝yczonym czy te˝ powierzonym Ubezpieczonemu;
11) mandatów oraz wszelkich kar pieni´˝nych na∏o˝onych
w ramach sankcji, nie b´dàcych bezpoÊrednim odszkodowaniem za uszkodzenie cia∏a lub szkod´ materialnà;
12) szkód polegajàcych na uszkodzeniu przez Ubezpieczonego
monet, banknotów, papierów wartoÊciowych, akt,
dokumentów, zbiorów informacji – niezale˝nie od rodzaju
noÊnika;
13) szkód powsta∏ych przy wykonywaniu czynnoÊci
nie zwiàzanych z ˝yciem prywatnym, bez wzgl´du
na op∏acenie wy˝szej sk∏adki, uwzgl´dniajàcej ryzyko pracy.

§ 12
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do ka˝dego zdarzenia
ustalana jest w umowie ubezpieczenia w euro, jako
równowartoÊç z∏otych polskich.
Przeliczenia sumy ubezpieczenia z euro na z∏ote polskie
dokonuje si´ na podstawie Êredniego kursu euro
opublikowanego przez NBP w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia w razie:
a) uszkodzeƒ cia∏a oraz szkód niematerialnych b´dàcych
jego nast´pstwami (OC/O),
b) szkód rzeczowych, a tak˝e szkód wyrzàdzonych
zwierz´tom (OC/R).
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§ 13
Postępowanie w razie zaistnienia szkody
1. Ubezpieczony nie mo˝e braç na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnoÊci ani akceptowaç jakiejkolwiek ugody
bez zgody Centrum Operacyjnego.
2. Allianz Polska nie jest zwiàzany dokonanym przez Ubezpieczonego uznaniem roszczeƒ osób poszkodowanych ani
innym zobowiàzaniem, podj´tym przez Ubezpieczonego
lub w jego imieniu bez zgody Centrum Operacyjnego.
3. Ubezpieczony jest obowiàzany powiadomiç Centrum
Operacyjne telefonicznie lub pisemnie o zdarzeniu
powodujàcym szkod´ w ciàgu 5 dni od daty zaistnienia tego
zdarzenia. Po up∏ywie tego terminu – jeÊli Allianz Polska
jest nara˝one na straty wskutek opóênionego zg∏oszenia
szkody – Ubezpieczony traci wszelkie prawo do odszkodowania, chyba ˝e zawiadomienie Centrum Operacyjnego
by∏o niemo˝liwe z powodu wystàpienia zdarzeƒ losowych
lub zadzia∏ania si∏y wy˝szej.
4. Je˝eli zosta∏o wszcz´te post´powanie przeciwko Ubezpieczonemu, jest on obowiàzany udzieliç Centrum
Operacyjnemu pe∏nomocnictwa do prowadzenia sprawy
w post´powaniu cywilnym oraz do prowadzenia sprawy
w procesie karnym w obronie interesów cywilnoprawnych.
5. Ubezpieczony jest obowiàzany do natychmiastowego
przekazania do Centrum Operacyjnego ka˝dego wezwania,
pozwu, wszelkich akt pozasàdowych i dokumentów
sàdowych do niego zaadresowanych lub jemu dor´czonych.
W razie opóênienia przekazania ww. dokumentów, Allianz
Polska zastrzega sobie prawo do ˝àdania od Ubezpieczonego
odszkodowania, je˝eli z powodu opóênienia poniós∏ szkod´.
6. Ubezpieczony jest obowiàzany u˝yç wszelkich dost´pnych
mu Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do zwi´kszenia jej rozmiarów. Jest równie˝
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obowiàzany umo˝liwiç Centrum Operacyjnemu dokonanie
czynnoÊci niezb´dnych dla ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia.
7. Niedope∏nienie któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych
w powy˝szych ust´pach niniejszego paragrafu stanowi
podstaw´ zwolnienia Allianz Polska z obowiàzku Êwiadczenia,
chyba ˝e niedope∏nienie to nie wynika∏o z winy umyÊlnej
lub ra˝àcego niedbalstwa. W razie ra˝àcego niedbalstwa
Allianz Polska jest obowiàzane do Êwiadczenia, je˝eli
niedope∏nienie obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na rozmiar
szkody oraz na ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia.
8. W odniesieniu do ka˝dej szkody wprowadza si´ franszyz´
redukcyjnà w wysokoÊci równowartoÊci 75 euro – dla krajów
nale˝àcych do strefy A, 150 euro dla krajów nale˝àcych
do strefy B lub równowartoÊci tej kwoty w innej walucie.
Oznacza to, ˝e ka˝de odszkodowanie pomniejsza si´
o kwot´ franszyzy.
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IV. Ubezpieczenie bagażu podróżnego
§ 14
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ochronà ubezpieczeniowà Allianz Polska jest obj´ty baga˝
podró˝ny Ubezpieczonego, odbywajàcego podró˝ poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajem sta∏ego pobytu.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà przedmioty nale˝àce
do Ubezpieczonego wchodzàce w sk∏ad jego baga˝u
podró˝nego, to jest wy∏àcznie: walizy, torby, nesesery oraz
temu podobne pojemniki wraz z ich zawartoÊcià w postaci
odzie˝y i rzeczy osobistych nale˝àcych do Ubezpieczonego,
gdy znajdujà si´ one pod jego bezpoÊrednià opiekà lub gdy
Ubezpieczony:
1) powierzy∏ je zawodowemu przewoênikowi na podstawie
dokumentów przewozowych,
2) odda∏ do przechowalni baga˝u za pokwitowaniem,
3) zamknà∏ w indywidualnym pomieszczeniu baga˝owym
na dworcu lub w hotelu,
4) zamknà∏ w pokoju hotelowym,
