Liberty Ubezpieczenia stało się częścią
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej
w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros,
Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.
Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie
oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty
Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej
tytułu.

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000271543, NIP 1070006155, REGON 140806789
Wysokość kapitału zakładowego 15 941 177 PLN,
opłacony w całości.
tel. +48 22 589 95 21, www.lu.pl

KARTA PRODUKTU – UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć za pomocą platformy sprzedażowej, na której znajduje się kalkulator
ubezpieczeń turystycznych.
Polisa może obejmować max 9 osób.
 Podział wiekowy:
 0-16 lat (dzieci)
 Powyżej 17 roku życia (dorośli)
 Po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki klient otrzymuje na maila linka do pobrania
dokumentów ubezpieczeniowych: OWU oraz polisę
 Jednocześnie klient otrzymuje SMSa z nr polisy i nr tel. Centrum Alarmowego
 Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres ubezpieczenia trwający najkrócej 1 dzień, a najdłużej 60
dni.
 Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana najwcześniej od dnia następującego po dniu, w którym została
opłacona.
 W przypadku umów zawieranych po rozpoczęciu podróży zagranicznej, zastosowanie ma karencja - ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie 3 dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia i
opłacenia składki.
 W przypadku umów zawieranych w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się najwcześniej następnego dnia po zawarciu Umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki.
 Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie na terytorium wskazanym w polisie (EUROPA albo ŚWIAT),
z wyłączeniem RP, kraju którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony oraz kraju rezydencji Ubezpieczonego.
 SU (Suma Ubezpieczenia) – pokazana SU odnosi się do jednego ubezpieczonego; jeżeli jest 5 osób na polisie
to na każdą osobę przysługuje dana SU.
Parametry produktu:

Wariant Podstawowy

Wariant Optymalny

Wariant Rozszerzony

Koszty leczenia i assistance

+

+

+

NNW

+

+

+

OC

-

+

+

Utrata bagażu

-

-

+

Ubezpieczenie sprzętu

-

-

+

+

+

Opcjonalnie:
Amatorskie uprawianie sportów
letnich lub zimowych (np.
narciarstwo, windsurfing,
żeglarstwo, itp.)

+

Sporty wysokiego ryzyka
(np. nurkowanie itp.)

+

+

+

Praca zarobkowa (fizyczna)

+

+

+

Odwołanie imprezy

+

+

+

Choroby przewlekłe

+

+

+

System zwyżek i zniżek:
Zniżka dla dzieci

10%

10%

10%

Znika dla grup

brak

brak

brak

1-3 dni cena stała

tak

tak

tak

zwyżka

zwyżka

zwyżka

Sporty wysokiego ryzyka

zwyżka

zwyżka

zwyżka

Praca zarobkowa

zwyżka

zwyżka

zwyżka

Odwołanie imprezy

zwyżka

zwyżka

zwyżka

Choroby przewlekłe

zwyżka

zwyżka

zwyżka

Amatorskie uprawianie
sportów letnich lub
zimowych

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenia turystyczne
Zakres ubezpieczenia, którego
dotyczą sumy ubezpieczenia /
zdarzenia, których dotyczą limity
odpowiedzialności
Koszty leczenia i assistance (KLiA),
w tym:
Franszyza integralna dla KLiA
wizyta lekarska
pokrycie kosztów hospitalizacji
koszty transportu medycznego (do
innego szpitala, do RP)
koszty transportu zwłok
koszty ratownictwa w górach i na
morzu
koszty leczenia stomatologicznego
koszty leczenia związane z ciążą (do
20 tyg. ciąży)
koszty powrotu towarzyszących
członków rodziny Ubezpieczonego
koszty podróży i pobytu osoby
wezwanej do towarzystwa
pokrycie kosztów pobytu i
transportu osoby towarzyszącej
Ubezpieczonemu w podróży
koszty transportu i opieki nad
niepełnoletnimi dziećmi

sumy ubezpieczenia (SU), sumy gwarancyjne (SG) oraz limity
odpowiedzialności (wszystkie wyrażone w złotych polskich)
Wariant Podstawowy

Wariant Optymalny

Wariant Rozszerzony

60 000 PLN

120 000 PLN

200 000 PLN

100
do wysokości SU
do wysokości SU

100
do wysokości SU
do wysokości SU

100
do wysokości SU
do wysokości SU

do wysokości SU

do wysokości SU

do wysokości SU

do wysokości SU

do wysokości SU

do wysokości SU

-

20 000

20 000

600

600

600

-

4 000

4 000

-

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

500 PLN na
dzień/ max 7 dni

500 PLN na
dzień/ max 7 dni

500 PLN na
dzień/ max 7 dni

-

5 000

5 000

koszty kontynuacji zaplanowanej
podróży
koszty organizacji usług kierowcy
zastępczego
Pomoc prawna
OC, w tym
franszyza
OC w życiu prywatnym za szkody
osobowe
OC w życiu prywatnym za szkody
rzeczowe
NNW
Utrata bagażu
Ubezpieczenie sprzętu sportowego

-

-

5 000

-

4 000

4 000

-

100 000
500

3 000
200 000
500

-

do wysokości SG

do wysokości SG

-

10% SG

10% SG

10 000
-

20 000
-

30 000
4 000
4 000

Zasięg terytorialny:
EUROPA – kraje: Albania, Andora, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Czarnogóra, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (wraz z Korsyką), Niemcy, Gibraltar,
Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako,
Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja (część europejska), San Marino, Serbia (wraz z Kosowym),
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan, Włochy oraz kraje
basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Maroko, Tunezja,
lub
ŚWIAT – we wszystkich państwach świata, z wyłączeniem terytorium Afganistanu, Algierii, Iraku, Iranu,
Jordanii, Korei Północnej, Kuby, Sudanu i Syrii
WAŻNE! – w żadnym przypadku ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje na terytorium RP, kraju którego
obywatelstwo posiada Ubezpieczony, a także kraju, którego jest rezydentem.
Składka ubezpieczeniowa
 Składkę ubezpieczeniową dla jednej osoby oblicza się na podstawie :
 zakresu terytorialnego,
 okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej,
 wariantu ubezpieczenia
 objęcia ochroną w ramach dodatkowych ryzyk.
 Składka ustalana jest w złotych polskich i jest opłacana jednorazowo w złotych polskich (PLN).
 Opłacenie składki jest warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 Opłacenie składki w kwocie niższej niż wymagana skutkuje brakiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela
i jest traktowana jako nieopłacenie składki w terminie.
 W razie ustania stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 Klient ma możliwość opłacenia składki od razu przy zakupie polisy. Jeżeli nie uda mu się od razu
opłacić składki otrzymuje na maila linka do płatności. Link ten jest ważny do godz. 23:59 w dniu
poprzedzającym rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej.

