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Informacja do Warunków dla beneficjentów do umowy ubezpieczenia grupowego 
„Ubezpieczenie podróżne do rachunku Revolut Metal” zgodnie z art. 17 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W 
WARUNKACH DLA BENEFICJENTÓW 

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń 
 
 
 

A § 1-4 
B § 1-3 
C  § 1-2 
D  § 1-2 
E  § 1-2 
F  § 1-2 
G  § 1-2 
H  § 1-7 
I  § 1-2,  
J  § 1-4 
K  § 2 
L  § 1 

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich 
obniżenia 
 
 
 

D  § 3 
F  § 3 
G  § 3-4 
I  § 3 
J  § 2 ust. 3 
K  § 4-5 
WYŁĄCZENIA OGÓLNE  § 1-4 
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RACHUNEK REVOLUT METAL 
WARUNKI DLA BENEFICJENTÓW 

 

 
WSTĘP 
 
Revolut Bank UAB, jako ubezpieczający prowadzący rachunek bieżący Metal, zawarł z nami następującą 
umowę grupową dotyczącą świadczeń ubezpieczeniowych (zwaną dalej „umową ubezpieczenia 
grupowego”), z których mogą korzystać posiadacze rachunku i beneficjenci.  
 
Na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego posiadacze rachunku mogą złożyć roszczenie 
bezpośrednio do nas, ale nie przysługują im żadne prawa bezpośrednio wobec nas z tytułu umowy 
ubezpieczenia grupowego. 
 
Niniejsze warunki dla beneficjentów nie stanowią części indywidualnej polisy ubezpieczeniowej, ale 
zawierają opis różnych świadczeń dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia grupowego. Niniejsze 
warunki dla beneficjentów zawierają informacje na temat świadczeń, różnych ograniczeń i wyłączeń, 
a także obowiązków posiadaczy rachunków i innych beneficjentów wynikające z umowy ubezpieczenia 
grupowego. Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia grupowego są dostępne dla posiadaczy 

rachunków wyłącznie od momentu zasubskrybowania rachunku bieżącego Metal do momentu przejścia 
z rachunku bieżącego Metal na rachunek niższego poziomu lub do zamknięcia rachunku bieżącego Metal 
przez Revolut Bank UAB albo przez posiadacza rachunku.  
 
Posiadacz rachunku i inni beneficjenci powinni uważnie przeczytać niniejsze warunki dla beneficjentów.  
 
Zgodnie z Warunkami Revolut Plus, Premium i Metal  potwierdzasz, że rozumiesz język angielski i zgadzasz 
się, że roszczenia związane ze świadczeniami, które masz w ramach umowy ubezpieczenia grupowego 
Revolut, będą obsługiwane w języku angielskim. Alternatywnie, Twoje roszczenia będą rozpatrywane w 
języku lokalnym, jeśli oficjalnym językiem Twojego kraju zamieszkania jest angielski, niemiecki, francuski, 
włoski, hiszpański, holenderski, polski, grecki, słoweński, węgierski lub rumuński.  
 
Revolut Bank UAB będzie informować posiadacza rachunku o wszelkich znaczących zmianach w umowie 
ubezpieczenia grupowego lub o tym, że umowa ubezpieczenia grupowego wygasła lub nie jest 
kontynuowana na tych samych warunkach. Umowa ubezpieczenia grupowego może zostać zakończona, 
zmieniona lub rozwiązana przez nas lub Revolut Bank UAB bez zgody posiadacza rachunku. 
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LISTA ŚWIADCZEŃ 
 

REZYGNACJA Z PODRÓŻY 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Zwrot bezzwrotnych kosztów 
podróży, opłat za anulowanie 
rezerwacji i opłat za zmianę 
rezerwacji w przypadku rezygnacji z 
podróży  

5000 EUR na beneficjenta 50 EUR na beneficjenta 

 

PRZERWANIE PODRÓŻY 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Zwrot niewykorzystanych 
bezzwrotnych kosztów podróży 
w przypadku przerwania podróży 

5000 EUR na beneficjenta  50 EUR na beneficjenta 

Zwrot dodatkowych kosztów 
transportu w razie Twojego 
wcześniejszego powrotu do kraju 
zamieszkania  

Bilet w klasie ekonomicznej Brak 

Zwrot dodatkowych kosztów 
umożliwiających kontynuowanie 
Twojej podróży 

Bilet w klasie ekonomicznej Brak 

Zwrot kosztów niezbędnego 
dodatkowego zakwaterowania 

Do 1000 EUR łącznie dla 
wszystkich beneficjentów (do 
200 EUR za noc przez nie więcej 
niż 5 nocy) 

Brak 

 

OPÓŹNIENIE PODRÓŻY 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Zwrot dodatkowych wydatków 
poniesionych w wyniku opóźnień 
w transporcie albo spóźnienia na 
wyjazd/odlot podczas podróży  
 

Minimalny wymagany czas 
opóźnienia wynosi 4 godziny 

Jeżeli beneficjent dysponuje 
rachunkami – 500 EUR na 

beneficjenta 

(maksymalnie do 100 EUR za 
pierwsze pełne 4 godziny 
i maksymalnie do 100 EUR za 
każdą kolejną pełną godzinę) 
 
Jeżeli beneficjent nie dysponuje 
rachnkami  lub nie poniósł 
żadnych wydatków – 350 EUR 
na  beneficjenta 

(maksymalnie do 70 EUR za 
pierwsze pełne 4 godziny 
i maksymalnie do 70 EUR za 
każdą kolejną pełną godzinę) 

Brak 
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BAGAŻ 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Uszkodzenie, utrata lub kradzież 
bagażu 

Do 1000 EUR na beneficjenta 
(ale nie więcej niż 150 EUR 
w przypadku nieprzedstawienia 
rachunków) w tym do 250 EUR w 
przypadku przedmiotów o 
wysokiej wartości 

50 EUR 

 

OPÓŹNIENIE BAGAŻU 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Zwrot za niezbędne przedmioty 
w przypadku opóźnienia 
w dostarczeniu bagażu do miejsca 
docelowego podróży 
 

Minimalny wymagany czas 
opóźnienia wynosi 4 godziny 

Jeżeli beneficjent dysponuje 
rachunkami – 400 EUR na 

beneficjenta 

 
Jeżeli beneficjent nie dysponuje 
rachunkami  – 200 EUR na 

beneficjenta (wyłącznie 
w przypadku podróży „tam”) 

Brak 

 

UTRATA DOKUMENTÓW PODRÓŻY 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Zwrot kosztów poniesionych na 
wydanie paszportu tymczasowego 
lub wizy i wydatków powiązanych 
w przypadku utraty, kradzieży lub 
zniszczenia Twoich dokumentów 
podróży w trakcie podróży 

500 EUR 
 

Brak 

Pozostała wartość paszportu 
przypadająca na każdy 
niewykorzystany rok w utraconym, 
skradzionym lub zniszczonym 
paszporcie 

Koszty rzeczywiste Brak 

 

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE/STOMATOLOGICZNE W NAGŁYCH PRZYPADKACH 
ZA GRANICĄ 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Wydatki na leczenie 10 000 000 EUR 50 EUR 

Wydatki na nagłą pomoc 
stomatologiczną  

300 EUR 50 EUR 
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TRANSPORT W NAGŁYCH PRZYPADKACH 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Transport medyczny do kraju Koszt rzeczywisty Brak 

Poszukiwania i ratownictwo 2000 EUR Brak 

Transport zwłok Koszt rzeczywisty Brak 

Powrót osób będących na 
utrzymaniu  

Koszt rzeczywisty Brak 

Transport osoby bliskiej do miejsca 
hospitalizacji 

Koszt rzeczywisty Brak 

Transport medyczny do kraju Koszt rzeczywisty Brak 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Koszty należne stronie trzeciej 
z tytułu szkody  lub obrażenia 
wyrządzonych z Twojej winy  

1 000 000 EUR  Brak 

 

UBEZPIECZENIE SPORTOWE 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Brak aktywności 200 EUR  Brak 

Sprzęt sportowy 1500 EUR Brak 

Wynajem sprzętu sportowego 300 EUR Brak 

Poszukiwanie i ratownictwo 3000 EUR Brak 

 

UDZIAŁ WŁASNY W PRZYPADKU SZKÓD W WYPOŻYCZONYM SAMOCHODZIE 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Uszkodzenie, kradzież 
wypożyczonego samochodu 

2000 EUR  
do 31 dni, ponad 200 km od 
miejsca zamieszkania 

Brak 

 

USŁUGI PODRÓŻNE PODCZAS PODRÓŻY 
Świadczenie Maksymalna kwota świadczenia Udział własny 

Pomoc w znalezieniu lekarza lub 
placówki medycznej 

wyłącznie udzielenie informacji Brak 

 
Powyższe informacje są jedynie krótkim opisem świadczeń dostępnych na mocy niniejszych warunków dla 

beneficjentów. Do wszystkich świadczeń mają zastosowanie warunki i wyłączenia. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszymi warunkami dla beneficjentów, zawierającymi szczegółowe informacje. 
Definicje terminów przedstawione w części warunków dla beneficjentów zatytułowanej Definicje odnoszą 
się do tych terminów również w przypadku ich użycia na Liście świadczeń. O ile nie określono inaczej, 
podane powyżej maksymalne kwoty świadczeń przypadają na jednego beneficjenta. 
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UWAGA: Niektóre określone zdarzenia, świadczenia i/lub wyłączenia nie mają zastosowania 
w niektórych krajach z przyczyn prawnych lub regulacyjnych. Szczegółowe informacje na temat 
tego, gdzie takie ograniczenia obowiązują, można znaleźć w każdej części dotyczącej świadczeń 
oraz w Wyłączeniach ogólnych. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

KIM JESTEŚMY 
Jesteśmy holenderskim oddziałem AWP P&C S.A. z siedzibą w Saint-Ouen we Francji. Działamy również pod 
nazwą handlową Allianz Assistance. 
 
Adres naszej siedziby: 
Poeldijkstraat 4 
1059 VM Amsterdam 
Holandia 
 
Adres pocztowy: 
PO Box 9444 
1006 AK Amsterdam 
Holandia 
 
AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii, działający jako Allianz Assistance i/lub Allianz Travel, jest 
ubezpieczycielem posiadającym licencję na działanie we wszystkich krajach EOG i prowadzącym 
działalność w zakresie swobody świadczenia usług, o numerze identyfikacyjnym 33094603 i 
zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM) nr 12000535. 
 
AWP P&C S.A., z siedzibą pod adresem 7 rue Dora Maar, Saint-Ouen, Francja, posiada pozwolenie wydane 
przez L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest CS 92459, Paris Cedex 
09, France. 
 

O NINIEJSZYCH WARUNKACH DLA BENEFICJENTÓW 
Niniejsze warunki dla beneficjentów nie stanowią umowy ubezpieczenia, ale są podsumowaniem polisy 
ubezpieczenia podróżnego wykupionej przez Revolut Bank UAB na rzecz (i w imieniu) posiadaczy rachunku. 
Żonę lub męża, osobę mieszkającą z posiadaczem rachunku oraz dzieci (w tym pasierbów lub pasierbice, 
dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci adoptowane lub dzieci w trakcie 
procedury adopcyjnej) posiadacza rachunku również uznaje się za beneficjentów, w przypadku gdy 
podróżują wspólnie z posiadaczem rachunku. 
 
Należy zauważyć, że posiadacz rachunku i inni beneficjenci nie posiadają polisy ubezpieczeniowej 
bezpośrednio u nas. Treść warunków dla beneficjentów w skrócony sposób przedstawia świadczenia 
dostępne dla posiadaczy rachunku i innych beneficjentów na mocy polisy ubezpieczenia podróżnego 
wykupionej przez Revolut Bank UAB, ale polisa ta nie daje posiadaczom rachunku ani beneficjentom 
żadnych bezpośrednich praw z tytułu polisy wykupionej przez Revolut Bank UAB. 
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Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami dla beneficjentów. Niektóre słowa są pisane 
kursywą. Słowa te zdefiniowane zostały w części zatytułowanej „Definicje”. Słowa pisane wielkimi literami 
odnoszą się do nazw dokumentów lub nazw rodzajów ochrony ubezpieczeniowej użytych w treści 
warunków dla beneficjentów. Nagłówki zastosowano wyłącznie w celu ułatwiania przeglądania 
dokumentu i nie wpływają one w żaden sposób na świadczenia przysługujące beneficjentom. 
 

CO ZAWIERAJĄ WARUNKI DLA BENEFICJENTÓW I DO KOGO MAJĄ ZASTOSOWANIE 
Świadczenia przysługują wyłącznie w przypadku nagłych i nieprzewidzianych, określonych sytuacji, 
zdarzeń i strat ujętych w niniejszych warunkach dla beneficjentów oraz wyłącznie w przypadku spełnienia 
opisanych warunków. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami dla beneficjentów. 
 
Niniejsze warunki dla beneficjentów składają się z 3 części: 
1. Dokument zawierający warunki dla beneficjentów. 
2. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID). 
3. Oświadczenie o ubezpieczeniu. 
 
UWAGA: 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje każdej szkody, nawet jeśli powstała w sposób nagły i 
nieprzewidziany lub z przyczyn, na które nie masz wpływu. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają wyłącznie 
szkody, które spełniają wymagania niniejszych warunków dla beneficjentów, a wypłata roszczenia 
odszkodowawczego będzie dokonywana wyłącznie na rzecz posiadacza rachunku. Informacje o 
wyłączeniach mających zastosowanie do wszystkich ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową na mocy 
niniejszych warunków dla beneficjentów można znaleźć w części Wyłączenia ogólne niniejszego 
dokumentu. 
 

PRAWO DO ANULOWANIA 
Zadowolenie beneficjentów jest dla nas priorytetem, ale zdajemy sobie sprawę, że niniejsze warunki dla 

beneficjentów mogą nie spełniać potrzeb wszystkich beneficjentów. Posiadacz rachunku może 
zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów w dowolnym 
momencie, zamykając swój rachunek bieżący Metal lub zmieniając go na rachunek innego typu. Takie 
działanie skutkuje natychmiastowym anulowaniem ochrony ubezpieczeniowej wobec wszystkich 
beneficjentów. 
 

UDZIAŁ WŁASNY 
Na mocy niektórych części niniejszych warunków dla beneficjentów beneficjent jest zobowiązany do 
pokrycia udziału własnego. Oznacza to, że posiadacz rachunku odpowiada za pokrycie pierwszej części 
roszczenia za każdego beneficjenta, w odniesieniu do każdej części i każdego zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Kwota, którą musi pokryć beneficjent, nazywana jest udziałem własnym. Na Liście 
świadczeń wskazano, w jakich przypadkach udział własny ma zastosowanie, i jeśli będzie to możliwe, 
odliczymy sumę od odszkodowania należnego posiadaczowi rachunku. 
 

WAŻNE DANE KONTAKTOWE 
 
Kontakt z obsługą klienta: 
Kontakt telefoniczny: +48 22 263 00 96 (8:00–18:00 CET, pon.–pt.) 
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e-mail: claims.awpeurope@allianz.com 
 
Pomoc w nagłych wypadkach podczas podróży: 
Kontakt telefoniczny: +48 22 263 00 96 

 

PRAWO WŁAŚCIWE 
Prawem właściwym dla niniejszych warunków dla beneficjentów jest prawo litewskie. 
 

REKLAMACJE 
Staramy się zapewniać beneficjentom najlepszą obsługę. Może się jednak zdarzyć, że w opinii beneficjenta  
nie wywiązaliśmy się z tego obowiązku. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy 
mogli dołożyć wszelkich starań, by rozwiązać problem. Złożenie reklamacji pozostaje bez wpływu na prawa 
przysługujące beneficjentowi. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z nami w sposób opisany 
poniżej. 
 
Reklamacje związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia grupowego beneficjent, uprawniony z 
umowy ubezpieczenia grupowego bądź ich spadkobiercy mogą złożyć do nas w formie: 
 
1. ustnej – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 263 00 96 (dostępny od poniedziałku do piątku, w 

dni robocze w godzinach 8.00-16.00); 
 

2. elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: claims.awpeurope@allianz.com. 
 
Rozpatrzymy reklamacje związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia grupowego niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin 
rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji 
wraz z uzasadnieniem składający reklamację zostanie poinformowany w formie pisemnej. 
 
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na 
wniosek składającego reklamację odpowiedź może być wysłana pocztą elektroniczną. 
 
Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej odpowiedzi na reklamację 
poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 
30 dni od jej otrzymania do Dyrektora AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii. Odpowiedź na odwołanie 
udzielana jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania i 
przesyłana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a na wniosek składającego reklamację odpowiedź 
może być wysłana pocztą elektroniczną. 
 
Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej beneficjentem lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia 
grupowego, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, 
przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. 
 
Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej beneficjentem lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia 
grupowego przysługuje prawo, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania 
reklamacji, do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i 
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o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
www.rf.gov.pl. 
 
Biuro Rzecznika Finansowego 
ul. Nowogrodzka 47A 
00-695 Warszawa 
tel.  +48 22 333 73 26 – Recepcja 

+48 22 333 73 27 – Recepcja 
fax  +48 22 333 73 29 
e-mail: biuro@rf.gov.pl 
www.rf.gov.pl 
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DEFINICJE 
 
W tej części znajdują się definicje pojęć pisanych w niniejszych warunkach dla beneficjentów kursywą. 

