
 
 

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków 
 

Wariant 
Podstawowy / Holiday Basic 

 
• koszty leczenia 
• koszty transportu i repatriacji 
• nast ępstwa nieszcz ęśliwych wypadków 
• koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistanc e” 

 
Wariant 

 Rozszerzony / Holiday Charter 
 

• koszty leczenia 
• koszty transportu i repatriacji 
• koszty pobytu osoby towarzysz ącej 
• nast ępstwa nieszcz ęśliwych wypadków 
• odpowiedzialno ść cywilna 
• koszty ratownictwa 
• bagaŜ, 
 

Wariant 
Pełny / Holiday Charter Plus 

 
• koszty leczenia 
• koszty transportu i repatriacji 
• koszty pobytu osoby towarzysz ącej 
• koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia 
• nast ępstwa nieszcz ęśliwych wypadków 
• koszty ratownictwa 
• odpowiedzialno ść cywilna 
• bagaŜ 
• koszty opó źnienia dostarczenia baga Ŝu 
• koszty przerwania podró Ŝy 
• koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistanc e” 
 

 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 

 
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia w tym leczenia hiperbarycznego 
poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z 
jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie 
pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu. 
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu w tym transportu powietrznego i 
repatriacji poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, pod 
warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZ ĄCEJ 
 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczającemu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w przypadku konieczności jego hospitalizacji i w okresie jej trwania 
lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów 
leczenia. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyŜywienie oraz powrót do kraju osoby 
towarzyszącej Ubezpieczającemu, jeŜeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza 
prowadzącego leczenie Ubezpieczającego. 
 



 
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY WEZWANEJ DO TOWA RZYSZENIA 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w razie konieczności jego hospitalizacji na okres co najmniej 7 dni 
lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów 
leczenia. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyŜywienie oraz podróŜ osoby wezwanej do 
towarzyszenia Ubezpieczającemu, jeŜeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza 
prowadzącego leczenie Ubezpieczającego 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego w czasie 
podróŜy  
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub 
poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane słuŜby ratownicze w celu ratowania Ŝycia lub zdrowia 
Ubezpieczającego, który uległ, w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, 
nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową. 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie, 
wyrządzone osobom trzecim w czasie podróŜy. 
 

UBEZPIECZENIE BAGA śU 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaŜ w tym osobisty sprzęt nurkowy Ubezpieczającego w czasie podróŜy.  Ochroną 
ubezpieczeniową objęty jest bagaŜ znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego oraz bagaŜ, który został: 
 

• powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu 
przewozowego, 

• oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagaŜu, 
• pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczającego  

(z wyłączeniem namiotu), 
• pozostawiony w zamkniętym na zamek bagaŜniku pojazdu samochodowego, albo w zamkniętej na zamek 

przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki pływającej, pod warunkiem, iŜ nie był on widoczny z zewnątrz. 
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGA śU 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz kraju stałego pobytu, w związku z opóźnieniem dostarczenia bagaŜu, na zakup niezbędnych w podróŜy 
przedmiotów osobistego uŜytku, które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w bagaŜu powierzonym zawodowemu 
przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego 
 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ śY 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego na 
wcześniejszy powrót do kraju, spowodowany: 

• śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczającego lub nagłym zachorowaniem, wymagającym jego hospitalizacji, o ile 
zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania,  

• szkodą w mieniu Ubezpieczającego lub lokalach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność gospodarczą, 
powstałą wskutek działania ryzyka elementarnego albo kradzieŜy z włamaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to 
miało miejsce w kraju zamieszkania i pod warunkiem, Ŝe spowodowało konieczność dokonania przez 
Ubezpieczającego czynności administracyjnych lub prawnych. 

 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ PO MOCY  

„ASSISTANCE” 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum 
Alarmowego, natychmiastowej pomocy „assistance” w zakresie określonym w niniejszych ogólnych warunkach 
ubezpieczenia. 
 



 
 

 
 

Podstawowy 
Holiday Basic 

 
Tylko dla Osób 

Towarzysz ących 

 
Rozszerzony 

Holiday Charter 
 

Płetwonurkowie 
oraz Osoby 

Towarzysz ące 
 

 
Pełny 

Holiday Charter Plus 
 

Płetwonurkowie  
oraz  

Osoby Towarzysz ące 
 

 
 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  

SUMA  UBEZPIECZENIA 
oraz  górne  limity  odpowiedzialno ści w PLN 

Koszty Leczenia     50.000 150.000 300.000 
Koszty Transportu i Repatriacji  do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL  
Koszty pobytu osoby towarzysz ącej   do 5.000 
Koszty Ratownictwa  Osoby Nurkuj ące  do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL 
Koszty Ratownictwa  Osoby Towarzysz ące  do 15.000 
Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia  

 
 

do 10.000 
Następstwa Nieszcz ęśliwych Wypadków 
 

10.000 20.000 30.000 

świadczenie w przypadku całkowitego trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

 
100 % sumy ubezpieczenia NNW 

Świadczenie w przypadku cz ęściowego trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

 
okre ślony % sumy ubezpieczenia NNW 

Świadczenie w przypadku śmierci 50 % sumy ubezpieczenia NNW 
  

Odpowiedzialno ść Cywilna  
szkody w mieniu       50.000 250.000 
szkody na osobie                                    100.000 500.000 

  
BagaŜ   /w tym sprz ęt nurkowy/    
Osoby Nurkuj ące 
W wariancie Rozszerzonym i Pełnym mo Ŝliwo ść 
zwiększenia sumy ubezpieczenia Baga Ŝu do 10.000                                               
 