5) zamknà∏ w kabinie przyczepy, luku baga˝owym lub
w baga˝niku samochodu (zamykanym na zamek
mechaniczny bàdê elektroniczny) stojàcego na parkingu
strze˝onym.
3. Allianz Polska odpowiada za szkody powsta∏e w baga˝u
podró˝nym na skutek:
1) po˝aru, huraganu, powodzi, ulewy, gradu, lawiny,
bezpoÊredniego uderzenia pioruna, trz´sienia, zapadania
lub osuwania si´ ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu
powietrznego oraz wydostania si´ wody z urzàdzeƒ
wodno-kanalizacyjnych;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami
losowymi wymienionymi w pkt. 1 niniejszego ust´pu;
3) wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej;
4) udokumentowanej kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku;
5) nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania,
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w wyniku którego Ubezpieczony zosta∏ pozbawiony
mo˝liwoÊci zabezpieczenia baga˝u;
6) zagini´cia – gdy baga˝ znajdowa∏ si´ pod opiekà
zawodowego przewoênika (na podstawie dokumentu
przewozowego);
7) uszkodzenia lub zniszczenia waliz, toreb, neseserów oraz
temu podobnych pojemników wy∏àcznie na skutek udokumentowanej kradzie˝y cz´Êci lub ca∏ej ich zawartoÊci.
4. W razie udokumentowanego opóênienia w dostawie
ubezpieczonego baga˝u na miejsce pobytu Ubezpieczonego
za granicà o co najmniej 24 godziny, Allianz Polska refunduje
Ubezpieczonemu na podstawie orygina∏ów rachunków
koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby
(odzie˝, przybory toaletowe) do równowartoÊci 120 euro.
Refundacja nast´puje w z∏otych polskich.
5. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) wszelkiej utraty, zagini´cia, uszkodzenia, zniszczenia:
a) spowodowanych przez Ubezpieczonego, osob´
za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç, cz∏onka jego
rodziny lub osob´ obj´tà odpowiedzialnoÊcià
w ramach tej samej umowy ubezpieczenia;
b) zaistnia∏ych na terenach obj´tych dzia∏aniami
wojennymi o zasi´gu lokalnym lub mi´dzynarodowym,
a tak˝e zwiàzanych z rozruchami, niepokojami
spo∏ecznymi, aktami terroryzmu, strajkami;
c) wszelkimi nast´pstwami promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
d) zaistnia∏ych podczas przeprowadzki;
e) przedmiotów pozostawionych bez opieki, z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu;
f) powsta∏ych na skutek konfiskaty, zatrzymania lub
zniszczenia przez organa celne lub inne w∏adze
paƒstwowe;
2) dodatkowo uszkodzeƒ i zniszczeƒ:
a) wynikajàcych z wady ubezpieczonego przedmiotu
lub z jego normalnego zu˝ycia, wylania si´ p∏ynów,
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t∏uszczów, barwników lub substancji ˝ràcych
znajdujàcych si´ w ubezpieczonym baga˝u;
b) ∏atwo t∏ukàcych si´ przedmiotów – szczególnie
wyrobów glinianych, przedmiotów ze szk∏a,
porcelany, marmuru;
c) waliz, toreb, neseserów i temu podobnych pojemników,
z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 7 niniejszego paragrafu;
3) nast´pujàcych przedmiotów:
a) wszelkich dokumentów, kluczy, Êrodków p∏atniczych,
biletów podró˝nych, bonów towarowych, ksià˝eczek
oszcz´dnoÊciowych i papierów wartoÊciowych;
b) wszelkiego sprz´tu sportowego i turystycznego
(z wyjàtkiem sprz´tu narciarskiego), gdy op∏acono
dodatkowà sk∏adk´;
c) wszelkich Êrodków transportu z wyjàtkiem wózków
dzieci´cych i inwalidzkich;
d) akcesoriów samochodowych, przedmiotów s∏u˝àcych
do umeblowania samochodów typu karawan, przyczep
kempingowych, jachtów;
e) sprz´tu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym,
tzn. wszystkich przedmiotów i narz´dzi, które s∏u˝à
do wykonania pracy;
f) sprz´tu komputerowego, oprogramowania, sprz´tu
elektronicznego, fotograficznego, kinematograficznego,
audio-wideo, gier wideo i akcesoriów, urzàdzeƒ
∏àcznoÊci;
g) instrumentów muzycznych, dzie∏ sztuki, antyków,
kolekcji broni, bi˝uterii, zegarków, przedmiotów
z metali i kamieni szlachetnych;
h) okularów, szkie∏ kontaktowych, protez oraz innych
aparatów medycznych i sprz´tu rehabilitacyjnego;
i) sprz´tu medycznego, lekarstw;
j) towarów i artyku∏ów spo˝ywczych;
k) mienia przesiedleƒczego;
l) paliwa nap´dowego;
∏) wszelkiego typu u˝ywek, np. papierosów i alkoholu;
m) przedmiotów w iloÊciach wskazujàcych na ich
przeznaczenie handlowe.
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§ 15
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia jest ustalana w umowie ubezpieczenia
w euro, jako równowartoÊç z∏otych polskich.
Przeliczenia sumy ubezpieczenia z euro na z∏ote polskie
dokonuje si´ na podstawie Êredniego kursu euro
opublikowanego przez NBP w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia.
3. Ka˝da wyp∏acona w ramach tej samej umowy kwota odszkodowania pomniejsza sum´ ubezpieczenia.