Aktywność na 
dużych 
wysokościach  

Aktywność, która obejmuje lub ma obejmować przebywanie na wysokości 
powyżej 4500 m n.p.m., chyba że w charakterze pasażera komercyjnego statku 
powietrznego. 

Awaria mechaniczna Usterka mechaniczna, która uniemożliwia normalną jazdę pojazdu, w tym usterka 
elektryczna, przebita opona lub brak płynów (z wyjątkiem paliwa). 

Bagaż Rzeczy osobiste, które wziąłeś ze sobą lub nabyłeś podczas podróży. 

Beneficjent Posiadacz rachunku, któremu przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń na mocy 
umowy ubezpieczenia grupowego, wraz z żoną lub mężem, osobą mieszkającą z 
posiadaczem rachunku i dziećmi (włączając pasierbów lub pasierbice, dzieci 
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci adoptowane lub 
dzieci w trakcie procedury adopcyjnej), które w czasie podróży odbywanej 
wspólnie z posiadaczem rachunku miały nie więcej niż 17 lat. 

Choroba 
Epidemiczna 

Choroba zakaźna uznana za chorobę epidemiczną lub określona jako choroba 

epidemiczna przez przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub 
organ państwowy. 

Choroba 
Pandemiczna 

Choroba epidemiczna uznana za chorobę pandemiczną lub określona jako 
choroba pandemiczna przez przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) lub organ państwowy. 

Członek rodziny Twój/Twoi/Twoje: 
1. współmałżonek (poprzez związek małżeński, prawo zwyczajowe, konkubinat 

lub związek cywilny); 
2. osoby mieszkające z posiadaczem rachunku; 
3. rodzice i przybrani rodzice; 
4. dzieci, pasierbowie, dzieci zastępcze, dzieci adoptowane lub dzieci aktualnie 

przysposabiane; 
5. rodzeństwo; 
6. dziadkowie i wnuki; 
7. następujący krewni: matka, ojciec, syn, córka, brat, siostra, dziadek lub babcia; 
8. ciotki, wujkowie, siostrzenice i bratankowie; 
9. opiekunowie prawni i podopieczni; oraz 
10. osoby świadczące odpłatną opiekę i zamieszkujące w domu podopiecznego. 

Czyn bezprawny Czyn naruszający prawo w miejscu, w którym został popełniony. 

Data powrotu Data pierwotnie zaplanowanego zakończenia podróży, wskazana w Twoim 
planie podróży. 

Data wyjazdu Data pierwotnie zaplanowanego rozpoczęcia podróży , wskazana w Twoim planie 
podróży. 

Dostawca usług 

turystycznych 
Biuro podróży, tour operator, linia lotnicza, linia wycieczkowa, hotel, 
przedsiębiorstwo kolejowe lub inny dostawca usług turystycznych. 

Eskorta medyczna Profesjonalista zatrudniony przez nasz zespół medyczny, aby towarzyszyć 

podczas transportu osobie chorej lub osobie która odniosła obrażenia. Osoba z 

eskorty medycznej jest przeszkolona, aby zapewnić opiekę medyczną osobie 

przewożonej. Nie może to być przyjaciel, towarzysz podróży lub członek rodziny. 
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Istniejący problem 
zdrowotny 

Obrażenie, choroba lub problem zdrowotny, które w okresie 120 dni przed datą 
rezerwacji podróży (włączając tę datę):  
1. skłoniły daną osobę do uzyskania badania medycznego, diagnozy, opieki lub 

leczenia prowadzonego przez lekarza; 
2. dały objawy; lub  
3. sprawiły, że dana osoba musi przyjmować lek przepisany przez lekarza (chyba 

że stan lub objawy są kontrolowane za pomocą takiego leku i cały czas 
stosowany jest ten sam lek). 

Choroba, obrażenie lub problem zdrowotny nie muszą być formalnie 
zdiagnozowane, aby mogły być uznane za istniejąc y problem zdrowotny. 

Klęska żywiołowa Ekstremalne zdarzenie pogodowe lub geologiczne na dużą skalę, które powoduje 

szkody na mieniu, zakłóca działanie transportu lub mediów albo stanowi 

zagrożenie dla ludzi, w szczególności trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan lub 

erupcja wulkanu. 

Konieczne ze 
względów 
medycznych 

Leczenie, które jest wymagane w przypadku choroby, obrażenia lub problemu 
zdrowotnego w zależności od Twoich objawów i może być bezpiecznie 
zastosowane wobec Ciebie. Takie leczenie musi spełniać standardy dobrej 
praktyki medycznej i nie może służyć wygodzie Twojej lub świadczeniodawcy. 

Kraj zamieszkania Kraj, w którym znajduje się miejsce zamieszkania beneficjenta i ten sam kraj, 
w którym prowadzony jest rachunek Revolut posiadacza rachunku. 

Kwarantanna Przymusowe odosobnienie na mocy nakazu lub innego zarządzenia organu 
administracji państwowej, organu regulacyjnego lub kapitana statku żeglugi 
komercyjnej, na którym zarezerwowałeś przejazd w trakcie podróży, aby zapobiec 
szerzeniu się choroby zakaźnej, na zakażenie którą Ty lub towarzysz podróży 

byliście narażeni. 
Lekarz Osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub stomatologa i w razie 

potrzeby posiadająca licencję. Osobą tą nie możesz być Ty, towarzysz podróży, 

członek rodziny, członek rodziny towarzysza podróży, ani członek rodziny chorego 

lub osoby która odniosła obrażenia. 

Lokalny transport 
publiczny 

Środki transportu lokalnego, zbiorowego lub miejskiego (np. kolej miejska, 
autobus miejski, metro, prom, taksówka, kierowca do wynajęcia lub inny tego typu 
przewoźnik), za pośrednictwem których Ty lub towarzysz podróży podróżujecie na 
odległość mniejszą niż 150 km. 

Miejsce 
zamieszkania 

Twoje miejsce stałego pobytu do celów prawnych i podatkowych. 

My, nas lub nasz AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii, spółka działająca pod nazwą handlową 
Allianz Assistance. 

Niezdatny do 
zamieszkania 

Klęska żywiołowa , pożar, powódź, włamanie, burza lub akt wandalizmu 

spowodowały wystarczająco duże szkody (w tym długotrwałą utratę dostępu do 

energii elektrycznej, gazu lub wody), aby rozsądna osoba mogła uznać, że jej dom 

lub miejsce przeznaczenia są niedostępne lub nie nadają się do użytku. 

Objęte 
ubezpieczeniem 
przyczyny 

Wskazane konkretnie sytuacje lub zdarzenia, które są objęte ochroną na mocy 
niniejszych warunków dla beneficjentów. 

Obrażenie Uszkodzenie ciała. 
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Osoba mieszkająca 
z posiadaczem 
rachunku 

Osoba w wieku co najmniej 18 lat, z którą aktualnie mieszkasz, a mieszkacie 
wspólnie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. 

Podróż Twoja podróż, w celach wypoczynkowych, która pierwotnie ma się rozpocząć z 
miejsca zamieszkania w dacie wyjazdu i zakończyć w dacie powrotu do lub w 
obrębie miejsca znajdującego się: 
• co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania; lub 
• za granicą (poza granicami kraju zamieszkania); lub 
• poza miejscowością miejsca zamieszkania, o ile Twoja podróż obejmuje 

nocleg. 
Świadczenia przysługują wyłącznie podczas podróży w celach wypoczynkowych i 
nie obowiązują podczas podróży w celach służbowych, czyli wszelkich podróży lub 
pobytów podejmowanych w celach biznesowych/zawodowych, w tym między 
innymi szkoleń, spotkań, staży lub wolontariatu. 
Nie dotyczy to podróży, której celem jest skorzystanie z opieki zdrowotnej lub 
leczenia jakiegokolwiek rodzaju, lub przeprowadzki lub dojazdu do i z pracy, i nie 
może trwać dłużej niż 90 dni. Musi być zaplanowana tak, aby rozpoczynała się i 
kończyła w miejscu zamieszkania. 

Posiadacz rachunku Osoba będąca subskrybentem rachunku Revolut Metal. 

Postępowanie 
adopcyjne 

Obowiązkowe postępowanie sądowe lub inne spotkanie wymagane przez prawo, 
w którym uczestniczysz jako przyszły rodzic adopcyjny w celu dokonania zgodnej 
z prawem adopcji małoletniego dziecka. 

Poważna choroba Choroba osłabiająca organizm w stopniu uniemożliwiającym pacjentowi 
wykonywanie typowych czynności życia codziennego i zmuszająca pacjenta do 
konsultacji z lekarzem. 

Poważna szkoda na 
zdrowiu 

Pogorszenie nieleczonego schorzenia prowadzące do: 
• konieczności poddania się intensywniejszemu lub wydłużonemu leczeniu ; 
• stałych i nieodwracalnych skutków zdrowotnych; lub 
• śmierci. 

Przedmioty o 
wysokiej wartości 

Przedmioty kolekcjonerskie, biżuteria, zegarki, klejnoty, perły, futra, aparaty 
fotograficzne (w tym kamery wideo) i powiązane urządzenia, instrumenty 
muzyczne, profesjonalny sprzęt audio, lornetki, teleskopy, sprzęt sportowy, 
urządzenia mobilne, smartfony, komputery, radia, drony, roboty i inny sprzęt 
elektroniczny, w tym części iakcesoria do wyżej wymienionych przedmiotów. 

Przewoźnik Przedsiębiorca posiadający wymagane prawem zezwolenia umożliwiające 
odpłatny przewóz osób i mienia środkami transportu lądowego, powietrznego lub 
wodnego. Nie obejmuje to: 
1. Wypożyczalni samochodów; 
2. Prywatnych lub niekomercyjnych przewoźników transportowych 
3. Transportu czarterowanego, z wyjątkiem transportu grupowego 

czarterowanego przez Twojego tour operatora; lub 
4. Lokalnego transportu publicznego. 

Refundacja Gotówka, kredyt lub bon na przyszłą podróż, które przysługują Ci od dostawcy 

usług turystycznych, lub kredyt bądź zwrot przysługujący Ci od pracodawcy, 
innego towarzystwa ubezpieczeniowego, wystawcy karty kredytowej lub innego 
podmiotu. 
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Ryzyko 
cybernetyczne 

Wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki o 
jakimkolwiek charakterze bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez, które 
przyczyniły się do, wynikające z, lub wynikające z lub w związku z, jednym lub 
więcej przypadków któregokolwiek z poniższych: 
1. Wszelkie nieuprawnione, złośliwe działania, czyny bezprawne lub ich groźba, 

obejmujące dostęp do, lub przetwarzanie, wykorzystanie, lub działanie, 
jakiegokolwiek systemu komputerowego; 

2. Wszelkie błędy lub zaniedbania dotyczące dostępu do, przetwarzania, 
użytkowania lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego; 

3. Jakakolwiek częściowa lub całkowita niedostępność lub brak dostępu, 
przetwarzania, użytkowania lub obsługi jakiegokolwiek systemu 

komputerowego; lub 
4. Utrata możliwości korzystania, zmniejszenie funkcjonalności, naprawa, 

wymiana, przywrócenie lub odtworzenie jakichkolwiek danych, w tym wszelkie 
kwoty odnoszące się do wartości takich danych. 

Ryzyko polityczne Wszelkiego rodzaju wydarzenia, zorganizowany opór lub działania mające na 
celu bądź sugerujące zamiar obalenia, zastąpienia lub zmiany obecnej władzy 
albo rządu konstytucyjnego, w szczególności: 
• Nacjonalizacja; 
• Konfiskata; 
• Wywłaszczenie (w tym Dyskryminacja Selektywna i Przymusowe Wydalenie); 
• Pozbawienie; 
• Rekwizycja; 
• Rewolucja; 
• Bunt; 
• Powstanie; 
• Rozruchy o proporcjach lub wielkości powstania; 
• Przewrót wojskowy lub cywilny. 

Służby ratunkowe Personel ratowniczy (np. policjant, ratownik medyczny lub strażak), do którego 
obowiązków należy dotarcie na miejsce wypadku lub zdarzenia w celu udzielenia 
pomocy. 

Sporty 
wspinaczkowe 

Aktywność z użyciem uprzęży, lin, asekuracji, raków lub czekanów. Nie obejmuje 
wspinaczki pod nadzorem na sztucznych obiektach przeznaczonych do 
wspinaczki rekreacyjnej. 

Sprzęt sportowy Sprzęt lub przedmioty używane do uprawiania sportu. 

System 
komputerowy 

Każdy komputer, sprzęt, oprogramowanie, system komunikacyjny lub urządzenie 
elektroniczne (w tym między innymi smartfon, laptop, tablet, urządzenie typu 
wearable), serwer, chmura, mikrokontroler lub podobny system, w tym wszelkie 
powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe, do przechowywania danych, sprzęt 
sieciowy luburządzenia do tworzenia kopii zapasowych. 

Szpital Placówka intensywnej opieki, której podstawową funkcją jest diagnozowanie i 
leczenie osób chorych i osób, które odniosły obrażenia, pod nadzorem lekarzy. 
Musi ona spełniać następujące warunki: 
1. Podstawowym celem jej działalności musi być świadczenie usług 

diagnostycznych i leczniczych dla pacjentów; 
2. Musi posiadać zorganizowane oddziały medycyny i chirurgii; oraz 
3. Posiadać licencję w razie potrzeby. 
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Towarzysz podróży Osoba lub zwierzę asystujące podróżujący z Tobą lub przemieszczający się w celu 
towarzyszenia Ci w podróży. Kierownik grupy lub wycieczki nie jest uważany za 
towarzysza podróży, chyba że dzieli z Tobą ten sam pokój. 

Trudne warunki 
pogodowe 

Niebezpieczne zjawiska pogodowe, w tym m.in. wichury, huragany, tornada, mgły, 
gradobicia, ulewy, burze śnieżne i lodowe. 

Ty lub Twój Każdy beneficjent. 

Umowa 
wypożyczenia 
samochodu 

Umowa pomiędzy Tobą i wypożyczalnią samochodów, która opisuje wszystkie 
warunki wypożyczenia samochodu, w tym zakres Twoich obowiązków oraz 
obowiązków wypożyczalni samochodów. 

Uzasadnione i 
zwyczajowe koszty 

Kwota zazwyczaj pobierana za konkretną usługę na danym obszarze 
geograficznym. Opłaty muszą być odpowiednie do dostępności i złożoności usługi, 
dostępności potrzebnych części/materiałów/dostaw/sprzętu oraz dostępności 
odpowiednio wykwalifikowanych i licencjonowanych dostawców usług. 

Warunki dla 
beneficjentów 

Niniejszy dokument określający warunki, które muszą zostać spełnione, aby 
świadczenia mogły mieć zastosowanie. 

Wypadek Nieoczekiwane i niezamierzone zdarzenie działające z zewnątrz, które powoduje 
obrażenie lub szkodę materialną bądź oba te skutki. 

Wypadek drogowy Nieoczekiwane i niezamierzone zdarzenie związane z ruchem drogowym, poza 
awarią mechaniczną, które powoduje obrażenie lub szkodę materialną bądź oba 
te skutki. 

Wypożyczony 
samochód 

Samochód lub inny pojazd przeznaczony do użytku na drogach publicznych, który 
wypożyczyłeś na okres wskazany w umowie wypożyczenia samochodu do celów 
podróży. 

Zagranica kraj inny niż kraj zamieszkania, w którym beneficjent nie przebywa dłużej niż 3 
miesiące w roku. 

Zakwaterowanie Hotel lub inny obiekt noclegowy, w którym dokonałeś rezerwacji lub korzystasz z 
odpłatnego pobytu. 

Zdarzenie 
terrorystyczne 

Akt przeprowadzony przez zorganizowaną grupę terrorystyczną uznaną za taką 
przez władze państwowe i prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania, 
który skutkuje obrażeniami i szkodami materialnymi, a jego celem jest osiągnięcie 
efektu politycznego, etnicznego lub religijnego. Pojęcie to nie obejmuje 
protestówobywatelskich, niepokojów społecznych, rozruchów ani aktów wojny. 

Zwierzę asystujące Pies, który został indywidualnie wyszkolony do wykonywania pracy lub zadań na 
rzecz osoby niepełnosprawnej, w tym cierpiącej na niepełnosprawność fizyczną, 
sensoryczną, psychiatryczną, intelektualną lub inną. Przykłady pracy lub zadań 
obejmują w szczególności prowadzenie osób niewidomych, ostrzeganie osób 
głuchoniemych i ciągnięcie wózka inwalidzkiego. Za zwierzęta asystujące nie 
uznaje się innychgatunków zwierząt, zarówno dzikich, jak i udomowionych, bez 
względu na to, czy zostały wyszkolone. Zgodnie z tą definicją, za pracę lub zadanie 
nie uważa się odstraszającego przestępców wpływu obecnośc zwierzęcia oraz 
zapewnienia przez zwierzę wsparcia emocjonalnego, dobrego samopoczucia, 
komfortu lub towarzystwa. 
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KIEDY ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ TWOJE ŚWIADCZENIA 
 

§ 1. Świadczenie z tytułu Rezygnacji z podróży w przypadku każdej podróży rozpoczyna się w dacie 
rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu o ubezpieczeniu posiadacza rachunku lub w dniu zarezerwowania 
podróży przez Ciebie (zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później), i kończy się z chwilą 
zaistnienia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: 
1. Z chwilą rozpoczęcia podróży; 
2. Z chwilą, w której rachunek bieżący Metal posiadacza rachunku przestaje być aktywny; 
3. Z chwilą zamknięcia przez posiadacza rachunku rachunku bieżącego Metal; 
4. Z chwilą, w której posiadacz rachunku przestaje spełniać kryteria uprawniające go do korzystania 

z rachunku bieżącego Revolut Metal. 