  
2.000 

lub  
10.000 

 
4.000 

lub 
10.000 

BagaŜ    
Osoby Towarzysz ące 
 

 1.000 
 

4.000 
 

Koszty opó źnienia dostarczenia baga Ŝu   do 1.000 
Koszty przerwania podró Ŝy   do 5.000 

  
ASSISTANCE  

gwarancja pokrycia kosztów leczenia  do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL 
organizacja transportu ubezpieczaj ącego do kraju 
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza 

 
do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL 

organizacja i pokrycie kosztów pobytu 
ubezpieczaj ącego w hotelu w przypadku, gdy transport 
nie mo Ŝe nastąpić bezpośrednio po zako ńczeniu 
leczenia 

 
do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL 

organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczaj ącego 
do kraju w przypadku, gdy po zako ńczeniu leczenia 
ubezpieczaj ący nie mo Ŝe powróci ć zaplanowanym 
środkiem transportu 

 
do wysoko ści sumy ubezpieczenia KL 

organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby  
towarzysz ącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza  

  
do 5.000 

organizacja podró Ŝy i pobytu osoby wezwanej do 
towarzyszenia  

  
 

 
do 10.000 

organizacja i pokrycie wcze śniejszego powrotu 
ubezpieczaj ącego do kraju 

 
 

  
do 5.000 

wynaj ęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podró Ŝy   do 4.000 
zakwaterowanie kierowcy  do 400,- na dzie ń, nie dłu Ŝej ni Ŝ 3 dni 

pomoc finansowa  do 2.000 
złoŜenie kaucji  do 8.000 
zastępstwo procesowe   do 8.000  do 12.000 

 



 
 
 

Składki – Opłaty 
 
 

PŁETWONURKOWIE 
 

Ubezpieczenia Krótkoterminowe  
 

Stawki w PLN za ka Ŝdy dzie ń ubezpieczenia 
 

Wariant ubezpieczenia Europa wraz z pa ństwami obszaru 
M. Śródziemnego oraz  

W. Kanaryjskimi 
Cały Świat 

Rozszerzony 
(Holiday Charter) 

150.000 PLN 
6,50 8,50 

Pełny 
(Holiday Charter Plus) 

300.000 PLN 
12,30 15,90 

 
 

Ubezpieczenia Roczne  
 

Stawki w PLN za roczny okres ubezpieczenia  
 okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 60 dni w ci ągu roku 

 Wariant ubezpieczenia 
Europa wraz z pa ństwami obszaru 

M. Śródziemnego oraz  
W. Kanaryjskimi 

Cały Świat 

Rozszerzony 
(Holiday Charter) 

150.000 PLN 

 
325,00 

 
425,00 

Pełny 
(Holiday Charter Plus) 

300.000 PLN 

 
615,00 

 
795,00 

 
 
 
 

Doubezpieczenie Baga Ŝu /Sprzęt Nurkowy/ Limit – 10.000 PLN  
 

Ubezpieczenie Krótkoterminowe niezale Ŝnie od zakresu terytorialnego – 
składka za ka Ŝdy dzie ń ubezpieczenia w PLN 

 
12,00  

Ubezpieczenie Roczne maksymalny okres ochrony ubezp ieczeniowej wynosi 
60 dni w ci ągu roku niezale Ŝnie od zakresu terytorialnego  

 
500,00  

 
 
 
 

ZniŜki i Zwy Ŝki w opłatach 
/w trakcie obliczania stosuj ę się zasadę naliczania iloczynowego/ 

 
ZNIśKI  

Dzieci do 18 lat oraz młodzie Ŝ szkolna i akademicka do 24 lat 30% 
Grupy powy Ŝej 5 osób 10% 

ZWYśKI  
Praca fizyczna /z wyj ątkiem instruktora i przewodnika nurkowego/ 100% 

Płetwonurkowanie sportowe 50% 
Leczenie nast ępstw choroby przewlekłej tylko dla osób do 65 roku Ŝycia 300% 

Wyczynowe uprawianie sportu 100% 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSOBY  TOWARZYSZĄCE 
 
 

Ubezpieczenia Krótkoterminowe za okres nie dłu Ŝszy ni Ŝ 30 dni  
 

Stawki w PLN za ka Ŝdy dzie ń ubezpieczenia 
 

Wariant ubezpieczenia Europa wraz z pa ństwami obszaru 
M. Śródziemnego oraz  

W. Kanaryjskimi 
Cały Świat 

Podstawowy 
(Holiday Basic) 

50.000 PLN 
2,50 3,25 

Rozszerzony 
(Holiday Charter) 

150.000 PLN 
5,10 6,60 

Pełny 
(Holiday Charter Plus) 

300.000 PLN 
9,60 12,50 

 
 
 

Ubezpieczenia Krótkoterminowe za okres przekraczaj ący 30 dni  
 

Stawki w PLN za ka Ŝdy dzie ń ubezpieczenia 
 

Wariant ubezpieczenia Europa wraz z pa ństwami obszaru 
M. Śródziemnego oraz   

W. Kanaryjskimi 
Cały Świat 

Podstawowy 
(Holiday Basic) 

50.000 PLN 
2,25 2,90 

Rozszerzony 
(Holiday Charter) 

150.000 PLN 
4,60 5,90 

Pełny 
(Holiday Charter Plus) 

300.000 PLN 
8,60 11,25 

 
 

ZniŜki i Zwy Ŝki w opłatach 
/w trakcie obliczania stosuj ę się zasadę naliczania iloczynowego/ 

 
ZNIśKI  

Dzieci do 18 lat oraz młodzie Ŝ szkolna i akademicka do 24 lat 30% 
Grupy powy Ŝej 9 osób 15% 

ZWYśKI  
Praca fizyczna  50% 

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka 50% 
Leczenie nast ępstw choroby przewlekłej tylko dla osób do 65 roku Ŝycia 300% 

Wyczynowe uprawianie sportu 100% 
 
 
 