§ 16
Postępowanie w razie zaistnienia szkody
1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony jest
obowiàzany:
1) w razie kradzie˝y: niezw∏ocznie z∏o˝yç zawiadomienie
o pope∏nieniu przest´pstwa na najbli˝szym posterunku
policji,
2) w razie zagini´cia czy ca∏kowitego lub cz´Êciowego
zniszczenia: uzyskaç pisemne potwierdzenie zaistnienia
szkody od odpowiednich organów w∏adzy bàdê od osoby
czy firmy odpowiedzialnej za przechowywanie lub przewóz
baga˝u.
2. W ka˝dej sytuacji wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu
Ubezpieczony jest obowiàzany:
1) podjàç wszelkie dzia∏ania w celu ograniczenia rozmiaru
szkody,
2) zg∏osiç szkod´ telefonicznie do Centrum Operacyjnego
w ciàgu 5 dni od jej zaistnienia (48 godzin w przypadku
kradzie˝y), chyba ˝e zg∏oszenie szkody w wymaganym
terminie nie jest mo˝liwe z powodu wystàpienia zdarzenia
losowego lub zadzia∏ania si∏y wy˝szej.
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Zg∏oszenie szkody powinno zawieraç dat´, miejsce,
okolicznoÊci oraz opis szkody i dzia∏aƒ, jakie podjà∏
Ubezpieczony po zajÊciu zdarzenia;
3) do∏àczyç do zg∏oszenia szkody pe∏nà dokumentacj´
niezb´dnà do ustalenia zasadnoÊci roszczenia
Ubezpieczonego:
a) kopi´ dokumentu ubezpieczenia,
b) wykaz zniszczonych lub skradzionych przedmiotów
sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony
przez odpowiednie w∏adze lub osob´ czy firm´
odpowiedzialnà za przechowywanie lub przewóz
baga˝u,
c) potwierdzenie z∏o˝enia skargi do odpowiednich w∏adz,
d) potwierdzenie uszkodzenia lub zgubienia baga˝u –
protokó∏,
e) rachunki za zakup niezb´dnych nowych przedmiotów,
f) rachunki za napraw´ uszkodzonych przedmiotów,
g) rachunki za zakup utraconych przedmiotów.
3. Niedope∏nienie któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu mo˝e spowodowaç
zmniejszenie odszkodowania lub odmow´ jego wyp∏aty,
chyba ˝e niedope∏nienie to nie zasz∏o na skutek winy
umyÊlnej, a jego przyczyny zosta∏y zaakceptowane
przez Centrum Operacyjne.
4. Ustalajàc wysokoÊç odszkodowania, Allianz Polska stosuje
ceny towarów obowiàzujàce w handlu w dniu ustalenia
odszkodowania, z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝ycia. W razie
cz´Êciowego zniszczenia baga˝u stosuje si´ franszyz´
redukcyjnà w wysokoÊci 100 z∏otych polskich. Oznacza to,
˝e ka˝de odszkodowanie pomniejsza si´ o kwot´ franszyzy.
5. WysokoÊç wyp∏aconego odszkodowania nie mo˝e przekraczaç
wartoÊci faktycznie poniesionej szkody ani obejmowaç
zniszczeƒ wczeÊniej powsta∏ych, w tym stopnia naturalnego
zu˝ycia.
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§ 17
Odnalezienie skradzionych lub zagubionych przedmiotów
W razie odnalezienia skradzionych lub zagubionych
przedmiotów:
1. listem poleconym nale˝y powiadomiç Centrum Operacyjne
zaraz po uzyskaniu informacji o ich odnalezieniu;
2. jeÊli odszkodowanie nie zosta∏o jeszcze wyp∏acone przez
Allianz Polska, Ubezpieczony jest obowiàzany odebraç
odnalezione przedmioty. Allianz Polska wyp∏aca wówczas
odszkodowanie za zniszczony bàdê brakujàcy baga˝ zgodnie
z niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia;
3. jeÊli odszkodowanie ju˝ zosta∏o wyp∏acone przez Allianz
Polska, Ubezpieczony mo˝e wybraç porzucenie lub te˝
odebranie baga˝u i zwrot Allianz Polska wyp∏aconego
odszkodowania, w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wyp∏aconym odszkodowaniem a kwotà nale˝nà za przedmioty
zniszczone lub utracone. JeÊli Ubezpieczony w ciàgu 15 dni
nie dokona wyboru, Centrum Operacyjne uznaje baga˝
za porzucony.