§ 2. Pozostałe świadczenia w przypadku każdej podróży rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia Twojej 
podróży i kończą się z chwilą zaistnienia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: 
1. Z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania; 
2. Z chwilą, w której rachunek bieżący Metal posiadacza rachunku przestaje być aktywny; 
3. Z chwilą zamknięcia przez posiadacza rachunku rachunku bieżącego Metal; 
4. Po przekroczeniu maksymalnej długości podróży, wynoszącej 90 następujących po sobie dni; 
5. Z chwilą, w której posiadacz rachunku przestaje spełniać kryteria uprawniające go do korzystania 

z rachunku bieżącego Revolut Metal. 
 
 

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA 

 
O ile beneficjent przestrzega wszystkich zaleceń dotyczących podróżowania wydanych przez rząd kraju 

zamieszkania beneficjenta oraz kraju, do którego, z którego lub przez który beneficjent podróżuje, 
beneficjent jest uprawniony do świadczeń w każdym kraju na świecie. 
 
 

OPIS ŚWIADCZEŃ 
 
W tej części opisujemy różne rodzaje świadczeń przysługujących beneficjentom. Objaśniamy każdy rodzaj 
świadczenia oraz określone warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ochrona ubezpieczeniowa miała 
zastosowanie. Pamiętaj, że obowiązywać mogą wyłączenia. 
 
 

A. REZYGNACJA Z PODRÓŻY  
 
§ 1 W przypadku rezygnacji lub zmiany przez Ciebie terminu podróży z jednej z wymienionych poniżej 
objętych ubezpieczeniem przyczyn zwrócimy Ci kwoty bezzwrotnych opłat za podróż, zadatków, opłat za 
anulowanie i opłat za zmianę (pomniejszone o dostępne kwoty refundacji), do maksymalnej kwoty 
świadczenia z tytułu Rezygnacji z podróży, określonej na Liście świadczeń. Należy pamiętać, że świadczenie 
to ma zastosowanie wyłącznie przed rozpoczęciem podróży przez Ciebie. 
 
§ 2 Ponadto, jeśli zapłaciłeś z góry za wspólne zakwaterowanie, a Twój towarzysz podróży anuluje 
podróż z jednej lub kilku wymienionych poniżej objętych ubezpieczeniem przyczyn, zwrócimy Ci wszelkie 
dodatkowe koszty zakwaterowania, które zmuszony jesteś ponieść. 
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§ 3 WAŻNE: Musisz powiadomić wszystkich swoich dostawców usług turystycznych tak szybko jak to 
możliwe, gdy tylko dowiesz się, że musisz zrezygnować z podróży (co obejmuje również zalecenia lekarza, 

abyś zrezygnował z podróży). Jeśli dokonasz powiadomienia po tym terminie i w efekcie otrzymasz niższą 
kwotę refundacji, nie pokryjemy różnicy. Jeśli poważna choroba, obrażenie lub problem zdrowotny 
uniemożliwia Ci powiadomienie dostawców usług turystycznych w tym terminie, takiego powiadomienia 
powinieneś dokonać w najszybszym możliwym terminie. 
 
§ 4 Objęte ubezpieczeniem przyczyny: 
1. Ty lub towarzysz podróży zachorujecie, odniesiecie obrażenia lub rozwinie się u was problem 

zdrowotny na tyle poważny, aby uczynić koniecznym rezygnację z podróży (obejmuje to 
zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, takiej jak COVID- 19). 
 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. lekarz zalecił Ci lub towarzyszowi podróży rezygnację z podróży, zanim dokonałeś rezygnacji. 

 
2. Członek rodziny, który nie podróżuje z Tobą, zachoruje, odniesie obrażenia lub rozwinie się u niego 

problem zdrowotny (obejmuje to zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, 

takiej jak COVID-19). 
 

Obowiązuje następujący warunek: 
a. choroba, obrażenie lub problem zdrowotny musi zostać uznany przez lekarza za zagrażający życiu 

bądź wymagać hospitalizacji. 

3. Nastąpił zgon Twój, towarzysza podróży, członka rodziny lub zwierzęcia asystującego w dacie lub po 
dacie rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu o ubezpieczeniu posiadacza rachunku. 

 
4. Zostałeś lub towarzysz podróży został poddany kwarantannie przed rozpoczęciem podróży z powodu 

narażenia na: 
a. zakażenie chorobą zakaźną inną niż choroba epidemiczna lub choroba pandemiczna; lub 
b. chorobę epidemiczną lub chorobę pandemiczną (np. COVID-19), ale jedynie, gdy spełnione są 

następujące warunki: 
i. kwarantanna dotyczy konkretnie Ciebie lub towarzysza podróży, czyli Ty lub towarzysz podróży 

musicie być konkretnie wskazani i wymienieni z imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu 
kwarantanny z powodu choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej; oraz 

ii. kwarantanna nie ma zastosowania ogólnie (i) do części lub całości populacji, obszaru 
geograficznego, budynku lub statku (w tym nakazu schronienia się w miejscu zamieszkania, 

pozostania w domu lub innego podobnego ograniczenia); lub (ii) w oparciu o miejsce, do lub z 
którego bądź przez które dana osoba podróżuje. 
Warunek (ii) ma zastosowanie nawet wtedy, gdy Ty i towarzysz podróży jesteście wymienieni z 
imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu kwarantanny. 

 
5. Ty lub towarzysz podróży uczestniczycie w wypadku drogowym w dacie wyjazdu. 
 

Wystąpić musi jeden z następujących warunków: 
a. Ty lub towarzysz podróży potrzebujecie pomocy medycznej; lub 
b. pojazd Twój lub towarzysza podróży wymaga naprawy, ponieważ nie jest bezpieczny w 

eksploatacji. 
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6. Jesteś prawnie zobowiązany do udziału w postępowaniu sądowym podczas podróży. 
 

Obowiązuje następujący warunek: 
a. Twój udział nie wynika z wykonywanego zawodu (ochrona ubezpieczeniowa nie ma na przykład 

zastosowania, jeśli bierzesz udział w postępowaniu w charakterze adwokata, urzędnika sądowego, 
biegłego sądowego, funkcjonariusza organów ścigania itp.). 
 

7. Twoje miejsce zamieszkania stało się niezdatne do zamieszkania. 
 

8. Przewoźnik nie jest w stanie dowieźć Cię do pierwotnie planowanego miejsca przeznaczenia w ciągu co 
najmniej 24 kolejnych godzin od pierwotnie planowanego czasu przyjazdu z jednego z poniższych 
powodów: 
A. klęska żywiołowa; lub 

B. trudne warunki pogodowe. 
 

Jeśli jednak możesz dotrzeć do swojego pierwotnie planowanego miejsca przeznaczenia w inny sposób, 
zwrócimy Ci następujące koszty, do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Rezygnacji z podróży, 
określonej na Liście świadczeń: 
i. niezbędne koszty alternatywnego środka transportu, pomniejszone o dostępne kwoty refundacji; 

oraz 

ii. koszty przedpłaconego zakwaterowania, które utraciłeś wskutek opóźnienia w przyjeździe, 
pomniejszone o dostępne kwoty refundacji. 

 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. alternatywne usługi transportowe muszą być podobnej lub niższej klasy co te, które pierwotnie 

zarezerwowałeś u przewoźnika. 
 
9. Zostałeś lub towarzysz podróży został zwolniony przez obecnego pracodawcę po dacie rezerwacji 

podróży. 
 
Obowiązują następujące warunki: 
a. zwolnienie z pracy nie jest zawinione przez Ciebie ani Twojego towarzysza podróży; 
b. zatrudnienie musi mieć charakter umowy o pracę na czas nieokreślony (nie tymczasowy lub 

kontraktowy); oraz 
c. okres zatrudnienia musi wynosić nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy. 

 
10. Otrzymałeś lub towarzysz podróży otrzymał po dacie rezerwacji podróży stałe, odpłatne zatrudnienie 

(umowa o pracę na czas nieokreślony), które wymaga obecności w pracy w czasie, który pokrywa się z 
pierwotnie zaplanowanym terminem podróży. 
 

11. Miejsce zamieszkania Twoje lub towarzysza podróży zmieniło się na stałe o co najmniej 150 kilometrów 
z powodu przeniesienia przez obecnego pracodawcę – Twojego lub towarzysza podróży. Ubezpieczenie 
obejmuje zmianę ze względu na przeniesienie przez obecnego pracodawcę Twojego współmałżonka. 

 

12. Jako członek służb ratunkowych zostałeś lub towarzysz podróży został wezwany do stawienia się w 
pracy w celu udzielenia pomocy w związku z wypadkiem lub nagłą sytuacją (w tym klęską żywiołową) 

w czasie, który pokrywa się z pierwotnie zaplanowanym terminem podróży. 
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13. Zostałeś wezwany lub towarzysz podróży został wezwany do stawienia się podczas postępowania 

adopcyjnego podczas podróży. 
 

14. Ty, towarzysz podróży lub członek rodziny służący w siłach zbrojnych zostaliście oddelegowani lub 
odwołani z urlopu, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych wojną lub postępowaniem dyscyplinarnym 
(nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów mieszkających w Austrii i na Węgrzech). 

 
15. Nie możesz lub towarzysz podróży nie może ze względów medycznych poddać się szczepieniom 

wymaganym przy wjeździe do miejsca przeznaczenia. 

 
16. Wymagane dokumenty podróży Twoje lub towarzysza podróży zostały skradzione. 

 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. musisz przedstawić dowody potwierdzające starania o uzyskanie dokumentów zastępczych, które 

umożliwiłyby odbycie podróży w pierwotnie zaplanowanym terminie. 
 

17. Ty lub towarzysz podróży zachorujecie, odniesiecie obrażenia lub rozwinie się u was problem zdrowotny 

(obejmuje to zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, takiej jak COVID-19) 

na tyle poważny, aby uniemożliwić Ci lub towarzyszowi podróży udział w aktywności, która jest 

głównym celem Twojej podróży. 

Obowiązuje następujący warunek: 
a. Lekarz zalecił Ci lub towarzyszowi podróży, przed datą wyjazdu, abyś nie brał udziału w aktywności. 

 
 

B. PRZERWANIE PODRÓŻY  
 
§ 1 W razie konieczności przerwania przez Ciebie podróży lub wcześniejszego jej zakończenia 
z wymienionych poniżej objętych ubezpieczeniem przyczyn pokryjemy następujące koszty, pomniejszone 
o dostępne kwoty refundacji, do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Przerwania podróży, określonej 
na Liście świadczeń: 
i. Proporcjonalną część niewykorzystanych, bezzwrotnych płatności za podróż i depozytów; 
ii. Dodatkowe koszty zakwaterowania, które zmuszony jesteś ponieść, jeśli zapłaciłeś z góry za wspólne 

zakwaterowanie, a Twój towarzysz podróży musiał przerwać podróż. 
iii. Niezbędne koszty transportu, jakie poniosłeś w celu kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca 

zamieszkania. 
• Zwrócimy Ci koszty biletu zakupionego u przewoźnika na powrót do Twojego kraju zamieszkania 

albo bezzwrotną część Twojego oryginalnego biletu powrotnego, ale nie koszty obu takich biletów. 
iv. Dodatkowe koszty zakwaterowania i transportu, jeśli przerwa sprawiła, że Twój pobyt w miejscu 

przeznaczenia (lub w miejscu, w którym doszło do przerwy) jest dłuższy niż pierwotnie planowałeś. 
Maksymalne świadczenie dla wszystkich beneficjentów łącznie wynosi €200 dziennie za 5 dni. 

 
§ 2 WAŻNE: Musisz powiadomić wszystkich swoich dostawców usług turystycznych tak szybko jak to 
możliwe, gdy tylko dowiesz się, że musisz przerwać podróż (co obejmuje również zalecenie lekarza, abyś 
przerwał podróż). Jeśli dokonasz powiadomienia po tym terminie i w efekcie otrzymasz niższą kwotę 
refundacji, nie pokryjemy różnicy. Jeśli poważna choroba, obrażenie lub problem zdrowotny uniemożliwia 
Ci powiadomienie dostawców usług turystycznych w tym terminie, takiego powiadomienia powinieneś 
dokonać w najszybszym możliwym terminie. 
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§ 3 Objęte ubezpieczeniem przyczyny: 
1. Ty lub towarzysz podróży zachorujecie, odniesiecie obrażenia lub rozwinie się u was problem 

zdrowotny na tyle poważny, aby uczynić koniecznym przerwanie podróży (obejmuje to zdiagnozowanie 
choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, takiej jak COVID- 19). 

 
Obowiązują następujące warunki: 
a. lekarz musi zbadać Ciebie lub towarzysza podróży albo odbyć konsultacje z Tobą lub towarzyszem 

podróży, zanim podejmiesz decyzję o przerwaniu podróży; 
b. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew zaleceniom rządu Twojego kraju zamieszkania lub 

władz lokalnych w miejscu docelowym Twojej podróży. 
 

2. Członek rodziny, który nie podróżuje z Tobą, zachoruje, odniesienie obrażenia lub rozwinie się u niego 
problem zdrowotny (obejmuje to zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, 

takiej jak COVID-19). 
 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. choroba, obrażenie lub problem zdrowotny musi zostać uznany przez lekarza za zagrażający życiu 

bądź wymagać hospitalizacji. 
 

3. Nastąpi zgon Twój, towarzysza podróży, członka rodziny lub zwierzęcia asystującego podczas Twojej 

podróży. 
 
4. Zostałeś lub towarzysz podróży został poddany kwarantannie w trakcie podróży z powodu narażenia 

na: 
a. zakażenie chorobą zakaźną inną niż choroba epidemiczna lub choroba pandemiczna; lub 
b. zakażenie chorobą epidemiczną lub chorobą pandemiczną (np. COVID-19), ale jedynie, gdy 

spełnione są następujące warunki: 
i. kwarantanna dotyczy konkretnie Ciebie lub towarzysza podróży, czyli Ty lub towarzysz podróży 

musicie być konkretnie wskazani i wymienieni z imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu 
kwarantanny z powodu choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej; oraz 

ii. kwarantanna nie ma zastosowania ogólnie i) do części lub całości populacji, obszaru 
geograficznego, budynku lubstatku (w tym nakazu schronienia się w miejscu zamieszkania, 

pozostania w domu lub innego podobnego ograniczenia); lub ii) w oparciu o miejsce, do lub z 
którego bądź przez które dana osoba podróżuje.  
Warunek (ii) ma zastosowanie nawet wtedy, gdy Ty i towarzysz podróży jesteście wymienieni z 
imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu kwarantanny. 

 
5. Ty lub towarzysz podróży uczestniczycie w wypadku drogowym. 

 
Wystąpić musi jeden z następujących warunków: 
a. Ty lub towarzysz podróży potrzebujecie pomocy medycznej; lub 
b. pojazd wymaga naprawy, ponieważ nie jest bezpieczny w eksploatacji. 
 

6. Jesteś prawnie zobowiązany do udziału w postępowaniu sądowym podczas podróży. 
 
Obowiązuje następujący warunek: 
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a. Twój udział nie wynika z wykonywanego zawodu (ochrona ubezpieczeniowa nie ma na przykład 
zastosowania, jeśli bierzesz udział w postępowaniu w charakterze adwokata, urzędnika sądowego, 
biegłego sądowego, funkcjonariusza organów ścigania itp.). 

 
7. Twoje miejsce zamieszkania stało się niezdatne do zamieszkania.  

 
8. Przewoźnik nie jest w stanie dowieźć Cię do pierwotnie planowanego miejsca przeznaczenia w ciągu co 

najmniej 24 kolejnych godzin od pierwotnie planowanego czasu przyjazdu z jednego z poniższych 
powodów: 
A. klęska żywiołowa, lub 

B. trudne warunki pogodowe. 
 

Jeśli jednak możesz dotrzeć do swojego pierwotnie planowanego miejsca przeznaczenia w inny sposób,  
zwrócimy Ci następujące koszty do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Przerwania podróży, 
określonej na Liście świadczeń: 
i. niezbędne koszty alternatywnego środka transportu, pomniejszone o dostępne kwoty refundacji; 

oraz 
ii. koszty przedpłaconego zakwaterowania, które utraciłeś wskutek opóźnienia w przyjeździe, 

pomniejszone o dostępne kwoty refundacji. 
 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. alternatywne usługi transportowe muszą być podobnej lub niższej klasy co te, które pierwotnie 

zarezerwowałeś u przewoźnika (nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów mieszkających 
we Francji). 

 
9. Jako członek służb ratunkowych zostałeś lub towarzysz podróży został wezwany do stawienia się w 

pracy w celu udzielenia pomocy w związku z wypadkiem lub nagłą sytuacją (w tym klęską żywiołową) 

w czasie, który pokrywa się z pierwotnie zaplanowanym terminem podróży. 
 

10. Jesteś lub towarzysz podróży jest pasażerem porwanego samolotu, pociągu, pojazdu lub statku. 
 

11. Ty, towarzysz podróży lub członek rodziny służący w siłach zbrojnych zostaliście oddelegowani lub 
odwołani z urlopu, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych wojną lub postępowaniem dyscyplinarnym 
(nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów mieszkających w Austrii i na Węgrzech). 

