
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Travel Polska.
Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zakres ubezpieczenia
Standard Standard Plus VIP The Best

0,35 zł
dziennie za osobę

0,50 zł
dziennie za osobę

1 zł
dziennie za osobę

1,50 zł
dziennie za osobę

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN 40 000 PLN

Χ	Jeśli w trakcie podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, otrzymasz odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN 40 000 PLN

Śmierć ubezpieczonego 3 000 PLN 6 000 PLN 12 000 PLN 24 000 PLN

Ubezpieczenie bagażu podróżnego/sprzętu sportowego 500 PLN 500 PLN 1 500 PLN 3 000 PLN

Χ	Jeśli podczas podróży Twój bagaż/sprzęt sportowy ulegnie zniszczeniu bądź kradzieży otrzymasz zwrot kosztów za poniesioną stratę

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej NIE NIE 100 000 PLN 150 000 PLN

Χ	Jeśli wyrządzisz krzywdę innej osobie lub uszkodzisz jej mienie, wypłacimy świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej

Szkody na osobie NIE NIE 100 000 PLN 150 000 PLN

Szkody na mieniu NIE NIE 20 000 PLN 30 000 PLN

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa NIE NIE 15 000 PLN 30 000 PLN

Χ	Jeśli w trakcie podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, pokryjemy koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, prowadzonej w celu 
ratowania Twojego życia lub zdrowia

Ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej NIE NIE 1 000 PLN 2 000 PLN

Χ	Jeśli w trakcie podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, pokryjemy koszty udzielenia pierwszej pomocy medycznej przez jednostkę 
ratownictwa medycznego oraz koszty zakupu niezbędnych leków i środków opatrunkowych

Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji NIE NIE 1 000 PLN 2 000 PLN

Χ	Jeśli w trakcie podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, pokryjemy koszty poniesione na przywrócenie Ci sprawności fizycznej

Turystyka kwalifikowana, w tym wędrówki po górach, 
pływanie żaglówką TAK TAK TAK TAK

Χ	Jeśli w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej ulegniesz wypadkowi, otrzymasz odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku. 
Sporty objęte zakresem: uczestnictwo w obozach sportowych przez dzieci i młodzież do lat 18 (z wyłączeniem obozów narciarskich 
i snowboardowych), jazda na rowerze, jazda na łyżwach, pływanie, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, uczestnictwo w jeep-safari, 
wędkarstwo, wędrówki i bieganie po górach do 3000 m n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo 
do 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, gra w golfa, pływanie na SUP, gra w szafy, warcaby, gra w bilard, zorbing, snorkeling, jazda 
na hulajnodze, deskorolce, segway, disc golf.

Sporty wysokiego ryzyka, w tym narciarstwo, snowboard, 
windsurfing, kitesurfing NIE NIE TAK TAK

Χ	Jeśli w trakcie amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka ulegniesz wypadkowi, pokryjemy koszty ratownictwa, pierwszej pomocy 
medycznej, rehabilitacji oraz otrzymasz odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku. Sporty objęte zakresem: narciarstwo, snowboard, w tym 
uczestnictwo w obozach narciarskich i snowboardowych przez dzieci i młodzież do lat 18, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem 
powietrznym do głębokości 30 metrów, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty 
obronne, jazda na quadach, kitesurfing, windsurfing, surfing, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball.
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