37

V. Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa
w imprezie turystycznej
§ 18
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie jest zawierane wy∏àcznie z organizatorami
zagranicznych imprez turystycznych na rzecz ich klientów.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, jakimi Ubezpieczony
by∏by obcià˝ony przez organizatora zagranicznej imprezy
turystycznej w razie odwo∏ania przez Ubezpieczonego –
przed planowanà datà wyjazdu – uczestnictwa we wczeÊniej
zarezerwowanej imprezie turystycznej.
3. Ubezpieczenie kosztów odwo∏ania uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej mo˝e byç zawarte przez
Ubezpieczajàcego najpóêniej w ciàgu 24 godzin od op∏acenia
imprezy turystycznej.
4. Allianz Polska gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów
zwiàzanych z odwo∏aniem uczestnictwa w zagranicznej
imprezy turystycznej z nast´pujàcych powodów:
1) powa˝na choroba, ci´˝ki wypadek powodujàcy obra˝enia
cia∏a lub Êmierç osoby ubezpieczonej, wspó∏ma∏˝onka,
rodziców, rodzeƒstwo, dzieci, dziadków, wnuków, zi´cia,
synowej, teÊciów lub osoby, która zosta∏a wyznaczona
do opieki nad nieletnimi dzieçmi Ubezpieczonego;
2) powa˝ne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania,
bezwzgl´dnie wymagajàce obecnoÊci Ubezpieczonego
w miejscu zamieszkania. Za powa˝ne zdarzenie losowe
uwa˝a si´: w∏amanie do mieszkania, po˝ar, zalanie,
huragan;
3) udokumentowana kradzie˝ lub utrata dokumentów
niezb´dnych w podró˝y zagranicznej, np. paszport,
wiza wjazdowa – pod warunkiem ˝e kradzie˝ mia∏a miejsce
w okresie 7 dni poprzedzajàcych wyjazd na imprez´
turystycznà i zosta∏a zg∏oszona odpowiednim w∏adzom;
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4) wyznaczenie przez pracodawc´ daty rozpocz´cia pracy
przez Ubezpieczonego przypadajàcej w czasie trwania
imprezy zagranicznej, jeÊli w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia Ubezpieczony by∏ bezrobotny.
5. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) nast´pstw, powik∏aƒ, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistnia∏y przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
2) cià˝y oraz wszystkich jej konsekwencji i komplikacji,
przerywania cià˝y, porodu, poronienia;
3) braku lub niemo˝liwoÊci dokonania szczepienia,
jak równie˝ niemo˝liwoÊci – z punktu widzenia
medycznego – poddania si´ zabiegom prewencyjnym
koniecznym przed podró˝ami do pewnych krajów;
4) nast´pstw u˝ywania narkotyków i nadu˝ycia alkoholu;
5) chorób i zaburzeƒ psychicznych, nerwic, depresji;
6) wypadków spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczonego i skutków usi∏owania pope∏nienia samobójstwa
przez Ubezpieczonego;
7) nast´pstw epidemii, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
8) skutków wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami domowymi
czy o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami i niepokojami
spo∏ecznymi, aktami terroru i sabota˝u oraz zamachami;
9) skutków wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u
w zak∏adach, przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem
dzia∏ania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
10) wszystkich nast´pstw promieniowania radioaktywnego
i jonizujàcego.

39

§ 19
Suma ubezpieczenia
1. Sum´ ubezpieczenia stanowi cena zagranicznej imprezy
turystycznej.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia.

§ 20
Postępowanie na wypadek konieczności odwołania
uczestnictwa w imprezie turystycznej, ustalenie świadczenia
1. O koniecznoÊci odwo∏ania uczestnictwa w imprezie
turystycznej Ubezpieczony jest obowiàzany powiadomiç
pisemnie organizatora imprezy natychmiast lub – jeÊli jest to
uzasadnione okolicznoÊciami – najpóêniej w ciàgu 48 godzin
po zaistnieniu zdarzenia uniemo˝liwiajàcego wyjazd.
W razie niedotrzymania tego terminu Allianz Polska ograniczy
zwrot kosztów do sumy, którà Ubezpieczony by∏by obcià˝ony
przez organizatora imprezy, naliczonej zgodnie z tabelà
anulowania (okreÊlonà w warunkach ogólnych sprzeda˝y
organizatora imprezy) w dniu zaistnienia zdarzenia.
2. O koniecznoÊci odwo∏ania uczestnictwa w imprezie
turystycznej Ubezpieczony jest obowiàzany powiadomiç
pisemnie Allianz Polska w terminie do 5 dni od zaistnienia
zdarzenia, chyba ˝e dotrzymanie tego terminu nie b´dzie
mo˝liwe z powodu zdarzenia losowego lub zadzia∏ania si∏y
wy˝szej.
Je˝eli skutkiem niedotrzymania przez Ubezpieczonego wy˝ej
okreÊlonego 5-dniowego terminu Allianz Polska poniesie
strat´, Allianz Polska mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub stosownie je zmniejszyç.
3. Centrum Operacyjne przekazuje Ubezpieczonemu
dokumenty, które nale˝y dok∏adnie wype∏niç, do∏àczyç
wszelkà wymaganà dokumentacj´ i przekazaç do Centrum
Operacyjnego w celu udokumentowania powodu odwo∏ania
uczestnictwa w imprezie turystycznej.
40