 
12. Twoja podróż skróciła się o co najmniej 50% z jednego z poniższych powodów: 

A. opóźnienie ze strony przewoźnika (nie obejmuje to anulowania przez przewoźnika przed datą 

wyjazdu); 
B. strajk, chyba że został zapowiedziany lub ogłoszony przed datą rezerwacji Twojej podróży; 
C. klęska żywiołowa; 
D. zamknięte lub nieprzejezdne drogi z powodu trudnych warunków pogodowych; 
E. zgubienie lub kradzież dokumentów podróży, które są wymagane i nie mogą być wymienione w 

terminie umożliwiającym kontynuację Twojej podróży; 
a. musisz przedstawić dowody potwierdzające starania o uzyskanie dokumentów zastępczych; 

F. niepokoje społeczne, chyba że przekształcą się w ryzyko polityczne. 
 

13. Przewoźnik odmówił wpuszczenia Ciebie lub towarzysza podróży na pokład ze względu na podejrzenie 

u Ciebie lub towarzysza podróży choroby zakaźnej (w tym choroby epidemicznej lub choroby 
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pandemicznej, takiej jak COVID-19). Nie obejmuje to Twojej odmowy przestrzegania lub 

nieprzestrzegania przez Ciebie zasad bądź wymogów dotyczących podróży lub wjazdu do miejsca 

przeznaczenia. 

 

 

C. OPÓŹNIENIE PODRÓŻY 
 
§ 1 W przypadku opóźnienia podróży Twojej lub towarzysza podróży z jednej z wymienionych poniżej 
objętych ubezpieczeniem przyczyn zwrócimy Ci następujące koszty, pomniejszone o dostępne kwoty 
refundacji, do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Opóźnienia podróży, określonej na Liście świadczeń: 
i. Utracone wydatki poniesione przez Ciebie na opłacenie podróży z góry oraz dodatkowe wydatki 

poniesione przez Ciebie w trakcie i w miejscu opóźnienia na posiłki, zakwaterowanie, komunikację i 
transport, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty świadczenia za pierwsze pełne 4 godziny i maksymalnej 
kwoty świadczenia za każdą kolejną pełną godzinę, określonej na Liście świadczeń: 
• jeśli przedstawisz rachunki, zastosowanie ma Udokumentowany dzienny limit; lub 
• jeśli nie przedstawisz rachunków, lub nie poniesiesz wydatków zastosowanie ma 

Niedokumentowany dzienny limit. 
ii. Jeśli opóźnienie sprawi, że nie zdążysz na rozpoczęcie rejsu lub wycieczki – konieczne koszty transportu 

do miejsca, w którym możesz dołączyć do rejsu/wycieczki lub do miejsca przeznaczenia. 
iii. Jeśli nie zdążysz na wylot lub odjazd pociągu ze względu na opóźnienia lokalnego transportu 

publicznego w drodze na lotnisko lub stację kolejową – konieczne koszty transportu do miejsca 
przeznaczenia lub powrotu do domu. 

 
§ 2 Czas trwania opóźnienia musi odpowiadać co najmniej Minimalnemu wymaganemu opóźnieniu 
określonemu na Liście świadczeń i musi być spowodowane jedną z poniższych objętych ubezpieczeniem 

przyczyn: 
1. Opóźnienie ze strony przewoźnika (nie obejmuje anulowania przez przewoźnika przed data wyjazdu). 
2. Strajk, chyba że został zapowiedziany lub ogłoszony przed datą rezerwacji Twojej podróży. 
3. Kwarantanna w trakcie podróży z powodu narażenia na: 

a. zakażenie chorobą zakaźną inną niż choroba epidemiczna lub choroba pandemiczna; lub 
b. zakażenie chorobą epidemiczną lub chorobą pandemiczną (np. COVID-19), ale jedynie, gdy 

spełnione są następujące warunki: 
i. kwarantanna dotyczy konkretnie Ciebie lub towarzysza podróży, czyli Ty lub towarzysz podróży 

musicie być konkretnie wskazani i wymienieni z imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu 
kwarantanny z powodu choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej; oraz 

ii. kwarantanna nie ma zastosowania ogólnie i) do części lub całości populacji, obszaru 
geograficznego, budynku lub. statku (w tym nakazu schronienia się w miejscu zamieszkania, 

pozostania w domu lub innego podobnego ograniczenia); lub ii) w oparciu o miejsce, do lub z 
którego bądź przez które dana osoba podróżuje. 
Warunek (ii) ma zastosowanie nawet wtedy, gdy Ty i towarzysz podróży jesteście wymienieni z 
imienia i nazwiska w nakazie lub zarządzeniu kwarantanny. 

4. Klęska żywiołowa. 

5. Zgubienie lub kradzież dokumentów podróży. 
6. Uprowadzenie pojazdu, chyba że jest to zdarzenie terrorystyczne. 
7. Niepokoje społeczne, chyba że przekształcą się w ryzyko polityczne. 
8. Wypadek drogowy. 
9. Przewoźnik odmówił wpuszczenia Ciebie lub towarzysza podróży na pokład ze względu na podejrzenie 

u Ciebie lub towarzysza podróży choroby zakaźnej (w tym choroby epidemicznej lub choroby 
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pandemicznej, takiej jak COVID-19). Nie obejmuje to Twojej odmowy przestrzegania lub 
nieprzestrzegania przez Ciebie zasad bądź wymogów dotyczących podróży lub wjazdu do miejsca 
przeznaczenia. 

 
 

D. BAGAŻ 
 

§ 1 W przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży bagażu podczas Twojej podróży, wypłacimy Ci, 

pomniejszoną o dostępne kwoty refundacji, najniższą z poniższych kwot do maksymalnej wysokości 
świadczenia przysługującej z tytułu Bagażu określonej na Liście świadczeń: 
i. Koszt naprawy uszkodzonego bagażu; lub 
ii. koszt wymiany utraconego, uszkodzonego lub skradzionego bagażu po aktualnej cenie rynkowej za ten 

sam lub podobny przedmiot, pomniejszony o 10% za każdy pełny rok użytkowania od daty pierwotnego 
zakupu, przy czym pomniejszenie może maksymalnie wynosić 50%. 

 
§ 2 Obowiązują następujące warunki: 
a. Podjąłeś niezbędne starania, aby zabezpieczyć bagaż oraz aby go odzyskać. 
b. W ciągu 24 godzin od stwierdzenia utraty bagażu zgłosiłeś ten fakt (i zachowałeś kopię zgłoszenia) 

wraz z opisem przedmiotów i ich wartości właściwym organom lokalnym, przewoźnikowi, hotelowi lub 
tour operatorowi. 

c. Zobowiązany jesteś do przedłożenia kopii protokołu policyjnego w przypadku kradzieży jakichkolwiek 
przedmiotów. 

d. Musisz przedstawić paragony lub inne dowody zakupu zgubionych, uszkodzonych lub skradzionych 
przedmiotów. W przypadku przedmiotów bez paragonu lub dowodu zakupu pokryjemy do 50% 
kosztów wymiany zgubionego, uszkodzonego lub skradzionego przedmiotu na taki sam lub podobny 
przedmiot; oraz 

e. Kradzież lub utratę urządzenia komórkowego musisz zgłosić dostawcy sieci komórkowej i poprosić o 
jego zablokowanie. 

 
§ 3 Ubezpieczenie nie obejmuje: 
1. Zwierząt, w tym ich szczątków. 
2. Samochodów, motocykli, motorów, statków powietrznych, statków wodnych i innych pojazdów wraz 

z akcesoriami i oprzyrządowaniem. 
3. Rowerów, nart i snowboardów (z wyjątkiem tych, które są odprawione u przewoźnika). (Nie ma 

zastosowania w przypadku  beneficjentów mieszkających w Niemczech). 
4. Aparatów słuchowych, okularów na receptę i soczewek kontaktowych. 
5. Sztucznych zębów, protez i aparatów ortopedycznych. 
6. Wózków inwalidzkich i innych urządzeń służących do poruszania się  (nie ma zastosowania w 

przypadku beneficjentów mieszkających we Włoszech). 
7. Materiałów eksploatacyjnych, lekarstw, sprzętu medycznego/środków zaopatrzenia medycznego, 

artykułów łatwo psujących się. 
8. Biletów, paszportów, aktów notarialnych, planów, pieczątek i innych dokumentów. 
9. Pieniędzy, walut, kart kredytowych, obligacji lub papierów dłużnych, instrumentów zbywalnych, 

czeków podróżnych, papierów wartościowych, złota i kluczy. 
10. Dywanów. 
11. Antyków i dzieł sztuki. 
12. Delikatnych i łatwo tłukących się przedmiotów. 
13. Broni palnej i innej, w tym amunicji. 
14. Wartości niematerialnych, w tym oprogramowania i danych elektronicznych. 
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15. Mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej. 
16. Mienia, które nie jest Twoją własnością. 
17. Przedmiotów o wysokiej wartości skradzionych z samochodu bez względu na to, czy był zamknięty, 

oraz 
18. Bagażu, który: 

a. został wysyłany, chyba że za pośrednictwem Twojego przewoźnika; 
b. znajduje się w przyczepie samochodowej lub na niej; 
c. pozostaje bez nadzoru w otwartym samochodzie lub 
d. pozostaje bez nadzoru w zamkniętym samochodzie, chyba że jest niewidoczny z zewnątrz. 

 
 

E. OPÓŹNIENIE BAGAŻU 
 
§ 1 W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez dostawcę usług turystycznych w trakcie 
podróży zwrócimy Ci wydatki poniesione przez Ciebie na niezbędne rzeczy potrzebne do momentu 
otrzymania bagażu, do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Opóźnienia bagażu, określonej na Liście 
świadczeń. 
 
§ 2 Obowiązują następujące warunki: 
a. Czas trwania opóźnienia w dostarczeniu bagażu musi odpowiadać co najmniej Minimalnemu 

wymaganemu opóźnieniu określonemu w odniesieniu do Opóźnienia bagażu na Liście świadczeń. 
b. Jeśli nie przedstawisz rachunków, wysokość maksymalnego świadczenia odpowiada 

Niedokumentowanemu dziennemu limitowi określonemu na Liście świadczeń. Ma zastosowanie 
wyłącznie w przypadku podróży „tam” (nie dotyczy podróży powrotnej). 

 
 

F. UTRATA DOKUMENTÓW PODRÓŻY 
 

§ 1 W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia paszportu lub wizy podczas podróży zwrócimy Ci 

następujące koszty, do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Utraty dokumentów podróży, określonej na 
Liście świadczeń: 
i. Wydatki poniesione przez Ciebie na niezbędną dodatkową podróż i zakwaterowanie, a także koszty 

administracyjne poniesione w celu otrzymania paszportu tymczasowego i/lub wizy zastępczej, 
niezbędnych do kontynuowania podróży lub do powrotu do miejsca zamieszkania; oraz 

ii. Koszt (określony na podstawie aktualnych standardowych kosztów wydania nowego dokumentu) 
odpowiadający pozostałemu okresowi ważności Twojego zgubionego, skradzionego lub zniszczonego 
paszportu. 

 
§ 2 Warunki, jakie muszą zostać spełnione ze strony beneficjenta: 
a. Podjął wszelkie niezbędne działania, w zakresie, w jakim było to możliwe, w celu bezpiecznego 

przechowywania paszportu i/lub wizy oraz odzyskania paszportu i/lub wizy. 

b. W przypadku kradzieży zachował i przedłożył kopię protokołu policji. 

c. Zachował i przedłożył kopię protokołu z utraty dokumentu sporządzonego w konsulacie lub 

ambasadzie, gdzie beneficjent zgłosił zgubienie dokumentu. 

d. Przedstawił rachunki na wszystkie wydatki, w tym z konsulatu lub ambasady potwierdzające koszty 
wydania nowego lub tymczasowego paszportu lub wizy. 
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§ 3 Zastosowanie mają następujące wykluczenia: 
1. Zwrot kosztów – chyba że beneficjent może przedłożyć rachunki potwierdzające wydatki, których 

dotyczy roszczenie o zwrot. 
2. Straty poniesione w wyniku różnic w kursach wymiany walut. 
3. Pozostawienie paszportu lub wizy bez nadzoru w pojeździe mechanicznym lub w miejscu 

publicznym. 
4. Opłaty za transakcje walutowe naliczone przez bank beneficjenta lub podmiot, który wydał kartę 

kredytową beneficjenta. 
5. Koszty zmiany usług na usługi wyższej klasy, skorzystania z usług wcześniejszej rejestracji lub opłaty 

spedycyjne. 
 
 

G. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE/STOMATOLOGICZNE W NAGŁYCH PRZYPADKACH 
ZA GRANICĄ  

 
§ 1 Jeżeli w trakcie podróży za granicą otrzymasz pomoc medyczną lub stomatologiczną z jednej 
z następujących objętych ubezpieczeniem przyczyn, zwrócimy Ci uzasadnione i zwyczajowe koszty takiej 
pomocy poniesione przez Ciebie, do maksymalnej kwoty Świadczenia medycznego/stomatologicznego w 
nagłych przypadkach za granicą, określonej na Liście świadczeń (pomoc stomatologiczna podlega 
maksymalnemu podlimitowi określonemu dla pomocy stomatologicznej): 
 

1. Podczas podróży za granicą wystąpiła u Ciebie nagła, nieprzewidziana choroba, obrażenie lub 
problem zdrowotny, które mogą spowodować poważną szkodę na zdrowiu w razie niepodjęcia leczenia 
przed Twoim powrotem do domu (w tym zdiagnozowano u Ciebie chorobę epidemiczną lub chorobę 
pandemiczną, taką jak COVID-19). 

2. Podczas podróży za granicą wystąpił u Ciebie uraz zębów lub infekcja stomatologiczna, wypadła 
plomba lub złamał się ząb, co wymaga podjęcia leczenia. 

 
§ 2 W razie konieczności przyjęcia Cię do szpitala możemy udzielić gwarancji zapłaty lub wpłacić 
zaliczkę, o ile jest akceptowana, do maksymalnej kwoty Świadczenia medycznego/stomatologicznego w 
nagłych przypadkach za granicą, określonej na Liście świadczeń. 
 
§ 3 Nie ponosimy odpowiedzialności za przebieg leczenia i jego efekty, stawiane diagnozy, 
nieskierowanie na dodatkowe badania, co do których decyzje podejmuje lekarz prowadzący Twoje 

leczenie. 
 
§ 4 Obowiązują następujące warunki i wyłączenia: 
1. Opieka musi być konieczna ze względów medycznych w celu leczenia stanów nagłych oraz 

realizowana przez lekarza, dentystę, szpital lub inny podmiot uprawniony do wykonywania zawodu 
lekarza lub stomatologa. 

2. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów opieki świadczonej po zakończeniu Twojej podróży. 
3. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia chorób, obrażeń lub problemów zdrowotnych, które 

nie powstały w trakcie Twojej podróży za granicą. 
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4. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów opieki i świadczeń o charakterze innym niż nagły, a w 
szczególności: 
a. planowych zabiegów chirurgii kosmetycznej; 
b. badań rocznych lub rutynowych; 
c. przewlekłej opieki; 
d. leczenia alergii (chyba że reakcja alergiczna zagraża życiu); 
e. badań lub opieki w związku z utratą/uszkodzeniem aparatów słuchowych, protez, okularów i 

soczewek kontaktowych; 
f. terapii fizycznej, rehabilitacji lub opieki paliatywnej (chyba że jest konieczna do ustabilizowania 

Twojego stanu); 
g. leczenia eksperymentalnego; oraz 
h. wszelkiej innej opieki medycznej lub stomatologicznej poza nagłymi przypadkami. 

5. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub 
innego organu władzy publicznej w jakimkolwiek miejscu, do lub z którego bądź przez które 
podróżujesz. 

 
 

H. TRANSPORT W NAGŁYCH PRZYPADKACH  
 

§ 1 WAŻNE:  
• Jeśli Twój stan jest nagły i zagraża życiu, niezwłocznie skorzystaj z pomocy miejscowej służby 

ratunkowej. 
• Nie jesteśmy dostawcami usług medycznych i ratunkowych. 
• Działamy zgodnie ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, a nasze usługi 

wymagają zgody właściwych organów lokalnych oraz podlegają ograniczeniom w zakresie podróży i 
ograniczeniom regulacyjnym. 

 
§ 2 Ewakuacja ratunkowa (przewiezienie Cię do najbliższej placówki medycznej) 
Jeśli poważnie zachorujesz, odniesiesz obrażenia lub rozwinie się u Ciebie problem zdrowotny (obejmuje to 
zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, takiej jak COVID-19) podczas podróży, 

zapłacimy za lokalny transport ratunkowy z miejsca zdarzenia do lokalnego lekarza lub lokalnej placówki 
medycznej. Jeśli stwierdzimy, że lokalne placówki medyczne nie są w stanie zapewnić odpowiedniego 
leczenia: 
 
1. nasz zespół medyczny skonsultuje się z lokalnym lekarzem w celu uzyskania informacji niezbędnych do 

podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących Twojego ogólnego stanu zdrowia; wskażemy najbliższy 
dostępny szpital lub inną odpowiednią placówkę medyczną oraz zorganizujemy i zapłacimy za 
transport do niej; 

2. w razie konieczności zorganizujemy i zapłacimy za eskortę medyczną. 
 
