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KONTYNENTY MULTITRAVEL 

 

Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę  KONTYNENTY MULTITRAVEL  jest pakietem ubezpieczeń 

kompleksowych, z wysokimi sumami ubezpieczenia i bardzo szerokim zakresem ochrony. Ubezpieczenie 

przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych (włącznie z amatorskim uprawianiem sportów 

letnich i zimowych), do pracy, w celach prywatnych. 

Ubezpieczenia zawiera pełen zakres ryzyk Travel ( czyli koszty leczenia wraz z Assistance  , NNW, bagaż podróżny i 

OC) ale również automatyczne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, ubezpieczenie rezygnacji 

z biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu. Wyróżnikiem produktu są włączone dla wszystkich koszty leczenia 

następstw chorób przewlekłych w wysokości 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Tylko w przypadku, gdy 

Ubezpieczony chce mieć pełną sumę ubezpieczenia na następstwa chorób przewlekłych musi dopłacić zwyżkę 

składki. 

Pakiet dostępny jest w trzech wariantach: BASIC, PREMIUM, MAXIMUM, różniących się od siebie zakresem, sumami 

ubezpieczenia, zasięgiem terytorialnym.  

 

Wszystkie kwoty w EUR, SU – suma ubezpieczenia ; KL – koszty leczenia, NNW – następstwa nieszczęśliwych 

wypadków; BP – bagaż podróżny; OC – odpowiedzialność cywilna 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

BASIC PREMIUM MAXIMUM 

Sumy ubezpieczenia i gwarancyjne oraz ich podlimity dla każdego 

Ubezpieczonego 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, 

z uwzględnieniem poniższych podlimitów:  
100 000 150 000 250 000 

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych  10 000 15 000 25 000 

Koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i 

bólowych 
250 250 250 

Koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków 

pomocniczych 
1 000 1 000 1 000 

Koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą 100 100 100 

Koszty zakup trumny lub koszty kremacji i zakupu urny 1 250 1 250 1 250 

Koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której 

Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego 

wypadku lub nagłego zachorowania do miejsca  pobytu za granicą  

100 100 100 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej 

Ubezpieczonemu 

100 za dzień – w 

przypadku kosztów 

zakwaterowania i 

wyżywienia 

1 000 – w przypadku 

kosztów  transportu 

100 za dzień – w 

przypadku kosztów 

zakwaterowania i 

wyżywienia 

1 000 – w przypadku 

kosztów transportu 

100 za dzień – w 

przypadku kosztów 

zakwaterowania i 

wyżywienia 

1 000 – w przypadku 

kosztów transportu 

Koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia 1 000 1 000 1 000 

Koszty kontynuacji zaplanowanej podróży 500 500 500 

Koszty  transportu osób bliskich 1 000 1 000 1 000 

Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi 1 000 1 000 1 000 

Koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego 

do RP lub kraju rezydencji 
1 000 1 000 1 000 

Koszty pomocy prawnej 2 500 2 500 2 500 

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski 250 250 250 

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras 

zjazdowych 
20  20  20  

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego 
20 na każdy dzień  

dla 1 osoby 

20 na każdy dzień  

dla 1 osoby 

20 na każdy dzień  

dla 1 osoby 

Koszty poszukiwań i  ratownictwa  6 000 8 000 10 000 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  4 000 6 000 10 000 

Ubezpieczenie bagażu podróżnego 400 500 600 

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 200 200 

Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 200 200 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:     
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 szkody osobowe  50 000 80 000 100 000 

 szkody rzeczowe 5 000 8 000 10 000 

szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową 

ubezpieczenia 
10 000 15 000 20 000 

szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową 

ubezpieczenia  
1 000 1 500 2 000 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej 

przerwania 
1 250 1 250 1 250 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego  500 500 500 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu 500 500 500 

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku 

kradzieży z włamaniem lub rabunku 
150 150 150 

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem 

pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas 

podróży zagranicznej 

3 500 3 500 3 500 

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 500 700 1 000 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

1. W zakresie ubezpieczenia włączone są bez opłacania żadnej dodatkowej zwyżki składki: 

 Koszty leczenia następstw chorób przewlekłych do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia; 

 Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych ( w tym narciarstwa, snowboardu, wszystkich odmian 

surfingu); 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu; 

 Dodatkowe ryzyka sportowe jak : sprzęt sportowy, odpowiedzialność cywilna związana z amatorskim 

uprawianiem sportu; 

 Automatyczne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 72 h w przypadku gdy Ubezpieczony nie będzie 

mógł wrócić do kraju z powodu np. awarii środka transportu, odwołania lotu z uwagi na warunki 

atmosferyczne; 

2. Po  opłaceniu dodatkowej  składki,  ochroną ubezpieczeniową  mogą zostać objęte poniżej wymienione 

ryzyka: 

 wykonywanie pracy fizycznej za granicą  ( Kod PF + 60%); 

 następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia KL ( kod CP + 100%); 

 uprawianie sportów  wysokiego ryzyka ( kod ryzyka SWR + 100%); 

 zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu ( kod ryzyka ZS + 200%); 

 uprawianie sportów ekstremalnych ( kod ryzyka SE + 300%); 

3. Ubezpieczenie podzielone jest na dwa zakresy terytorialne ( Europa i Świat). Każdy z pakietów można kupić 

w wariancie na Europę lub na Świat. 

4. W przypadku wyjazdów do USA, Kanady lub Australii ubezpieczenie może zostać zawarte przez osoby do 70 

roku życia. 

Wszystkie szkody związane z kosztami leczenia za granicą powinny być  zgłoszone  przez Ubezpieczonego 

najpóźniej wciągu 48 godzin od zdarzenia do Centrali Alarmowej. Ubezpieczony może jedynie sam zapłacić za 

pojedynczą wizytę ambulatoryjną lub wizytę stomatologiczną  związaną z leczeniem ostrego stanu zapalnego lub 

bólowego zęba. Po powrocie do kraju otrzyma zwrot na podstawie przedstawionych rachunków. 

 

 
 

Centrala Alarmowa INTER PARTNER ASSISTANCE telefon czynny całą dobę: 

 +48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82. 

 

 

Infolinia AXA 0801 200 200 

 

 