4. Je˝eli powodem odwo∏ania uczestnictwa w imprezie
turystycznej jest choroba lub wypadek, nale˝y przekazaç
lekarzowi Centrum Operacyjnego wszelkie informacje,
które pozwolà mu stwierdziç zasadnoÊç decyzji Ubezpieczonego z medycznego punktu widzenia.
5. Allianz Polska zastrzega sobie prawo odmowy wyp∏aty
odszkodowania, je˝eli wed∏ug opinii lekarzy dzia∏ajàcych
na zlecenie Allianz Polska przedstawione informacje
medyczne nie dowodzà faktycznego stanu rzeczy lub jeÊli
Ubezpieczony nie udokumentuje zg∏oszonych zdarzeƒ
losowych.
6. Âwiadczenie wyp∏acone przez Allianz Polska nie mo˝e
przekroczyç ceny imprezy ustalonej przez organizatora
imprezy i zawartej w umowie mi´dzy organizatorem
imprezy a Ubezpieczonym.
7. Odszkodowanie wyp∏acane z tytu∏u ubezpieczenia
kosztów odwo∏ania uczestnictwa w imprezie turystycznej
pomniejsza si´ o udzia∏ w∏asny Ubezpieczonego
w wysokoÊci 20% przyznanej kwoty odszkodowania.
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VI. Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu
z imprezy turystycznej
§ 21
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie jest zawierane wy∏àcznie z organizatorami
zagranicznych imprez turystycznych na rzecz ich klientów.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty poniesione przez
Ubezpieczonego w zwiàzku z wczeÊniejszym powrotem
z zagranicznej imprezy turystycznej, spowodowanym
zdarzeniami losowymi niezale˝nymi od Ubezpieczonego.
3. Allianz Polska gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów
zwiàzanych z wczeÊniejszym powrotem z zagranicznej
imprezy turystycznej pod warunkiem, ˝e przyczynà tego
powrotu jest:
1) powa˝na choroba, ci´˝ki wypadek powodujàcy obra˝enia
cia∏a lub Êmierç osoby ubezpieczonej, wspó∏ma∏˝onka,
rodziców, rodzeƒstwa, dzieci, dziadków, wnuków, zi´cia,
synowej, teÊciów lub osoby, która zosta∏a wyznaczona
do opieki nad nieletnimi dzieçmi Ubezpieczonego;
2) powa˝ne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania,
bezwzgl´dnie wymagajàce obecnoÊci Ubezpieczonego
w miejscu zamieszkania. Za powa˝ne zdarzenie losowe
uwa˝a si´: w∏amanie do mieszkania, po˝ar, zalanie,
huragan;
3) wezwanie przez w∏adze administracyjne.
Za wezwanie przez w∏adze administracyjne uwa˝a si´
bezwarunkowe wezwanie Ubezpieczonego przez w∏adze
administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej do powrotu,
z wyjàtkiem wezwania przez w∏adze wojskowe;
4) wyznaczenie przez pracodawc´ daty rozpocz´cia pracy
przez Ubezpieczonego, przypadajàcej w czasie trwania
imprezy zagranicznej, o ile w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia Ubezpieczony by∏ bezrobotny.
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4. KoniecznoÊç wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej
powinna byç poÊwiadczona stosownymi dokumentami
(np. zaÊwiadczenie lekarskie, telegram, wezwanie z administracji, zaÊwiadczenie z policji).
5. Allianz Polska zastrzega sobie prawo odmowy wyp∏aty
odszkodowania, je˝eli wed∏ug opinii lekarzy dzia∏ajàcych
na zlecenie Allianz Polska przedstawione informacje
nie dowodzà faktycznego stanu rzeczy.
6. Za koszty zwiàzane z wczeÊniejszym powrotem z zagranicznej
imprezy turystycznej uwa˝a si´ koszty nie wykorzystanych
Êwiadczeƒ wynikajàcych z zawartej umowy uczestnictwa
w imprezie turystycznej oraz dodatkowe koszty zwiàzane
z powrotem do miejsca zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Koszty zwiàzane z powrotem Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej Polskiej sà zwracane tylko wtedy, gdy koszt
transportu okreÊlonym Êrodkiem lokomocji w obie strony
uwzgl´dniony by∏ w umowie uczestnictwa w imprezie
turystycznej.
8. Koszty, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, sà
pokrywane bàdê zwracane do wysokoÊci rzeczywistych
dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego,
nie wi´cej jednak ni˝ do kwoty stanowiàcej równowartoÊç
ceny biletu Êrodkiem transportu, jaki by∏ uwzgl´dniony
w cenie zagranicznej imprezy turystycznej.
9. Koszty wczeÊniejszego powrotu z zagranicznej imprezy
turystycznej, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
sà zwracane pod warunkiem bezzw∏ocznego powiadomienia
Centrum Operacyjnego o koniecznoÊci i przyczynach
wczeÊniejszego powrotu (nie póêniej ni˝ przed udaniem
si´ Ubezpieczonego w podró˝ powrotnà) i uzyskania
gwarancji ich pokrycia.
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10. W razie wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej
wysokoÊç odszkodowania za nie wykorzystane Êwiadczenia
jest okreÊlana w procencie ceny imprezy, stanowiàcym
stosunek liczby dni nast´pujàcych po dniu przerwania
uczestnictwa do dnia zakoƒczenia imprezy – do liczby dni
ca∏ej imprezy, przewidzianych w umowie z organizatorem
imprezy – z zastrze˝eniem, ˝e wysokoÊç odszkodowania
nie mo˝e byç wy˝sza od sumy ubezpieczenia.
11. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) nast´pstw, powik∏aƒ, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistnia∏y przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
2) cià˝y oraz wszystkich jej konsekwencji i komplikacji,
przerywania cià˝y, porodu, poronienia;
3) braku lub niemo˝liwoÊci dokonania szczepienia,
jak równie˝ niemo˝liwoÊci – z punktu widzenia
medycznego – poddania si´ zabiegom prewencyjnym
koniecznym przed podró˝ami do pewnych krajów;
4) nast´pstw u˝ywania narkotyków i nadu˝ycia alkoholu;
5) chorób i zaburzeƒ psychicznych, nerwic, depresji;
6) wypadków spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczonego i skutków usi∏owania pope∏nienia samobójstwa
przez Ubezpieczonego;
7) nast´pstw epidemii, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
8) skutków wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami domowymi
czy o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami
i niepokojami spo∏ecznymi, aktami terroru i sabota˝u
oraz zamachami;
9) skutków wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u
w zak∏adach, przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem
dzia∏ania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
10) wszystkich nast´pstw promieniowania radioaktywnego
i jonizujàcego;
11) kosztów zwiàzanych z wczeÊniejszym powrotem Ubezpieczonego z imprezy turystycznej, nie zaakceptowanym
przez Centrum Operacyjne.
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§ 22
Suma ubezpieczenia
1. Sum´ ubezpieczenia stanowi cena zagranicznej imprezy
turystycznej.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia.