W przypadku powyższych punktów 1 i 2 obowiązują następujące warunki: 
a. musisz lub ktoś w Twoim imieniu musi się z nami skontaktować, a my musimy z wyprzedzeniem dokonać 

wszelkich ustaleń dotyczących transportu. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na transport ani go nie 
zorganizowaliśmy, zapłacimy jedynie kwotę, jaką ponieślibyśmy, gdybyśmy to uczynili. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za transport, na który nie wyraziliśmy zgody ani którego nie organizowaliśmy; 

b. wszystkie decyzje dotyczące Twojej ewakuacji muszą być podejmowane przez członków personelu 
medycznego posiadających odpowiednie uprawnienia w krajach, w których wykonują zawód; 
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c. musisz stosować się do decyzji podejmowanych przez nasz zespół pomocy i zespół medyczny. W 
przeciwnym razie będziemy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za skutki Twoich decyzji i 
zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia ochrony ubezpieczeniowej; 

d. co najmniej jeden z dostawców usług transportu ratunkowego musi wyrażać chęć i mieć możliwość 
przewiezienia Cię z miejsca, w którym aktualnie przebywasz, do wskazanego szpitala lub placówki 
medycznej; 

e. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub innego 
organu władzy publicznej w jakimkolwiek miejscu, do lub z którego bądź przez które podróżujesz. 

 
§ 3 Repatriacja medyczna (transport do domu po otrzymaniu pomocy) 
Jeśli poważnie zachorujesz, odniesiesz obrażenia lub rozwinie się u Ciebie problem zdrowotny (obejmuje to 
zdiagnozowanie choroby epidemicznej lub choroby pandemicznej, takiej jak COVID-19) podczas podróży, 

a nasz zespół medyczny uzyska potwierdzenie od prowadzącego lekarza, że Twój stan medyczny jest 
dostatecznie stabilny, abyś mógł podróżować: 
 
1. zorganizujemy i zapłacimy za Twój transport za pośrednictwem komercyjnego przewoźnika w tej samej 

klasie usług, którą pierwotnie zarezerwowałeś, chyba że konieczne ze względów medycznych jest inne 
rozwiązanie w odniesieniu do powrotnej części Twojej podróży, przy czym potrącimy dostępne kwoty 
refundacji za niewykorzystane bilety. Transport odbędzie się do: 
a. Twojego miejsca zamieszkania, 
b. wybranego przez Ciebie miejsca w Twoim kraju zamieszkania, lub 
c. placówki medycznej w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania lub wybranego przez Ciebie miejsca 

w Twoim kraju  zamieszkania. W każdym przypadku placówka medyczna musi być chętna i zdolna 
do przyjęcia Cię jako pacjenta, a nasz zespół medyczny musi uznać, że pod względem medycznym 
nadaje się ona do dalszej opieki nad Tobą; 

 
zorganizujemy i zapłacimy za eskortę medyczną, jeśli nasz zespół medyczny uzna to za konieczne. 

 
2. Obowiązują następujące warunki: 

a. specjalne ustalenia dotyczące zajmowanych miejsc w czasie transportu muszą być konieczne ze 

względów medycznych (na przykład, jeśli ze względów medycznych potrzebujesz więcej niż jednego 
miejsca); 

b. musisz lub ktoś w Twoim imieniu musi się z nami skontaktować, a my musimy z wyprzedzeniem 
dokonać wszelkich ustaleń dotyczących transportu. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na transport ani go 
nie zorganizowaliśmy, zapłacimy jedynie kwotę, jaką ponieślibyśmy, gdybyśmy to uczynili. Nie 
przyjmujemy odpowiedzialności za transport, na który nie wyraziliśmy zgody ani którego nie 
zorganizowaliśmy; 

c. wszystkie decyzje dotyczące Twojej repatriacji muszą być podejmowane przez członków personelu 
medycznego posiadających uprawnienia w krajach, w których wykonują zawód; 

d. musisz stosować się do decyzji podejmowanych przez nasz zespół pomocy i zespół medyczny. W 
przeciwnym razie będziemy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za skutki Twoich decyzji i 
zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia ochrony ubezpieczeniowej; 

e. co najmniej jeden z dostawców usług transportu ratunkowego musi wyrażać chęć i mieć możliwość 
przewiezienia Cię z miejsca, w którym aktualnie przebywasz, do wybranego miejsca przeznaczenia; 

f. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub 
innego organu władzy publicznej w jakimkolwiek miejscu, do lub z którego bądź przez które 
podróżujesz. 
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§ 4 Transport przyjaciela lub członka rodziny 
Jeśli podczas Twojej podróży lekarz prowadzący poinformuje Cię, że będziesz przebywał w szpitalu przez 
więcej niż 72 godziny lub że Twój stan zagraża życiu, zorganizujemy i opłacimy transport w klasie 
ekonomicznej w obie strony za pośrednictwem przewoźnika dla jednego przyjaciela lub członka rodziny, 

aby Cię odwiedził. 
 
Obowiązują następujące warunki: 
a. Musisz lub ktoś w Twoim imieniu musi się z nami skontaktować, a my musimy z wyprzedzeniem dokonać 

wszelkich ustaleń dotyczących transportu. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na transport ani go nie 
zorganizowaliśmy, zapłacimy jedynie kwotę, jaką ponieślibyśmy, gdybyśmy to uczynili. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za transport, na który nie wyraziliśmy zgody ani którego nie zorganizowaliśmy; 

b. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub innego 
organu władzy publicznej w jakimkolwiek miejscu, do lub z którego bądź przez które podróżujesz. 

 
§ 5 Powrót osób zależnych (sprowadzenie nieletnich i osób zależnych do domu) 
W przypadku Twojej śmierci lub otrzymania informacji od lekarza prowadzącego podczas Twojej podróży, 

że Twój pobyt w szpitalu będzie trwał dłużej niż 24 godziny, zorganizujemy i opłacimy transport Twoich 

towarzyszy podróży, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub osób zależnych wymagających stałego nadzoru 
i opieki z Twojej strony do: 
1. Twojego miejsca zamieszkania; lub 
2. wybranego przez Ciebie miejsca w Twoim kraju zamieszkania. 
 
Zorganizujemy i opłacimy transport dorosłego członka rodziny, aby towarzyszył Twoim towarzyszom 

podróży, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub osobom zależnym wymagającym stałego nadzoru i opieki z 
Twojej strony, jeśli uznamy to za konieczne. 
 
Transport będzie odbywał się za pośrednictwem przewoźnika w tej samej klasie usług, która była pierwotnie 
zarezerwowana. Całkowita należna kwota zostanie pomniejszona o dostępne zwroty kwoty refundacji za 
niewykorzystane bilety. 
 
Obowiązują następujące warunki: 
a. świadczenie jest dostępne tylko w czasie Twojego pobytu w szpitalu oraz na wypadek Twojej śmierci, a 

także w przypadku, gdy nie podróżuje z Tobą dorosły członek rodziny, który byłby zdolny do opieki nad 
towarzyszami podróży poniżej 18 roku życia lub osobami zależnymi; 

b. musisz lub ktoś w Twoim imieniu musi się z nami skontaktować, a my musimy z wyprzedzeniem dokonać 
wszelkich ustaleń dotyczących transportu. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na transport ani go nie 
zorganizowaliśmy, zapłacimy jedynie kwotę, jaką ponieślibyśmy, gdybyśmy to uczynili. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za transport, na który nie wyraziliśmy zgody ani którego nie zorganizowaliśmy; 

c. Twoja podróż nie może odbywać się wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub innego 
organu władzy publicznej w jakimkolwiek miejscu, do lub z którego bądź przez które podróżujesz. 

 
§ 6 Repatriacja szczątków (przewiezienie Twoich zwłok do domu) 
Zorganizujemy i zapłacimy za uzasadnione i niezbędne usługi i materiały w celu przetransportowania 
Twoich zwłok do jednego z poniższych miejsc: 
 
1. domu pogrzebowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania; lub 
2. domu pogrzebowego w Twoim kraju zamieszkania. 
 
Obowiązują następujące warunki: 
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a. ktoś w Twoim imieniu musi się z nami skontaktować, a my musimy z wyprzedzeniem dokonać wszelkich 
ustaleń dotyczących transportu. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na transport ani go nie zorganizowaliśmy, 
zapłacimy jedynie kwotę, jaką ponieślibyśmy, gdybyśmy to uczynili. Nie przyjmujemy odpowiedzialności 
za transport, na który nie wyraziliśmy zgody ani którego nie zorganizowaliśmy; oraz 

b. zgon musi nastąpić podczas Twojej podróży 
 
Jeśli członek rodziny postanowi zorganizować Twój pogrzeb, pochówek lub kremację w miejscu, w którym 
nastąpił zgon, zwrócimy niezbędne wydatki do wysokości kwoty, którą ponieślibyśmy z tytułu transportu 
Twoich zwłok do domu pogrzebowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. 
 
§ 7 Poszukiwanie i ratownictwo 
Pokryjemy koszty działań poszukiwawczych i ratowniczych prowadzonych przez profesjonalny zespół 
ratowniczy do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Poszukiwania i ratownictwa określonej na Liście 
świadczeń w przypadku zgłoszenia Twojego zaginięcia podczas podróży lub konieczności uratowania Cię 

z wypadku. 
 
 

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA  
 
§ 1 WAŻNE: 
W przypadku wynajmowania lub korzystania z maszyn lub pojazdów motorowych lub mechanicznych 
podczas podróży masz obowiązek wykupienia niezbędnego ubezpieczenia w firmie zajmującej się 
wynajmem pojazdów lub u właściciela. Warunki dla beneficjentów nie obejmują takich przypadków. 
 
§ 2 Jeżeli Twoje działanie doprowadziło do jednej z poniższych sytuacji skutkujących Twoją 
odpowiedzialnością prawną, wypłacimy do kwoty określonej na Liście świadczeń oraz dodatkowo wszelkie 
inne koszty, na pokrycie których wyrazimy pisemną zgodę: 
 
1. Obrażenia osoby innej niż Ty, członek rodziny lub towarzysz podróży. 
2. Utrata lub zniszczenie mienia niebędącego Twoją własnością i niewynajętego, niewypożyczonego lub 

niepożyczonego przez Ciebie lub członka rodziny. 
3. Utrata lub zniszczenie  miejsca zakwaterowania użytkowanego przez Ciebie w trakcie podróży, 

nienależącego do Ciebie lub członka rodziny. 
 

§ 3 Obowiązują następujące wykluczenia: 
1. Odpowiedzialność za coś: 

a. na czym ucierpiała osoba zatrudniona przez Ciebie lub członka rodziny i co zostało spowodowane 
pracą, do wykonywania której osoba taka jest zatrudniona; 

b. co zostało spowodowane Twoim celowym działaniem; 
c. co zostało spowodowane celowym zaniechaniem przez Ciebie czegoś, co powinieneś był zrobić; 
d. co zostało spowodowane Twoją pracą (w trakcie wykonywania pracy lub poza czasem 

wykonywania pracy) lub pracą członka rodziny; 
e. co zostało spowodowane użyciem przez Ciebie broni palnej lub innej; 
f. co zostało spowodowane przez zwierzę będące Twoją własnością lub znajdujące się pod Twoją 

opieką lub pod nadzorem; 
g. za co zgodziłeś się wziąć odpowiedzialność, jeżeli w przeciwnym wypadku nie zostałbyś za coś 

takiego pociągnięty do odpowiedzialności. 
2. Zobowiązania umowne. 
3. Odpowiedzialność za obrażenia odniesione przez Ciebie lub członka rodziny lub towarzysza podróży. 
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4. Odszkodowanie lub inne koszty poniesione w związku z wypadkami, do których doszło w związku z 
tym, że jesteś właścicielem, wynajmujesz lub korzystasz z: 
a. gruntu lub budynku (nie dotyczy Twojego pobytu w miejscu zakwaterowania, z którego 

korzystasz podczas podróży). 
b. pojazdów motorowych lub mechanicznych oraz wszelkich przyczep do nich przymocowanych; lub 
c. statków powietrznych, łodzi motorowych lub żaglówek. 

 
§ 4 Muszą być spełnione następujące warunki: 
1. Masz obowiązek przedstawić szczegółowy opis okoliczności związanych z roszczeniem, z 

uwzględnieniem fotografii i nagrań wideo (w stosownych przypadkach). 
2. Masz obowiązek przedstawić nam wszelkie pisma, wezwania lub inną korespondencję otrzymaną od 

strony trzeciej. (Należy pamiętać, że nie powinieneś uznawać swojej odpowiedzialności, oferować ani 
dokonywać jakiejkolwiek płatności lub korespondować ze stroną trzecią bez naszej pisemnej zgody.) 

3. Masz obowiązek przekazać nam, jeżeli to możliwe, pełne dane wszelkich świadków oraz pisemne 
oświadczenia. 

 
 

J. UBEZPIECZENIE SPORTOWE  
 
§ 1 Brak aktywności 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w jednej lub kilku z opłaconych aktywności podczas podróży z objętych 

ubezpieczeniem przyczyn, zwrócimy Ci nierefundowaną kwotę, jaką zapłaciłeś za aktywność, do 
maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Braku aktywności określonej na Liście świadczeń, pomniejszoną o 
dostępne kwoty refundacji. Pamiętaj, że ochrona z tego tytułu przysługuje Ci przed rozpoczęciem 
aktywności. 
 
Objęte ubezpieczeniem przyczyny: 
1. Ty, towarzysz podróży lub członek rodziny, który uczestniczy w aktywności, zachorujecie, odniesiecie 

obrażenia lub rozwinie się u was problem zdrowotny (co obejmuje zdiagnozowanie choroby 

epidemicznej lub pandemicznej, takiej jak COVID-19); 
 
obowiązują następujące warunki: 
a. choroba, obrażenie lub problem zdrowotny muszą być na tyle poważne, aby sprawić, że rozsądna 

osoba zrezygnuje z udziału w aktywności, oraz 
b. lekarz zalecił Ci lub towarzyszowi podróży, abyście nie brali udziału w aktywności, zanim aktywność 

się odbyła. Jeśli nie jest to możliwe, lekarz musi zbadać Cię lub towarzysza podróży bądź odbyć z 
Tobą lub towarzyszem podróży konsultacje w ciągu 24 godzin od czasu aktywności lub w 
najszybszym możliwym terminie, aby potwierdzić decyzję o rezygnacji z udziału. 

 
2. członek rodziny, który nie uczestniczy w aktywności, zachoruje, odniesie obrażenia lub rozwinie się u 

niego problem zdrowotny. 
 
obowiązują następujące warunki: 
a. choroba, obrażenie lub problem zdrowotny musi zostać uznany przez lekarza za zagrażający życiu, 

wymagać hospitalizacji lub wymagać Twojej opieki; 
 

3. śmierć Twoja lub towarzysza podróży; 
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4. śmierć członka rodziny lub zwierzęcia asystującego w dniu, w którym aktywność miała się rozpocząć lub 
w ciągu 30 dni przed tą datą; 
 

5. aktywność, za którą zapłaciłeś z góry, została anulowana przez organizatora ze względu na trudne 

warunki pogodowe; 
 

6. ośrodek narciarski zamknął co najmniej 75% tras narciarskich z powodu braku lub nadmiaru śniegu; 
 

obowiązuje następujący warunek: 
a. zamknięcie musi trwać przez co najmniej 50% normalnych godzin pracy w dniu kalendarzowym, w 

którym zamierzasz korzystać z wyciągów. 
 
§ 2 Ubezpieczenie sprzętu sportowego 
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Twojego sprzętu sportowego przez dostawcę usług 

turystycznych albo kradzieży sprzętu sportowego podczas podróży, wypłacimy Ci, pomniejszoną o dostępne 
kwoty refundacji, najniższą z poniższych kwot do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu utraty, 
zniszczenia lub kradzieży sprzętu sportowego określonej na Liście świadczeń: 
i. koszt naprawy uszkodzonego sprzętu sportowego; lub 
ii. koszt wymiany utraconego, uszkodzonego lub skradzionego sprzętu sportowego na taki sam lub 

podobny sprzęt, pomniejszony o 10% za każdy pełny rok użytkowania od daty pierwotnego zakupu, przy 
czym pomniejszenie może maksymalnie wynosić 50%. 

 
Obowiązują następujące warunki: 
a. podjąłeś niezbędne starania, aby zabezpieczyć sprzęt sportowy oraz aby go odzyskać; 
b. w ciągu 24 godzin od stwierdzenia utraty sprzętu sportowego zgłosiłeś ten fakt (i zachowałeś kopię 

zgłoszenia) wraz z opisem przedmiotów i ich wartości właściwym organom lokalnym, przewoźnikowi, 
hotelowi lub tour operatorowi; oraz 

c. musisz przedstawić paragony lub inne dowody zakupu utraconych przedmiotów.  W przypadku 
przedmiotów bez paragonu lub dowodu zakupu pokryjemy do 50% kosztów wymiany zgubionego, 
uszkodzonego lub skradzionego przedmiotu na taki sam lub podobny przedmiot. 

 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
1. przedmiotów innych niż sprzęt sportowy; 
2. zwierząt, w tym ich szczątków; 
3. samochodów, motocykli, motorów, dronów, statków powietrznych, statków wodnych i innych 

pojazdów wraz z akcesoriami i oprzyrządowaniem; 
4. aparatów słuchowych, okularów na receptę i soczewek kontaktowych, chyba że są przeznaczone do 

użytku przy uprawianiu danego sportu; 
5. protez i aparatów ortopedycznych, chyba że są przeznaczone do użytku przy uprawianiu danego 

sportu; 
6. wózków inwalidzkich i innych urządzeń służących do poruszania się, chyba że są przeznaczone do 

użytku przy uprawianiu danego sportu; 
7. wartości niematerialnych, w tym oprogramowania i danych elektronicznych; 
8. mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej; 
9. mienia, które nie jest Twoją własnością; 
10. rażącego zaniedbania lub świadomego i rozmyślnego postępowania prowadzącego do utraty, 

kradzieży lub uszkodzenia sprzętu sportowego (nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów 
mieszkających w Niemczech) oraz 

11. sprzętu sportowego, który: 
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a. został wysyłany, chyba że za pośrednictwem Twojego przewoźnika, 
b. znajduje się w przyczepie samochodowej lub na niej, lub 
c. pozostaje bez nadzoru w otwartym samochodzie. 

