Ubezpieczenie Kosztów leczenia za granicą
Bon Voyage
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
			
			

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt: 		

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Bon Voyage

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach w tym w Ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicą Bon Voyage Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Bon Voyage to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki,
które mogą mieć miejsce podczas wyjazdów zagranicznych w celach prywatnych (turystycznie), jak i w celu wykonywania pracy.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
aw Wariancie Podstawowym:
– koszty leczenia, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub
choroby (Klauzula nr 1),
– koszty poniesione podczas podróży zagranicznej udzielane
przez InterRisk za pośrednictwem CENTRUM ASSISTANCE, natychmiastowej pomocy w zakresie hospitalizacji lub transportu
do RP (Klauzula nr 2)
aw Wariancie Rozszerzonym:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û rodzajów świadczeń określonych w klauzulach nr 3–7 rozszerzających
zakres ubezpieczenia, jeżeli nie zostały wykupione

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

w klauzuli 1, 2, 3, 4 m.in. powstałe w następstwie lub w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczo
nego

!

w klauzuli nr 5 m.in. powstałe wskutek kradzieży przy użyciu dorabianych kluczy

!

w klauzuli nr 6 m.in. powstałe wskutek opóźnienia lotu samolotu startującego z RP, kraju którego obywatelstwo Ubezpieczony posiada oraz
kraju stałego lub czasowego pobytu Ubezpieczonego

!

w klauzuli nr 7 m.in. wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej

– koszty ratownictwa i poszukiwania (Klauzula nr 3)
– następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 4)
– koszty związane z opóźnieniem dostarczenia oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem bagażu podróżnego Ubezpieczonego, które ubezpieczony zabrał w podróż zagraniczną (Klauzula
nr 5)
– koszty związane z opóźnieniem lotu (Klauzula nr 6)
– ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (Klauzula nr 7)
Suma ubezpieczenia
a ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego osobno dla każdego
rodzaju ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
InterRisk, dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem, że w przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego jej wysokość ustalana jest na podstawie wartości ubezpieczanego mienia
a Klauzula nr 1 – od 5.000€ do 120.000€
a Klauzula nr 2 – od 1.000€ do 50.000€
a Klauzula nr 3 – od 1.000€ do 12.500€
a Klauzula nr 4 – od 5.000zł do 120.000zł
a Klauzula nr 5 – od 1.000zł do 4.000zł
a Klauzula nr 6 – od 500zł do 2.000zł
a Klauzula nr 7 – od 5.000€ do 120.000€

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
a na terenie całego świata, po przekroczeniu przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej bądź kraju którego obywatelstwo posiada lub kraju stałego/czasowego pobytu

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– w razie szkody należy skontaktować się z CENTRUM 
ASSISTANCE
(nr telefonu podany jest w polisie)
– w przypadku braku możliwości skontaktowania się z CENTRUM ASSISTANCE należy niezwłocznie powiadomić InterRisk o zaistnieniu szkody

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia indywidualnego/rodzinnego może zostać zawarta na okres ubezpieczenia nie krótszy niż:
a) 1 dzień – przy podróży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej/ krajów EFTA,
b) 3 dni – przy podróży zagranicznej do pozostałych krajów,
ale nie dłuższy niż 90 dni.
Umowa ubezpieczenia grupowego może zostać zawarta na okres ubezpieczenia nie dłuższy niż dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
b) w przypadku opłacenia składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRIsk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność InterRisk,
a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu,
c) wobec Ubezpieczonego z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej wskutek wypłacenia świadczenia/odszkodowania lub
świadczeń/odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia/sumie gwarancyjnej, określonej osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia (klauzule nr 1–7),
d) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu,
e) wobec Ubezpieczonego z dniem, w którym został zgłoszony przez Ubezpieczającego jako występujący z ubezpieczenia grupowego,
f ) wobec Ubezpieczonego, z dniem, w którym InterRisk otrzymał oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie jej obowiązywania:
– w przypadku umów zawartych na okres minimum 12 miesięcy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia,
– w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy ze skutkiem natychmiastowym.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od
umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.
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