§ 23
Postępowanie na wypadek konieczności wcześniejszego
powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicznej
imprezy turystycznej.
1. W razie koniecznoÊci wczeÊniejszego powrotu Ubezpieczony
jest obowiàzany przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ
natychmiast (najpóêniej w ciàgu 48 godzin) po zaistnieniu
zdarzenia uniemo˝liwiajàcego kontynuowanie podró˝y
skontaktowaç si´ z Centrum Operacyjnym.
2. Je˝eli w wyniku niedotrzymania terminu wymienionego
w ust.1 niniejszego paragrafu Allianz Polska poniesie
strat´, Allianz Polska ma prawo od odmowy wyp∏aty
lub odpowiedniego pomniejszenia wyp∏acanego
odszkodowania.
3. Po zg∏oszeniu zdarzenia do Centrum Operacyjnego
i uzyskaniu akceptacji dotyczàcej wczeÊniejszego powrotu,
Ubezpieczony otrzymuje z Centrum Operacyjnego
dokumenty dotyczàce zaistnienia zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà.
Ubezpieczony jest obowiàzany do ich wype∏nienia
i dostarczenia do Centrum Operacyjnego.
4. Je˝eli powodem wczeÊniejszego powrotu jest choroba
lub wypadek, nale˝y przekazaç lekarzowi Centrum
Operacyjnego wszelkie informacje, które pozwolà mu
stwierdziç zasadnoÊç decyzji Ubezpieczonego z medycznego
punktu widzenia.
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5. Allianz Polska ma prawo odmowy wyp∏aty odszkodowania,
je˝eli wed∏ug opinii lekarzy dzia∏ajàcych na zlecenie Allianz
Polska przedstawione informacje nie dokumentujà
prawdziwego stanu rzeczy.
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VII. Ubezpieczenie anulowania noclegu w hotelu
§ 24
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie zawierane jest wy∏àcznie z organizatorami
zagranicznych imprez turystycznych na rzecz ich klientów.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, którymi Ubezpieczony
zosta∏ obcià˝ony przez hotel w wypadku anulowania noclegu
przed datà rozpocz´cia pobytu w hotelu.
3. Ubezpieczenie dotyczy anulowania noclegu w hotelu
znajdujàcym si´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zarezerwowanym za poÊrednictwem biura podró˝y.
4. Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu w hotelu mo˝e
byç zawarte przez Ubezpieczajàcego najpóêniej w ciàgu
24 godzin od chwili jego rezerwacji.
5. Allianz Polska gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów
zwiàzanych z anulowaniem noclegu w hotelu z nast´pujàcych
przyczyn:
1) powa˝na choroba, ci´˝ki wypadek powodujàcy obra˝enia
cia∏a lub Êmierç osoby ubezpieczonej, wspó∏ma∏˝onka,
rodziców, rodzeƒstwo, dzieci, dziadków, wnuków, zi´cia,
synowej, teÊciów lub osoby, która zosta∏a wyznaczona
do opieki nad nieletnimi dzieçmi Ubezpieczonego;
2) powa˝ne zdarzenie losowe, bezwzgl´dnie wymagajàce
obecnoÊci Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania,
które wystàpi∏o w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni
poprzedzajàcych termin rozpocz´cia pobytu w hotelu.
Za powa˝ne zdarzenie losowe uwa˝a si´: w∏amanie
do mieszkania, po˝ar, zalanie, huragan.
6. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) nast´pstw, powik∏aƒ, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistnia∏y przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
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2) cià˝y oraz wszystkich jej konsekwencji i komplikacji,
przerywania cià˝y, porodu, poronienia;
3) braku lub niemo˝liwoÊci dokonania szczepienia, jak
równie˝ niemo˝liwoÊci – z punktu widzenia medycznego
– poddania si´ zabiegom prewencyjnym koniecznym
przed podró˝ami do pewnych krajów;
4) nast´pstw u˝ywania narkotyków i nadu˝ycia alkoholu;
5) chorób i zaburzeƒ psychicznych, nerwic, depresji;
6) wypadków spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczonego i skutków usi∏owania pope∏nienia samobójstwa
przez Ubezpieczonego;
7) nast´pstw epidemii, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
8) skutków wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami domowymi
czy o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami i niepokojami
spo∏ecznymi, aktami terroru i sabota˝u oraz zamachami;
9) skutków wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u
w zak∏adach, przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem
dzia∏ania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
10) wszystkich nast´pstwa promieniowania radioaktywnego
i jonizujàcego.
7. Allianz Polska zastrzega sobie prawo odmowy wyp∏aty
odszkodowania, je˝eli Ubezpieczony nie udokumentuje
zg∏oszonych zdarzeƒ losowych lub je˝eli wed∏ug opinii
lekarzy dzia∏ajàcych na zlecenie Allianz Polska przedstawione
informacje medyczne nie dowodzà faktycznego stanu rzeczy.