 
§ 3 Ubezpieczenie wynajmu sprzętu sportowego 
W przypadku zagubienia lub opóźnienia w dostarczeniu Twojego sprzętu sportowego przez dostawcę 

usług turystycznych albo zniszczenia lub kradzieży sprzętu sportowego podczas podróży, pokryjemy koszty 
wypożyczenia zastępczego sprzętu sportowego do  maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Wypożyczenia 
sprzętu sportowego określonej na Liście świadczeń. Ubezpieczenie nie obejmuje sprzętu silnikowego lub 
pojazdów. 
 
Obowiązuje następujący warunek: 
a. w ciągu 24 godzin od stwierdzenia utraty sprzętu sportowego zgłosiłeś ten fakt (i zachowałeś kopię 

zgłoszenia) wraz z opisem przedmiotów i ich wartości właściwym organom lokalnym, dostawcy usług 

turystycznych, hotelowi lub tour operatorowi. 
 
§ 4 Poszukiwanie i ratownictwo 
Pokryjemy koszty działań poszukiwawczych i ratowniczych prowadzonych przez profesjonalny zespół 
ratowniczy do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Poszukiwania i ratownictwa określonej na Liście 
świadczeń w przypadku zgłoszenia Twojego zaginięcia podczas podróży lub konieczności uratowania Cię z 
wypadku. Maksymalne kwota świadczenie z tego tytułu przysługuje poza innymi przewidzianymi w 
niniejszych warunkach dla beneficjentów świadczeniami z tytułu Poszukiwania i ratownictwa. 
 
 

K. UDZIAŁ WŁASNY W PRZYPADKU SZKÓD W WYPOŻYCZONYM SAMOCHODZIE 
 
§ 1 WAŻNE: To ubezpieczenie nie zastępuje ochrony ubezpieczeniowej pojazdu, która jest 
wymagana przez prawo, nie stanowi ubezpieczenia od odpowiedzialności za obrażenia ciała i szkody 
majątkowe oraz nie jest zgodne z przepisami o odpowiedzialności finansowej lub innymi przepisami o 
obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdu. 
 
§ 2 W przypadku kradzieży lub uszkodzenia wypożyczonego samochodu w zaplanowanym okresie 
wypożyczenia, określonym w umowie wypożyczenia samochodu, w trakcie Twojej podróży, wypłacimy Ci, 
do maksymalnej kwoty świadczenia z tytułu Ubezpieczenia udziału własnego w przypadku szkód w 
wypożyczonym samochodzie, określonej na Liście świadczeń: 
Określoną kwotę franszyzy dedukcyjnej lub udziału własnego, którą jesteś zobowiązany zapłacić w ramach 
umowy wypożyczenia samochodu. 
 
§ 3 Obowiązują następujące warunki: 
a. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego samochodu w trakcie jego prowadzenia, osoba kierująca 

samochodem w momencie powstania szkody musi być wymieniona w umowie wypożyczenia 

samochodu. 
b. Odbiór wypożyczonego samochodu przez Ciebie lub innego kierowcę wymienionego w umowie 

wypożyczenia samochodu, lub kogokolwiek działającego w Twoim lub jego imieniu nastąpił z datą 
początku okresu wypożyczenia określoną w umowie wypożyczenia samochodu i nie wcześniej niż w 
dacie lub po dacie rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu o ubezpieczeniu posiadacza rachunku. 

c. Musisz dokonać zgłoszenia w wypożyczalni samochodów w ciągu 24 godzin od utraty lub uszkodzenia 
lub w momencie zwrotu wypożyczonego samochodu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 

d. W przypadku kradzieży wypożyczonego samochodu musisz niezwłocznie powiadomić policję. 
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e. Wypożyczony samochód musi być wypożyczony z licencjonowanej wypożyczalni samochodów, która 
znajduje się w odległości ponad 200 km od miejsca zamieszkania. 

 
§ 4 Wypożyczone samochody nie obejmują: 
1. Pojazdów używanych na zasadzie współdzielenia. 
2. Ciężarówek lub samochodów dostawczych. 
3. Kamperów, przyczep lub pojazdów rekreacyjnych. 
4. Motocykli, skuterów śnieżnych, replik samochodów (kit-car) lub pojazdów terenowych. 
5. Pojazdów używanych w terenie. 
6. Pojazdów, które mają więcej niż 10 lat. 
7. Pojazdów mieszczących powyżej dziewięciu osób, wliczając kierowcę. 
8. Pojazdów, które nie wymagają zezwolenia lub są niezgodne z prawem w miejscu, w którym są 

użytkowane. 
9. Pojazdów wypożyczanych w celach komercyjnych lub w celu wynajmu, w tym limuzyn; oraz 
10. Pojazdów, których sugerowana przez producenta cena detaliczna wynosi ponad 75 000 EUR. 
 
§ 5 Ubezpieczenie nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikających z poniższych 
szczególnych wyłączeń: 
1. Wszelkich zobowiązań, które przyjąłeś w ramach jakiejkolwiek umowy (np. płacisz za dodatkowe 

ubezpieczenie wypożyczalni samochodów), z wyjątkiem udziału własnego w Twoim podstawowym 
ubezpieczeniu od kolizji i innych szkód. 

2. Naruszenia umowy wypożyczenia samochodu. 
3. Wypożyczenia lub najmu trwającego co najmniej 32 kolejne dni. 
4. Utraty wartości wypożyczonego samochodu; lub 
5. Awarii mechanicznej lub zwykłego zużycia. 
 
 

L. USŁUGI PODRÓŻNE PODCZAS PODRÓŻY 
 
Jesteśmy dostępni przez całą dobę, jeśli potrzebujesz pomocy podczas podróży. Dzięki naszemu globalnemu 
zasięgowi i wielojęzycznemu personelowi zawsze jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc 
 
§ 1 Znalezienie lekarza lub placówki medycznej 
W razie potrzeby pomożemy Ci znaleźć lekarza lub placówkę medyczną podczas podróży. 
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WYŁĄCZENIA OGÓLNE 
 
§ 1 W tej części opisano wyłączenia ogólne w odniesieniu do wszystkich świadczeń w ramach 
niniejszych warunków dla beneficjentów. „Wyłączenie” oznacza coś, co nie jest objęte ochroną 
ubezpieczeniową, a zatem nie stanowi podstawy do  wypłaty lub realizacji świadczenia. 
 
§ 2 Niniejsze warunki dla beneficjentów nie obejmują szkód bezpośrednio lub pośrednio 
wynikających z poniższych ogólnych wyłączeń w  zakresie, w jakim dotyczą one Ciebie, towarzysza 
podróży lub członka rodziny: 
1. Wszelkie szkody, stany lub zdarzenia, które były znane, możliwe do przewidzenia, zamierzone lub 

oczekiwane w momencie rezerwacji podróży. 
2. Istniejące problemy zdrowotne. 
3. Celowe samookaleczenie, próba samobójcza lub samobójstwo. 
4. Normalna ciąża lub poród przebiegające bez komplikacji, z wyjątkiem przypadku, gdy, oraz 

w zakresie, w jakim normalna ciąża lub poród przebiegające bez komplikacji zostały wyraźnie 
wskazane i objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach  Rezygnacji z podróży lub Przerwania 
podróży (nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów mieszkających we Francji). 

5. Leczenie bezpłodności. 
6. Używanie lub nadużywanie alkoholu lub narkotyków, bądź wszelkie powiązane objawy fizyczne. Nie 

dotyczy to leków przepisanych przez lekarza i używanych zgodnie z zaleceniami. 
7. Czyny popełnione z zamiarem spowodowania szkody. 
8. Praca w charakterze członka załogi (w tym stażysty lub ucznia/studenta) na pokładzie samolotu, 

pojazdu użytkowego lub statku komercyjnego. 
9. Uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze profesjonalnym lub półprofesjonalnym bądź 

trenowanie do takich zawodów. 
10. Uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze amatorskim bądź trenowanie do takich 

zawodów w trakcie podróży. Nie obejmuje to udziału w nieformalnych, rekreacyjnych zawodach 
sportowych, turniejach organizowanych przez hotele, ośrodki wypoczynkowe lub linie wycieczkowe 
na potrzeby rozrywki gości. 

11. Uczestnictwo w ogólnie rozumianych sportach ekstremalnych, wysokiego ryzyka ogółem, takich jak 
w szczególności: 
a. aktywność na dużych wysokościach, BASE jumping lub free climbing; 
b. spływy pontonowe (rafting)/kajakowe (kayaking) po rzekach powyżej klasy V lub spływy 

kajakowe (canoeing) po rzekach powyżej klasy III; 
c. heliskiing lub narciarstwo albo jazda na snowboardzie w obszarze wskazanym przez 

kierownictwo ośrodka jako niebezpieczny; 
d. sporty walki, przepędzanie byków lub rodeo; 
e. prowadzenie pojazdu silnikowego lub motorowej jednostki pływającej w wyścigach poza 

gokartami; 
f. nurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokości większej niż 30 stóp (10 metrów) lub 

nurkowanie z butlą na głębokości większej niż 100 stóp (30 metrów), a w przypadku nurków bez 
certyfikatu – nurkowanie bez certyfikowanego divemastera. 

 
Uczestnictwo w sportach ekstremalnych, wysokiego ryzyka, które nie są wyraźnie wykluczone 
powyżej, jest objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli: 
i. są one organizowane i uczestnictwo ma miejsce w czasie trwania Twojej podróży; 
ii. są świadczone przez podlegającą regulacji lub licencjonowaną firmę, jeśli jest to wymagane; oraz 
iii. nie są zabronione przez prawo. 
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Aby zostać objętym ubezpieczeniem, musisz stosować wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa 
podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

 
12. Czyn bezprawny, którego skutkiem jest skazanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ofiarą takiego czynu 

jesteś Ty, towarzysz Podróży, członek rodziny lub zwierzę asystujące. 
13. Choroba epidemiczna lub choroba pandemiczna, chyba że jest wyraźnie objęta ochroną 

ubezpieczeniową w ramach  Rezygnacji z podróży, Przerwania podróży, Opóźnienia podróży bądź 
na wypadek Świadczeń medycznych/stomatologicznych w nagłych przypadkach za granicą. 

14. Klęska żywiołowa, chyba że jest wyraźnie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach Rezygnacji z 
podróży, Przerwania podróży lub Opóźnienia podróży. 

15. Zanieczyszczenie powietrza, wody lub inne zanieczyszczenie albo zagrożenie uwolnienia 
zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń termicznych, biologicznych i chemicznych lub skażenia. 

16. Reakcja jądrowa, promieniowanie lub skażenie radioaktywne. 
17. Wojna (wypowiedziana lub nie) lub akty wojny. 
18. Służba wojskowa, chyba że jest wyraźnie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ochrony 

ubezpieczeniowej na wypadek Rezygnacji z podróży lub Przerwania podróży. 
19. Zamieszki lub niepokoje społeczne, chyba że są wyraźnie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 

Przerwania podróży lub Opóźnienia podróży. 
20. Zdarzenia terrorystyczne, chyba że są wyraźnie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 

Rezygnacji z podróży, Przerwania podróży lub Opóźnienia podróży. 
21. Ryzyko polityczne. 
22. Ryzyko cybernetyczne. 
23. Działania, ostrzeżenia lub zakazy dla podróżujących wydawane przez władze państwowe lub 

organy publiczne, chyba że są wyraźnie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Rezygnacji z 
podróży lub Przerwania podróży. 

24. Całkowite zaprzestanie działalności przez dostawcę usług turystycznych z powodu sytuacji 
finansowej, wraz ze złożeniem lub bez złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

25. Ograniczenia dostawcy usług turystycznych w zakresie bagażu, w tym sprzętu i wyposażenia 
medycznego. 

26. Zwykłe zużycie lub wady materiałów bądź wykonania. 
27. Rażące zaniedbanie ze strony Twojej lub towarzysza podróży (nie ma zastosowania w przypadku 

beneficjentów mieszkających w Niemczech). 
28. Odbycie podróży wbrew poleceniom lub zaleceniom władz państwowych lub innego organu władzy 

publicznej. 
 
§ 3 Niniejsze warunki dla beneficjentów nie zapewniają ochrony, świadczeń lub usług w odniesieniu 
do jakichkolwiek działań, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności sankcje 
gospodarcze/handlowe lub embarga. 
 
§ 4 WAŻNE: Wypłata z tytułu świadczeń nie przysługuje Ci, jeśli: 
1. Na biletach przewoźnika nie ma dat podróży; lub 
2. Celem Twojej podróży jest skorzystanie z opieki zdrowotnej lub leczenia jakiegokolwiek rodzaju. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ 
 
§ 1 Zgłaszanie roszczeń 
 
Formularz zgłoszenia możesz również otrzymać: 
• dzwoniąc pod numer: +48222630096; 
• wysyłając e-mail na adres: claims.awpeurope@allianz.com 
 
Powinieneś wypełnić formularz zgłoszenia i jak najszybciej przesłać go do nas wraz ze wszystkimi 
informacjami i dokumentami, o które prosimy. Musisz podać nam jak najwięcej szczegółów, abyśmy mogli 
szybko zająć się Twoim roszczeniem. Prosimy o zachowanie kopii wszystkich przesłanych nam informacji. 
 
Będziesz musiał uzyskać pewne informacje na poparcie Twojego roszczenia. Poniżej znajduje się lista 
działań, które będziesz musiał podjąć oraz dokumenty, których będziemy potrzebować, aby rozpatrzyć 
Twoje roszczenie. Po zgłoszeniu roszczenia  możemy wymagać dodatkowych informacji lub dowodów. W 
takim przypadku poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to będzie możliwe. 
 
§ 2 W przypadku wszystkich roszczeń wymagane jest dostarczenie: 
 
• oryginałów faktur za rezerwację Twojej podróży i dokumentów planu podróży zawierających daty i 

godziny podróży; 
• oryginałów paragonów i rachunków za wszystkie wydatki, które musisz ponieść; 
• oryginałów rachunków lub faktur, o których zapłatę Cię poproszono; 
• danych dotyczących innych ubezpieczeń, które mogą pokryć tę samą szkodę, takich jak ubezpieczenie 

mieszkania lub prywatne ubezpieczenie medyczne; 
• wszelkie inne dowody na poparcie Twojego roszczenia. 
 
§ 3 W przypadku roszczeń z tytułu Rezygnacji z podróży wymagane jest dostarczenie: 
• oryginałów faktur za anulowanie z wyszczególnieniem wszystkich poniesionych kosztów anulowania; 
• w przypadku roszczeń związanych z chorobą lub obrażeniem konieczne będzie zaświadczenie lekarskie 

wypełnione przez lekarza prowadzącego. W przypadku śmierci wymagany jest odpis aktu zgonu; 
• jeśli roszczenie wynika z jakichkolwiek innych okoliczności, prosimy o przedstawienie niezależnych 

dowodów tych okoliczności. 
• informacji i dokumentów potwierdzających otrzymane refundacje. 
 
§ 4 W przypadku roszczeń z tytułu Przerwania podróży wymagane jest dostarczenie: 
• oryginałów faktur za rezerwację podróży, w których podano zmieniony czas i datę wyjazdu oraz czy 

przysługuje refundacja; 

• W przypadku roszczeń związanych z chorobą lub obrażeniem konieczne będzie zaświadczenie 
lekarskie wypełnione przez lekarza prowadzącego. W przypadku śmierci wymagany jest odpis aktu 
zgonu; 

• jeśli roszczenie wynika z jakichkolwiek innych okoliczności, prosimy o przedstawienie niezależnych 
dowodów tych okoliczności. 

• W razie konieczności skrócenia przez Ciebie podróży, w celu uzyskania naszej zgody należy jak 
najszybciej zadzwonić pod numer +48222630096 ze swojego kraju zamieszkania lub pod numer 
+48222630096 z zagranicy. 
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§ 5 W przypadku roszczeń z tytułu Opóźnienia podróży wymagane jest dostarczenie: 
• pisemnego potwierdzenia od przewoźnika, linii lotniczych, kolejowych, żeglugowych lub ich agentów 

obsługi o planowanym i faktycznym czasie odlotu oraz o przyczynach opóźnienia; 
• szczegółowego opisu okoliczności, które spowodowały spóźnienie się na wyjazd wraz z dowodami 

potwierdzającymi od dostawcy transportu publicznego lub podmiotu, który udzielał pomocy w związku 
z wypadkiem/awarią w prywatnym pojeździe, którym podróżowałeś; 

• jeśli roszczenie wynika z jakichkolwiek innych okoliczności, prosimy o przedstawienie niezależnych 
dowodów tych okoliczności. 
 

