BIURO TURYSTYCZNE ŻAK
Łasin, ul. Dworcowa 22c,
tel. 56 6224766, kom. 602 151 730
www.turystyka-zak.pl
e-mail:biuro@turystyka-zak.pl

Ubezpieczenie w podróży
Klienci podróżujący z Biurem Turystycznym ŻAK ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
•
•

Adres: ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
Infolinia: 0 801 120 120 lub +48 22 50 56 506

Wszyscy klienci, biorący udział w naszych wycieczkach zagranicznych objęci są
ubezpieczeniem:
Wycieczki Zagraniczne Europa /z wyjątkiem Rosji i Białorusi
• Koszty leczenia: 10 000 EUR
• Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 15 000 PLN
• Ubezpieczenie bagażu: 1 000 PLN
Wycieczki Zagraniczne Rosja i Białoruś
• Koszty leczenia: 30 000 EUR
• Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 15 000 PLN
• Ubezpieczenie bagażu: 1 000 PLN
Wycieczki Krajowe nie są objęte ubezpieczeniem.
W przypadku gdy uczestnik choruje przewlekle ma obowiązek dokupić rozszerzenie do
ubezpieczenia od chorób przewlekłych którego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie.
Przed wyjazdem sugerujemy również wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego).
CO TO JEST CHOROBA PRZEWLEKŁA
Firmy ubezpieczeniowe najczęściej definiują chorobę przewlekłą jako „stan chorobowy,
charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długotrwałym przebiegiem”. O chorobie
przewlekłej mówimy w momencie, gdy ubezpieczony leczył się bądź leczy się na daną
chorobę przez dłuższy czas, schorzenie zostało zdiagnozowane oraz istnieje dokumentacja
medyczna potwierdzająca leczenie. Na liście chorób uznawanych za przewlekłe znajdziemy
między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nowotwory,
stwardnienie rozsiane,
choroby układu krążenia,
choroby wieńcowe,
epilepsja,
cukrzyca,
astma,
nadciśnienie,
silne alergie,
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10. przewlekłe choroby układu oddechowego,
11. choroba Alzheimera, zespół Parkinsona,
12. osteoporoza,
13. niedoczynność tarczycy.
Do chorób przewlekłych zalicza się także choroby psychiczne, jednak ubezpieczyciele
odmawiają objęcia ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek zdarzeń związanych z tego typu
schorzeniami, nawet z wykupionym rozszerzeniem o choroby przewlekłe.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy.
Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi
skutkami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Ubezpieczenie wykupowane w Signal Iduna jest ze zwrotem 100% poniesionych przez
Ubezpieczonego kosztów i obejmuje m. in. poniższe przypadki:
• nagła choroba
• nieszczęśliwy wypadek
• śmierć bliskiej osoby
• następstwa choroby przewlekłej
• szkoda na mieniu powstała w wyniku zdarzenia losowego