§ 25
Suma ubezpieczenia
1. Sum´ ubezpieczenia stanowi cena noclegu.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
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§ 26
Postępowanie na wypadek konieczności anulowania
noclegu
1. O koniecznoÊci anulowania noclegu Ubezpieczony jest
obowiàzany powiadomiç biuro podró˝y natychmiast
po zaistnieniu zdarzenia uniemo˝liwiajàcego wyjazd
Ubezpieczonego.
W razie niewype∏nienia tego obowiàzku Allianz Polska
ograniczy zwrot kosztów do sumy, którà Ubezpieczony
by∏by obcià˝ony przez hotel w dniu zaistnienia zdarzenia.
2. O koniecznoÊci anulowania noclegu Ubezpieczony jest
obowiàzany powiadomiç pisemnie Allianz Polska w terminie
do 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia, chyba ˝e dotrzymanie
tego terminu nie b´dzie mo˝liwe z powodu zdarzenia
losowego lub dzia∏ania si∏y wy˝szej.
Je˝eli z powodu niedotrzymania przez Ubezpieczonego
wy˝ej okreÊlonego 5-dniowego terminu Allianz Polska
poniesie strat´, Allianz Polska ma prawo od odmowy
wyp∏aty lub odpowiedniego pomniejszenia wyp∏acanego
odszkodowania.
3. Biuro podró˝y lub Centrum Operacyjne przekazuje
Ubezpieczonemu dokumenty, które nale˝y dok∏adnie
wype∏niç, do∏àczyç wymaganà dokumentacj´ i przekazaç
do Centrum Operacyjnego w celu udokumentowania
powodu anulowania noclegu oraz udokumentowania
kosztów poniesionych w zwiàzku z tym anulowaniem.
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VIII. Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu
lotniczego
§ 27
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie jest zawierane wy∏àcznie z organizatorami
zagranicznych imprez turystycznych na rzecz ich klientów.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, jakimi Ubezpieczony
zosta∏ obcià˝ony przez przewoênika w zwiàzku z anulowaniem biletu lotniczego przed rozpocz´ciem podró˝y
lotniczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z datà wylotu okreÊlonà w pierwszym odcinku tego biletu.
3. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na europejskich
trasach mi´dzynarodowych, wykupionych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za poÊrednictwem biura podró˝y.
4. Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego mo˝e
byç zawarte przez Ubezpieczajàcego w ciàgu 24 godzin
od chwili wystawienia biletu lotniczego, nie póêniej jednak
ni˝ przed wylotem.
5. Allianz Polska gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów
zwiàzanych z anulowaniem biletu lotniczego z nast´pujàcych
przyczyn:
1) powa˝na choroba, ci´˝ki wypadek powodujàcy obra˝enia
cia∏a lub Êmierç osoby ubezpieczonej, wspó∏ma∏˝onka,
rodziców, rodzeƒstwa, dzieci, dziadków, wnuków, zi´cia,
synowej, teÊciów lub osoby, która zosta∏a wyznaczona
do opieki nad nieletnimi dzieçmi Ubezpieczonego;
2) powa˝ne zdarzenie losowe bezwzgl´dnie wymagajàce
obecnoÊci Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania,
które wystàpi∏o w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni
poprzedzajàcych dat´ planowanego wylotu.
Za powa˝ne zdarzenie losowe uwa˝a si´: w∏amanie
do mieszkania, po˝ar, zalanie, huragan.
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6. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) nast´pstw, powik∏aƒ, komplikacji i pogorszenia stanów
chorobowych, które zaistnia∏y przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
2) cià˝y oraz wszystkich jej konsekwencji i komplikacji,
przerywania cià˝y, porodu, poronienia;
3) braku lub niemo˝liwoÊci dokonania szczepienia,
jak równie˝ niemo˝liwoÊci – z punktu widzenia
medycznego – poddania si´ zabiegom prewencyjnym
koniecznym przed podró˝ami do pewnych krajów;
4) nast´pstw u˝ywania narkotyków i nadu˝ycia alkoholu;
5) chorób i zaburzeƒ psychicznych, nerwic, depresji;
6) wypadków spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczonego i skutków usi∏owania pope∏nienia samobójstwa
przez Ubezpieczonego;
7) nast´pstw epidemii, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych;
8) skutków wydarzeƒ zwiàzanych z wojnami domowymi
czy o zasi´gu mi´dzynarodowym, rozruchami i niepokojami
spo∏ecznymi, aktami terroru i sabota˝u oraz zamachami;
9) skutków wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u
w zak∏adach, przest´pstwach i bójkach, z wyjàtkiem
dzia∏ania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
10) wszystkich nast´pstw promieniowania radioaktywnego
i jonizujàcego;
11) anulowania biletów na loty czarterowe;
12) wszelkich op∏aty pozataryfowe.
7. Allianz Polska zastrzega sobie prawo odmowy wyp∏aty
odszkodowania, je˝eli Ubezpieczony nie udokumentuje
zg∏oszonych zdarzeƒ losowych lub je˝eli – wed∏ug opinii
lekarzy dzia∏ajàcych na zlecenie Allianz Polska – przedstawione
informacje medyczne nie dowodzà faktycznego stanu rzeczy.
8. Âwiadczenie wyp∏acone przez Allianz Polska nie mo˝e
przekroczyç pierwotnej ceny biletu (stanowiàcej sum´
ubezpieczenia, o której mowa w § 28), jednak nie mo˝e
byç wy˝sze od równowartoÊci 300 euro.
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§ 28
Suma ubezpieczenia.
1. Sum´ ubezpieczenia stanowi cena biletu lotniczego.
2. Allianz Polska ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia, nie wi´cej jednak
ni˝ 300 euro.