§ 6 W przypadku roszczeń z tytułu Bagażu/Sprzętu sportowego: 
• należy zgłosić kradzież, uszkodzenie lub zagubienie na policji w ciągu 24 godzin od odkrycia tego faktu 

i uzyskać pisemny raport policyjny; 
• należy zgłosić kradzież, uszkodzenie lub utratę przewoźnikowi, dostawcy usług turystycznych, agentowi 

obsługi lub kierownikowi zakwaterowania i uzyskać pisemny raport; 
• w przypadku szkód powstałych w wyniku opóźnień i szkód powstałych podczas gdy pieczę nad bagażem 

sprawował przewoźnik,  należy jak najszybciej zgłosić ten fakt i uzyskać od niego pisemny raport. W 
przypadku linii lotniczych, należy uzyskać od linii lotniczej lub jej agenta obsługi protokół niezgodności 
mienia (PIR). Należy to zrobić w ciągu 7 dni od opóźnienia, utraty lub uszkodzenia. Następnie masz 21 
dni na napisanie do linii lotniczej pisma potwierdzającego szczegóły dotyczące zakupionych niezbędnych 
przedmiotów zastępczych; 

• należy dostarczyć oryginalne rachunki, vouchery lub inne odpowiednie dowody zakupu / własności / 
wartości dla zagubionego, skradzionego lub uszkodzonego bagażu; 

• należy dostarczyć oryginalne rachunki za wynajem sprzętu sportowego, jeśli dotyczy; 
• należy zachować wszelkie uszkodzone przedmioty, ponieważ możemy być zmuszeni do ich 

sprawdzenia. Jeśli dokonamy płatności lub wymienimy przedmiot, stanie się on naszą własnością; 
• należy uzyskać i dostarczyć nam kosztorys naprawy wszystkich uszkodzonych przedmiotów; 
• należy zablokować zgubione lub skradzione urządzenia komórkowe u swojego operatora sieci i uzyskać 

od niego pisemne potwierdzenie tego działania. 
 
§ 7 W przypadku roszczeń z tytułu Opóźnienia Bagażu: 
• należy zgłosić szkodę do przewoźnika i uzyskać od niego pisemny raport. W przypadku linii lotniczych, 

należy uzyskać od linii lotniczej lub jej agenta obsługi protokół niezgodności mienia (PIR). Należy to zrobić 
w ciągu 7 dni od opóźnienia, utraty lub uszkodzenia. Następnie masz 21 dni na napisanie do linii lotniczej 
pisma potwierdzającego szczegóły dotyczące zakupionych niezbędnych przedmiotów zastępczych; 

• należy dostarczyć oryginalne rachunki, vouchery lub inne odpowiednie dowody zakupu niezbędnych 
przedmiotów zastępczych. 

 
§ 8 W przypadku roszczeń z tytułu Utraty dokumentów podróży: 
• należy dostarczyć paragon z ambasady lub konsulatu potwierdzający pokrycie kosztu zastępczego 

paszportu tymczasowego lub wizy i pisemny protokół policji w przypadku kradzieży Twojego paszportu 
lub wizy. 

 
§ 9 W przypadku roszczeń z tytułu Świadczeń medycznych/stomatologicznych w nagłych 

przypadkach za granicą oraz Transportu w nagłych przypadkach: 
• należy zawsze skontaktować się z naszym dostępnym 24-godziny zespołem medycznym, jeśli jesteś 

hospitalizowany, wymagasz repatriacji lub jeśli koszty leczenia mogą przekroczyć 500 EUR; 
• należy dostarczyć dokumentację medyczną od lekarza prowadzącego leczenie w celu potwierdzenia 

choroby lub obrażenia i  zastosowanego leczenia, w tym daty przyjęcia do szpitala i wypisu, jeśli dotyczy. 
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§ 10 W przypadku roszczeń z tytułu Odpowiedzialności cywilnej wymagane jest dostarczenie: 
• szczegółowego opisu okoliczności związanych z roszczeniem(-ami), z uwzględnieniem fotografii 

i nagrań wideo, jeśli dotyczy; 
• wszelkich pism, wezwań lub innej korespondencjj otrzymanej od strony trzeciej. Należy pamiętać, że nie 

powinieneś uznawać swojej odpowiedzialności, oferować ani dokonywać jakiejkolwiek płatności lub 
korespondować ze stroną trzecią bez naszej pisemnej zgody; 

• pełnych danych wszelkich świadków składających pisemne oświadczenia, o ile są dostępne. 
 
§ 11 W przypadku roszczeń z tytułu Udziału własnego w przypadku szkód w wypożyczonym 

samochodzie: 
• należy sprawdzić wypożyczony samochód pod kątem ewentualnych wcześniejszych uszkodzeń i 

upewnić się, że są one odpowiednio udokumentowane. Kradzież i inne przestępstwa oraz wypadki na 
drodze należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni samochodów oraz na najbliższym posterunku 
policji. 

• należy uzyskać kopię protokołu policyjnego, w tym ewentualnie policyjnego protokołu 
powypadkowego, lub przynajmniej potwierdzenie, że zgłosiłeś roszczenie. W przypadku szkody prosimy 
o przesłanie następujących dokumentów: 
o kompletną umowę wypożyczenia samochodu i/lub potwierdzenie rezerwacji; 
o rozliczenie firmy wypożyczającej samochód z tytułu udziału własnego, w tym dowód wysokości 

szkody (kosztorys / rachunek za naprawę); 
o Twój własny opis szkody i / lub zaświadczenie o zgłoszeniu na policję, jeśli jest dostępne; 
o dokumentacja odbioru i zwrotu wypożyczonego samochodu. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Poniższe warunki mają zastosowanie do całości niniejszych warunków dla beneficjentów. Prosimy o uważne 
zapoznanie się z tymi warunkami, ponieważ możemy wypłacić Twoje roszczenie tylko wtedy, gdy je spełnisz. 
 

1. Musisz: 
a. mieć miejsce zamieszkania w kraju, w którym prowadzony jest rachunek bieżący Revolut Metal 

posiadacza rachunku. 
2. Musisz dołożyć należytej staranności, aby chronić siebie i swoje mienie przed wypadkami, obrażeniami, 

utratą i uszkodzeniem, tak jakbyś nie był objęty ochroną ubezpieczeniową, oraz ograniczyć do minimum 
wszelkie potencjalne roszczenia. 

3. Posiadacz rachunku musi posiadać aktualne oświadczenie o ubezpieczeniu. 
4. Należy jak najszybciej skontaktować się z nami, podając pełne szczegóły dotyczące wszystkiego, co 

może skutkować roszczeniem, oraz przekazać nam wszelkie informacje i dokumenty, o które poprosimy 
w trakcie procesu zgłaszania roszczeń. Więcej informacji znajduje się w części "Informacje dotyczące 
roszczeń" powyżej. 

5. Przyjmujesz do wiadomości, że warunki określone w warunkach dla beneficjentów nie mogą zostać 
zmienione przez Ciebie, chyba że wyrazimy pisemną zgodę na taką zmianę. 

 
Mamy prawo: 
6. anulować świadczenia przysługujące Ci na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów w przypadku 

zatajenia przez Ciebie informacji, które miałyby wpływ na naszą decyzję o udzieleniu ochrony 
ubezpieczeniowej; 

7. anulować świadczenia przysługujące Ci na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów i odmówić ich 
wypłaty, jeśli Ty lub osoba działająca w Twoim imieniu: 
a. zgłosi roszczenie, które jest niezgodne z prawdą, celowo przesadzone lub oszukańcze w jakikolwiek 

sposób; lub 
b. poda jakiekolwiek fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje na potwierdzenie roszczenia. 
W takich okolicznościach możemy zgłosić sprawę na policję. 

8. zapewnić ochronę ubezpieczeniową wyłącznie od daty wskazanej w oświadczeniu o ubezpieczeniu 
posiadacza rachunku, w przypadku rozpoczęcia podróży przez Ciebie przed datą wskazaną w 
oświadczeniu o ubezpieczeniu posiadacza rachunku, chyba że posiadacz rachunku posiada 
jednocześnie inne oświadczenia o ubezpieczeniu Revolut, w którym jako ubezpieczyciela wskazano  
Allianz Assistance, obejmujące cały okres podróży; 

9. anulować umowę ubezpieczenia grupowego i niniejsze warunki dla beneficjentów za 6-miesięcznym, 
pisemnym wypowiedzeniem złożonym w Revolut. Posiadacz rachunku zostanie poinformowany 
o anulowaniu przez Revolut; 

10. anulować Twoje uczestnictwo w ubezpieczeniu na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów za 
pisemnym, 30-dniowym wypowiedzeniem dostarczonym posiadaczowi rachunku i Revolut na ostatni 
znany adres posiadacza rachunku lub e-mailem na adresy podane nam przez posiadacza rachunku 
i Revolut; 

11. zapewnić ochronę ubezpieczeniową wyłącznie pod warunkiem, że Twoja podróż rozpoczyna się 
i kończy w Twoim kraju zamieszkania; 

12. przyjąć i rozpatrzyć, wszelkie roszczenia zgłoszone przez Ciebie na mocy niniejszych warunków dla 
beneficjentów; 

13. podjąć działania prawne w Twoim imieniu (ale na nasz koszt) i poprosić Cię o podanie nam wszelkich 
potrzebnych szczegółów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych formularzy, które pomogą nam 
odzyskać wszelkie płatności dokonane przez nas na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów; 
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14. wystąpić do Ciebie albo Twojego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody na 
wystąpienie przez nas do podmiotów, które udzielały Ci świadczeń zdrowotnych, w celu uzyskania 
informacji związanych z weryfikacją podanych przez Ciebie danych o stanie zdrowia z wyłączeniem 
wyników badań genetycznych, ustaleniu praw do świadczenia i wysokości tego świadczenia, w 
szczególności do lekarzy, którzy nad Tobą sprawowali lub nadal sprawują opiekę; 

15. odesłać Cię do Twojego kraju zamieszkania w dowolnym momencie podróży w przypadku 
zachorowania lub odniesienia obrażenia przez Ciebie. Nastąpi to wyłącznie za zgodą lekarza 
prowadzącego leczenie oraz naszego zespołu medycznego. W przypadku sporu poprosimy o 
niezależną opinię medyczną. 

16. odmówić odpowiedzialności za koszty Twojej repatriacji lub leczenia, jeśli odmówiłeś zastosowania się 
do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie oraz naszego zespołu medycznego; 

17. odmówić wypłaty jakiegokolwiek roszczenia na mocy niniejszych warunków dla beneficjentów w 
wysokości, w jakiej zostały one pokryte przez inne ubezpieczenie, przez inny podmiot i w innym miejscu 
(dotyczy to na przykład kwot, jakie  możesz odzyskać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
umowy zapewniającej opiekę zdrowotną na zasadzie wzajemności, od dostawcy usług turystycznych, 
ubezpieczycieli wyposażenia domów lub każdej innej kwoty roszczenia, jaką możesz odzyskać). W 
takich okolicznościach wypłacimy jedynie naszą część roszczenia; 

18. zażądać od Ciebie zwrócenia nam wszelkich zapłaconych przez nas kwot, które nie są objęte ochroną 
ubezpieczeniową na mocy warunków dla beneficjentów; 

19. wprowadzać zmiany w treści warunków dla beneficjentów i w świadczeniach. W przypadku wystąpienia 
zmian, posiadacz rachunku otrzyma powiadomienie na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 60 dni, 
chyba że zmiany te muszą zostać wprowadzone wcześniej na mocy przepisów ustawowych lub 
wykonawczych. 
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INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 
SZCZEGÓLNE DEFINICJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO TEJ CZĘŚCI 
 
Poza definicjami, które obowiązują w odniesieniu do całości niniejszych warunków dla beneficjentów, 
poniższe słowa w dowolnej formie, pisane w tej części kursywą, mają znaczenie zdefiniowane poniżej. 

 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

 
 
Dbamy o Twoje dane osobowe 
 
AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii, spółka działająca pod nazwą handlową Allianz Travel lub Allianz 
Assistance („my”, „nas”, „nasze”), jest holenderskim oddziałem AWP P&C S.A, francuskiej firmy 
ubezpieczeniowej z siedzibą w Saint-Ouen we Francji, i jest częścią Grupy Allianz Partners. Spółka AWP P&C 
S.A. – Oddział w Holandii jest zarejestrowana w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM) 
i posiada pozwolenie wydane przez ‘L’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution’ (ACPR) we Francji 
na oferowanie produktów i usług ubezpieczeniowych poza granicami kraju.  
 
Ochrona Twojej prywatności jest dla nas priorytetem. W niniejszej informacji dotyczącej danych osobowych 
wyjaśniamy, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone, z jakiego powodu oraz komu 
będą udostępniane lub ujawniane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji o danych 
osobowych. 
 
1. Kim jest administrator danych? 
 
Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która administruje danymi i odpowiada za 
przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w formie papierowej lub elektronicznej.  
 
AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii jest administratorem danych zgodnie z definicją zawartą 
w stosownych przepisach w sprawie ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych, których 
wymagamy od Ciebie i które gromadzimy w celach określonych w niniejszej informacji o danych osobowych.  
 
2. Jakie dane osobowe będą gromadzone?  
 
Gromadzimy (lub możemy) gromadzić i przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe Twoje, innych osób 
i stron trzecich, na które zdarzenie objęte ubezpieczeniem miało wpływ, takie jak: 
 
Dane osobowe posiadacza rachunku Revolut: 
• Nazwisko, pierwsze imię, drugie i kolejne imię; 
• Dane kontaktowe (Twój adres pocztowy oraz kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail); 
• Miejsce zamieszkania; 

Ubezpieczyciel AWP P&C S.A. – Oddział w Holandii, spółka działająca pod nazwą handlową 
Allianz Travel lub Allianz Assistance 

Ubezpieczający Revolut Bank UAB, Konstitucijos pr. 21B, Vilnius LT-08130T, Lithuania 
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• Data urodzenia (która może być wymagana w celach związanych z wykrywaniem nadużyć) i/lub 
potwierdzenie, że  ukończyłeś 18. rok życia, co umożliwia objęcie Ciebie ochroną ubezpieczeniową; 

 
Dane osobowe innych beneficjentów: 
• Nazwisko, pierwsze imię; 
• Numer i data ważności dowodu tożsamości (np. numer dowodu osobistego, numer paszportu, dowód 

tożsamości wydany przez organ administracji publicznej, prawo jazdy); 
• Wiek / data urodzenia. 
 
W zależności od zgłaszanego roszczenia możemy również gromadzić i przetwarzać „wrażliwe dane 
osobowe”, takie jak na przykład: 
• Informacje na temat chorób (fizycznych i/lub psychicznych);  
• Historia choroby i zaświadczenia lekarskie; 
• Numer i data ważności dowodu tożsamości (np. numer dowodu osobistego, numer paszportu, dowód 

tożsamości wydany przez organ administracji publicznej, prawo jazdy); 
• Szczegółowe informacje na temat Twojej podróży; 
• Akty zgonu; 
• Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia (np. produkt, numer identyfikacyjny Twojej subskrypcji); 
• Numer telefonu i dane kontaktowe, jeżeli nie zostały podane wcześniej; 
• Dane karty debetowej i rachunku bankowego, jeżeli nie zostały podane wcześniej;  
• Podpis; 
• Nagranie głosu;  
• Adres IP osoby zgłaszającej roszczenie w przypadku, gdy roszczenie zostało zgłoszone za 

pośrednictwem naszych dostępnych portali/aplikacji; 
 

Przystępując jako beneficjent do umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez 
ubezpieczającego, zobowiązujesz  się do przekazania informacji zawartych w niniejszej Informacji 
dotyczącej danych osobowych stronie trzeciej, której dane osobowe możesz przekazać nam (np. 
innym beneficjentom, stronom trzecim związanym z roszczeniem, stronom trzecim podanym jako 
osoby do kontaktu w razie wypadku itd.), i zgadzasz się nie przekazywać takich informacji w innym 
przypadku. 

 
 
3. W jaki sposób pozyskujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe? 

 
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam przez Ciebie oraz uzyskane przez nas na 
Twój temat (w sposób opisany poniżej) do wielu celów i za Twoją wyraźną zgodą, chyba że obowiązujące 
przepisy nie wymagają od nas uzyskania Twojej wyraźniej zgody, jak pokazano poniżej: 
 

Cel Wyraźna zgoda beneficjenta? 

• Zapewnianie Tobie świadczeń i/lub usług 
(włączając obsługę roszczeń), zgodnie 
z definicją zawartą w Warunkach Umowy 
ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy 
Ubezpieczającym (Właścicielem polisy) 
a Administratorem danych (Ubezpieczycielem), 
oferowanych beneficjentom (klientom 

• Będziemy przetwarzać Twoje dane  w celu 
wywiązania się ze zobowiązań 
wynikających z Umowy ubezpieczenia 
grupowego oraz przepisów prawa 
cywilnego, handlowego i ubezpieczeń, 
w prawnie uzasadnionym interesie obu stron 
oraz w interesie Twoim jako beneficjenta. 
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Cel Wyraźna zgoda beneficjenta? 

końcowym) Ubezpieczającego. 

• Działania administracyjne (np. rozpatrywanie 
roszczeń, rozpatrywanie skarg, prowadzenie 
niezbędnych dochodzeń i przeprowadzanie 
oceny w celu ustalenia, czy zaistniało zdarzenie 
objęte ochroną ubezpieczeniową oraz ustalenia 
kwoty odszkodowania, jakie ma zostać 
wypłacone, lub rodzaju pomocy, jaka ma zostać 
udzielona itp.).  