§ 29
Postępowanie na wypadek konieczności anulowania
biletu lotniczego
1. O koniecznoÊci anulowania biletu lotniczego Ubezpieczony
jest obowiàzany powiadomiç biuro podró˝y natychmiast
po zaistnieniu zdarzenia uniemo˝liwiajàcego wyjazd
Ubezpieczonego.
W razie niedope∏nienia tego obowiàzku Allianz Polska
ograniczy zwrot kosztów do sumy, którà Ubezpieczony
by∏by obcià˝ony przez przewoênika w dniu zaistnienia
zdarzenia.
2. O koniecznoÊci anulowania biletu lotniczego Ubezpieczony
jest obowiàzany powiadomiç pisemnie Allianz Polska
w terminie do 5 dni od zaistnienia zdarzenia, chyba
˝e dotrzymanie tego terminu nie b´dzie mo˝liwe z powodu
zdarzenia losowego lub dzia∏ania si∏y wy˝szej.
Je˝eli z powodu niedotrzymania przez Ubezpieczonego wy˝ej
okreÊlonego 5-dniowego terminu Allianz Polska poniesie
strat´, Allianz Polska ma prawo od odmowy wyp∏aty lub
odpowiedniego pomniejszenia wyp∏acanego odszkodowania.
3. Biuro podró˝y lub Centrum Operacyjne przekazuje Ubezpieczonemu dokumenty, które nale˝y dok∏adnie wype∏niç,
do∏àczyç wszelkà wymaganà dokumentacj´ i przekazaç
do Centrum Operacyjnego w celu udokumentowania
powodu anulowania biletu lotniczego oraz udokumentowania
kosztów poniesionych w zwiàzku z tym anulowaniem.
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IX. Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich
ubezpieczeń
§ 30
Ustalenie i wypłata świadczenia
1. Wyp∏ata przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ nast´puje na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Âwiadczenia sà p∏atne w z∏otych
polskich i stanowià równowartoÊç kwot w innych walutach,
udokumentowanych rachunkami i dowodami ich op∏acenia,
przeliczonych na z∏ote polskie wed∏ug Êredniego kursu
NBP opublikowanego w dniu wydania decyzji o wyp∏acie
Êwiadczenia – w ramach sum ubezpieczenia.
2. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych
dotyczàcych okolicznoÊci lub skutków zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà albo uchylenie si´ od udzielenia
wyjaÊnieƒ powoduje utrat´ prawa do korzystania z us∏ug
bàdê odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia czy odszkodowania.
3. W razie Êmierci Ubezpieczonego zwrot poniesionych przez
niego kosztów przys∏uguje spadkobiercom Ubezpieczonego
na podstawie aktu zgonu, udokumentowania poniesionych
kosztów i postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
4. Wykonanie us∏ug assistance gwarantowanych w niniejszych
ogólnych warunkach mo˝e byç opóênione na skutek strajków,
zamieszek, niepokojów spo∏ecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej czy o zasi´gu mi´dzynarodowym,
promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zaistnienia
zdarzenia losowego lub zadzia∏ania si∏y wy˝szej, udokumentowanych przez Allianz Polska.
5. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, Allianz Polska jest
obowiàzane wyp∏aciç Êwiadczenie przys∏ugujàce z tytu∏u
umowy ubezpieczenia w ciàgu 30 dni od daty zg∏oszenia
roszczenia.
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6. Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Allianz Polska albo wysokoÊci Êwiadczenia
b´dzie niemo˝liwe w terminie 30 dni od daty zg∏oszenia
roszczenia – to 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.
Jednak˝e bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Allianz Polska
powinno wyp∏aciç w terminie 30 dni od daty zg∏oszenia
roszczenia.

§ 31
Roszczenia regresowe
1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, z dniem wyp∏aty odszkodowania przez Allianz Polska roszczenie Ubezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzi z mocy prawa na Allianz Polska do wysokoÊci
zap∏aconego odszkodowania.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody Allianz Polska zrezygnuje
lub zrezygnowa∏ z prawa dochodzenia roszczenia w ca∏oÊci
lub cz´Êci od osoby odpowiedzialnej za szkod´ lub z prawa
do zabezpieczenia roszczenia, Allianz Polska mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyç.
3. Nie przechodzà na Allianz Polska roszczenia przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za które ponosi
odpowiedzialnoÊç.
4. Na ˝àdanie Allianz Polska Ubezpieczony jest obowiàzany
udzieliç pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ od osób trzecich,
udzielajàc informacji i dostarczajàc dokumenty niezb´dne
do dochodzenia roszczeƒ.
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§ 32
Postanowienia końcowe
1. Pomoc Ubezpieczonemu w zwiàzku ze zdarzeniem
obj´tym umowà ubezpieczeniowà jest udzielana w ramach
przepisów paƒstwowych kraju, w którym jest ona Êwiadczona,
lub w ramach przepisów mi´dzynarodowych.
2. Wszelkie roszczenia wynikajàce z niniejszej umowy ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem 3 lat.
3. Za zgodà obydwu stron do umowy mogà zostaç wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych ogólnych warunkach. Postanowienia dodatkowe
sporzàdza si´ w formie pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajà formy pisemnej,
pod rygorem niewa˝noÊci.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi
warunkami ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa.
6. Osoba uprawniona mo˝e w terminie 30 dni od daty
otrzymania ustaleƒ w sprawie Êwiadczeƒ wystàpiç do Allianz
Polska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7. Spory wynikajàce z umów ubezpieczenia rozpatrujà sàdy
powszechne w∏aÊciwe dla siedziby Allianz Polska lub
dla miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
lub Uposa˝onego z umowy ubezpieczenia, w post´powaniu
cywilnym procesowym.
8. Skargi lub za˝alenia zwiàzane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy b´dàcy osobà
fizycznà lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia mo˝e
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zg∏aszaç do Dyrekcji Generalnej Allianz Polska za poÊrednictwem jednostki organizacyjnej Allianz Polska, która
rozpatruje spraw´ lub której skarga lub za˝alenie dotyczy.

§ 33
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, przyj´te uchwa∏à
Zarzàdu TU Allianz Polska S.A. nr 58/2003 z dnia 28 listopada
2003 roku, wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Warszawa, dnia 28 listopada 2003 r.
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Paweł Dangel

Olga Doan

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Grupa Allianz
To najwi´ksza instytucja finansowa w Europie,
zarzàdzajàca aktywami wartymi blisko 1 bilion euro.
Firma dzia∏a w 77 paƒstwach na wszystkich
kontynentach, zatrudnia 180 000 pracowników
i ubezpiecza ponad 60 milionów Klientów
indywidualnych oraz blisko po∏ow´ firm z 500
najwi´kszych przedsi´biorstw naszego globu.
Jest notowana na najwa˝niejszych gie∏dach
Êwiata, w tym na Wall Street.
Przychody ze sk∏adek w roku 2002
wynios∏y 83 miliardy euro.
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