• Będziemy się zwracać do Ciebie z prośbą 
o udzielenie wyraźnej zgody w przypadku 
roszczeń koniecznie wymagających 
przetwarzania danych należących do 
następujących kategorii: pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, 
członkostwo w związkach zawodowych, 
dane genetyczne lub biometryczne, zdrowie, 
życie seksualne lub orientacja seksualna, 
wyroki skazujące w postępowaniach 
karnych lub przestępstwa 
 
Mamy jednak prawo do przetwarzania 
takich danych bez zgody w przypadku, gdy 
(1) odbywa się to w żywotnym interesie 
właściciela danych lub jakiejkolwiek osoby 
fizycznej, i (2) właściciel danych jest fizycznie 
lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody 
(np. w sytuacjach nadzwyczajnych) 

 
• Jeżeli rozpatrzenie roszczenia nie wymaga 

przetwarzania danych należących do tych 
kategorii, nie mamy obowiązku uzyskania 
Twojej zgody w zakresie, w jakim dane takie 
są niezbędne do przekazania Ci świadczeń 
i/lub świadczenia usług, do których jesteś 
uprawniony. 

• Obrona w przypadku skarg lub nawet sporów 
sądowych, jakie Ubezpieczający lub jego 
beneficjenci mogą wywołać, zgłaszając 
roszczenie z tytułu odpowiedzialności umownej 
lub cywilnej związanej z usługą świadczoną 
przez Administratora danych lub naszych 
współpracowników 

• Nie. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania 
wszelkich danych osobowych, jakie nam 
przekażesz i które są adekwatne, stosowne 
i nienadmierne w stosunku do takich celów, 
w celu obrony prawnie uzasadnionych 
naszych  interesów. 

• Przeprowadzanie ankiet dotyczących jakości 
świadczonych usług, w celu ustalenia poziomu 
Twojego zadowolenia i poprawy świadczonych 
usług. 

• Mamy prawnie uzasadniony interes 
w skontaktowaniu się z Tobą po 
rozpatrzeniu roszczenia lub po udzieleniu 
pomocy, w celu upewnienia się, że jesteś 
usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób 
spółka wywiązaliśmy się ze swoich 
zobowiązań związanych ze świadczeniami 
i/lub usługami, do których jesteś 
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Cel Wyraźna zgoda beneficjenta? 

uprawniony. Masz  jednak prawo do 
niewyrażenia zgody, kontaktując się z nami 
w sposób wskazany w części 9 poniżej. 

• Przekazywanie informacji Ubezpieczającemu 
w celu monitorowania właściwego wykonania 
przez Administratora danych obowiązków 
określonych w Umowie ubezpieczenia 
grupowego. 

• Nie, w zakresie, w jakim takie przetwarzanie 
odbywa się w prawnie uzasadnionym 
interesie Ubezpieczającego jako Właściciela 
polisy. 

• Prowadzenie analiz statystycznych 
i jakościowych na podstawie danych zbiorczych, 
a także wskaźnika roszczeń. 

• Przetwarzanie tego typu odbywa się na 
podstawie zanonimizowanych danych 
zbiorczych. W efekcie dane te nie są 
uważane za dane „osobowe”, a co za tym 
idzie, Twoja zgoda nie jest wymagana. 

• Wywiązanie się z obowiązków prawnych (np. 
z obowiązków wynikających z przepisów 
w sprawie umów cywilnych, handlowych 
i ubezpieczeniowych, działalności typu 
assistance, przepisów podatkowych, 
obowiązków księgowych i administracyjnych, 
obowiązków mających na celu zapobieganie 
praniu pieniędzy lub przeprowadzenie badania 
pod kątem sankcji, np. w celu sprawdzenia, 
w stosownych przypadkach, czy Ty, Twój kraj 

zamieszkania lub Twój sektor nie podlegają 
sankcjom utrudniającym lub uniemożliwiającym 
nam dokonanie płatności). 

• Nie, w zakresie, w jakim przetwarzanie 
w takich celach jest wyraźnie i prawnie 
dopuszczalne, a nawet wymagane,  mamy 
prawo do przetwarzania Twoich danych 
osobowych oraz do przechowywania 
niezbędnej dokumentacji źródłowej bez 
konieczności zabiegania o Twoją zgodę. 

• Zapobieganie nadużyciom finansowym 
i wykrywanie ich, włączając w to, w stosownych 
przypadkach, na przykład porównywanie 
Twoich informacji z poprzednimi wnioskami 
o usługę i/lub poprzednimi roszczeniami lub 
sprawdzanie typowych systemów zgłaszania 
roszczeń. 

• Nie. Uznaje się, że wykrywanie nadużyć 
finansowych i zapobieganie im leży 
w prawnie uzasadnionym interesie 
administratora danych i w związku z tym 
mamy  prawo do przetwarzania Twoich 
danych w takim celu bez konieczności 
uzyskania Twojej zgody. 

• Cele audytowe i wywiązywanie się ze 
zobowiązań prawnych lub wynikających 
z polityki wewnętrznej. 

• Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach 
wewnętrznych lub zewnętrznych audytów 
wymaganych na mocy przepisów prawa lub 
polityki wewnętrznej. Nie będziemy ubiegać 
się o Twoją zgodę na takie przetwarzanie 
w zakresie, w jakim jesteśmy do tego 
uprawnieni na mocy obowiązujących 
przepisów prawa lub w jakim leży to 
w prawnie uzasadnionym naszym interesie. 
Będziemy jednak dokładać wszelkich starań, 
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Cel Wyraźna zgoda beneficjenta? 

aby wykorzystywane były wyłącznie ściśle 
niezbędne dane osobowe i aby były one 
traktowane z maksymalną poufnością. 

 
Audyty wewnętrzne są przeprowadzane 
zazwyczaj przez naszą spółkę holdingową, 
tj. Allianz Partners SAS (7 Rue Dora Maar, 
93400 Saint-Ouen, Francja) 

 
W celach wskazanych powyżej będziemy przetwarzać dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Ciebie 
i/lub dane osobowe uzyskane na Twój temat z publicznych baz danych, od stron trzecich, takich jak 
Ubezpieczający, brokerzy, pośrednicy ubezpieczeniowi i dystrybutorzy ubezpieczeń, partnerzy biznesowi, 
inni ubezpieczyciele, biura informacji kredytowej i agencje zapobiegania nadużyciom finansowym, banki, 
dostawcy usług (assistance), sieci reklamowe, dostawcy usług analizy danych, dostawcy usług 
wyszukiwania informacji, likwidatorzy szkód, inspektorzy, spółki finansowe (premium), delegowane organy, 
prawnicy lub osoby do kontaktu upoważnione przez Ciebie.  
 
Będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w przypadku, gdy będziesz chciał skorzystać ze 
świadczeń i/lub usług objętych umową, jaką Ubezpieczający zawarł z nami na rzecz swoich beneficjentów. 
Jeżeli  nie chcesz przekazać nam informacji, o które zostałeś poproszony, oraz zgody w przypadku, gdy jest 
ona niezbędna w celu przetwarzania danych, możemy nie być w stanie przekazać Ci świadczeń i/lub usług, 
o jakie wnioskujesz. 
 
W celach wskazanych powyżej, w przypadku których wskazano, że nie wymagamy Twojej wyraźnej zgody 
lub z innych powodów wymagamy Twoich danych osobowych w celu przetwarzania Twojego roszczenia, 
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes oraz w celu 
wypełnienia naszych prawnych obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej 
pomiędzy nami a Ubezpieczającym, jak wspomniano powyżej. 

 
4. Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych? 

Będziemy dokładać wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny 
z celami wskazanymi powyżej. 
 
We wskazanych celach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym stronom działającym jako 
administratorzy danych będący stroną trzecią: 
• organy publiczne, inne spółki należące do Allianz Partners i Grupy Allianz (np. w celach audytowych), 

inni ubezpieczyciele, koasekuratorzy, reasekuratorzy, pośrednicy/brokerzy ubezpieczeniowi oraz banki, 
współpracownicy będący stroną trzecią oraz partnerzy uczestniczący w świadczeniu usług (takich jak 
usługi z zakresu opieki zdrowotnej i specjaliści, w tym lekarze, biura turystyczne, linie lotnicze, dostawcy 
usług naprawczych, podmioty zajmujące się dochodzeniem w sprawie nadużyć finansowych, 
likwidatorzy szkód, prawnicy) i niezależni eksperci. 

 
W zakresie, w jakim zostało to określone w niniejszej Informacji dotyczącej danych osobowych, możemy 
również przekazywać Twoje dane osobowe Ubezpieczającemu działającemu w charakterze Właściciela 
polisy oferującej świadczenia i/lub usługi, z których  możesz korzystać. 
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We wskazanych celach możemy również przekazywać Twoje dane osobowe następującym stronom 
działającym w charakterze podmiotów przetwarzających dane, np. przetwarzającym dane na nasze 
zlecenie: 
• innym spółkom Allianz Partners i Grupy Allianz lub spółkom będącym stronami trzecimi działającymi 

jako podwykonawcy działań wewnętrznych (np. inne spółki wchodzące w skład Grupy Allianz Partners, 
działające jako podwykonawcy Administratora danych i świadczące usługi w krajach objętych Umową 
ubezpieczenia grupowego zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a Administratorem danych), spółkom 
należącym do Grupy ALLIANZ TECHNOLOGY świadczącym usługi wsparcia i utrzymania 
informatycznego, innym dostawcom usług informatycznych, konsultantom podatkowym, dostawcom 
usług pocztowych, dostawcom usług zarządzania dokumentacją, konsultantom technicznym, 
inspektorom, ekspertom, likwidatorom szkód, dostawcom usług naprawczych i spółkom usługowym 
w celu realizacji działań operacyjnych; i 

• reklamodawcom i sieciom reklamowym w celu wysyłania Ci materiałów reklamowych, w zakresie, 
w jakim jest to dopuszczalne na mocy prawa miejscowego oraz zgodnie z Twoimi preferencjami 
dotyczącymi komunikacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych niepowiązanym stronom 
trzecim w ich własnych celach marketingowych bez Twojej zgody. 

 
Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: 
• w przypadku rozważanej lub rzeczywistej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, 

cesji, transferu lub innego zbycia całości lub części naszej spółki, aktywów lub akcji (włączając 
postępowanie upadłościowe lub podobne); i 

• w celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, włączając zobowiązania wobec 
stosownego rzecznika w przypadku złożenia przez Ciebie skargi na produkt dostarczony lub usługę 
dostarczoną Tobie  przez nas. 

 
5. Gdzie będą przetwarzane moje dane osobowe? 

 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG), jak i poza nim przez strony wskazane w części 4 powyżej, każdorazowo z zastrzeżeniem ograniczeń 
umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa i zgodnych z obowiązującymi przepisami w sprawie 
ochrony danych. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych stronom nieuprawnionym do ich 
przetwarzania. 
 
Przekazując Twoje dane osobowe poza teren EOG w celu ich przetwarzania przez inną spółkę należącą do 
Grupy Allianz,  każdorazowo przekazujemy je na podstawie przyjętych i wiążących zasad korporacyjnych 
funkcjonujących pod nazwą Standardy prywatności w Allianz (Allianz’ BCR), które zapewniają odpowiednią 
ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące wobec wszystkich spółek należących do Grupy Allianz. 
Polityka Allianz’ BCR oraz lista spółek należących do Grupy Allianz, które zobowiązane są do ich 
przestrzegania, dostępne są na stronie: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---
binding-corporate-rules-.html. W przypadkach, w których polityka Allianz’ BCR nie ma zastosowania, 
podejmiemy wszelkie kroki mające na celu zagwarantowanie, że przekazanie Twoich danych osobowych 
poza teren EOG zostanie dokonane z zapewnieniem takiego samego poziomu ochrony jak na terenie EOG. 
Możesz sprawdzić, jakiego rodzaju zabezpieczenia stosujemy w odniesieniu do takich transferów (na 
przykład Standardowe klauzule umowne), kontaktując się z nami w sposób wskazany w części 9 poniżej. 
 
6. Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do danych osobowych? 

 
O ile oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa i przepisów, jesteś 
uprawniony do: 
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• uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o pochodzeniu danych, 
celu przetwarzania, szczegółach dotyczących administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) 
przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawniane; 

• wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane za 
Twoją zgodą; 

• aktualizowania i poprawiania danych osobowych, żeby były prawidłowe; 
• usuwania swoich danych osobowych z naszych rejestrów, jeżeli nie są już one potrzebne do celów 

wskazanych powyżej; 
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład 

w przypadku podważenia przez Ciebie poprawności Twoich danych osobowych, przez okres 
umożliwiający nam sprawdzenie ich poprawności; 

• otrzymania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym udostępnionym Tobie lub Twojemu 
nowemu ubezpieczycielowi/usługodawcy; 

• złożenia skargi do nas i/lub do odpowiedniego urzędu zajmującego się ochroną danych. 
 

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami w sposób określony w części 9 poniżej, podając 
swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane identyfikacyjne rachunku oraz cel wniosku. 
 
7. Jak możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych? 
 
Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa lub przepisów, jesteś uprawniony do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub zwrócenia się do nas z żądaniem 
zaprzestania ich przetwarzania (w tym w celach marketingu bezpośredniego). Po poinformowaniu nas 
o takim żądaniu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że jest ono dopuszczalne 
na mocy obowiązującego prawa i przepisów.  
 
Możesz skorzystać z tego prawa w taki sam sposób, jak w odniesieniu do innych praw, o których mowa 
w części 6 powyżej. 
 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
 
Przechowujemy Twoje dane wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do celów określonych w Informacji 
dotyczącej danych osobowych, a kiedy dane osobowe przestają być niezbędne, są usuwane lub 
anonimizowane. Poniżej przedstawione zostały niektóre z okresów przechowywania odnoszące się do 
okresów odpowiednich do celów wskazanych w części 3 powyżej. 
 
Należy jednak mieć świadomość, że czasami określone dodatkowe wymogi lub zdarzenia mogą mieć wobec 
nich znaczenie nadrzędne bądź prowadzić do ich modyfikacji, jak na przykład obowiązek przechowywania 
dokumentów lub określonych informacji, toczące się postępowanie lub dochodzenie organów 
regulacyjnych, które mogą mieć znaczenie nadrzędne wobec podanych okresów lub prowadzić do 
zawieszenia ich biegu do momentu zamknięcia sprawy oraz upływu okresu, w którym może zostać 
przeprowadzona kontrola lub w którym może zostać złożone zażalenie. Możliwe jest w szczególności 
przerwanie biegu okresu przechowywania wynikającego z okresu zgłaszania roszczeń, po czym może 
nastąpić wznowienie biegu takiego okresu. 
 

Informacje osobowe związane ze świadczeniami 
i/lub usługami zdefiniowanymi w Warunkach 
Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej 
pomiędzy Ubezpieczającym a Administratorem 

Będziemy przechowywać dane osobowe dotyczące 
świadczeń i/lub usług przysługujących Ci na mocy 
Umowy ubezpieczenia grupowego, a okres, 
w którym możliwe jest złożenie stosownego pozwu 
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danych (obsługa roszczeń, zarządzanie skargami, 
spory sądowe, ankiety dotyczące jakości, 
zapobieganie nadużyciom finansowym i ich 
wykrywanie, odzyskiwanie należności, cele 
związane z Umową ubezpieczenia grupowego itp.). 
 

sądowego, wynosi co do zasady minimum 7 
dodatkowych lat. Okres ten może być dłuższy lub 
krótszy, zależnie od obowiązujących przepisów 
miejscowych w sprawie umów ubezpieczenia. 

Dane osobowe związane z roszczeniami 
(rozpatrywanie roszczeń, zarządzanie 
roszczeniami, pozwy sądowe, ankiety dotyczące 
jakości, zapobieganie nadużyciom finansowym 
i wykrywanie ich, odzyskiwanie należności, 
koasekuracja i reasekuracja). 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, 
otrzymane od Ciebie lub zgromadzone 
i przetwarzane przez nas zgodnie z niniejszą 
informacją dotyczącą danych osobowych, przez co 
najmniej 7 lat od daty likwidacji szkody. Okres ten 
może być dłuższy lub krótszy, zależnie od 
obowiązujących przepisów miejscowych w sprawie 
umów ubezpieczenia. 
 

Dokumentacja pomocnicza zawierająca dowody 
potwierdzające wywiązywanie się ze zobowiązań 
prawnych, takich jak zobowiązania w zakresie 
podatków lub księgowości. 

Będziemy przetwarzać w takich dokumentach 
dane osobowe przekazane przez Ciebie lub 
zgromadzone i przetwarzane przez nas zgodnie 
z niniejszą informacją dotyczącą danych 
osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to 
w takim celu właściwe, i przez okres co najmniej 10 
lat od pierwszego dnia danego roku podatkowego. 

 
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne, i będziemy je 
przechowywać wyłącznie w celach, w jakich zostały one uzyskane. 
 
9. Jak skontaktować się z nami? 

 
W razie jakichkolwiek pytań o to, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, można skontaktować 
się z nami e-drogą mailową bądź listownie: 
 
Adres e-mail: 
dataprivacy.fos.pl@allianz.com 
 
Adres pocztowy: 
AWP P&C S.A. – Dutch Branch  
Attn. Data Protection Officer 
Poeldijkstraat 4  
1059 VM Amsterdam  
The Netherlands 
 
Możesz również posłużyć się tymi danymi w celu skorzystania ze swoich praw lub przesłania zapytań lub 
skarg do innych podmiotów Allianz Partners działających w charakterze administratorów (patrz: część 4 
powyżej), którym  mogliśmy przekazać Twoje dane osobowe. Przekażemy tym podmiotom Twój wniosek 
oraz pomożemy w jego rozpatrzeniu, a także dostarczymy Ci odpowiedź w naszym lokalnym języku. 
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10. Jak często aktualizowana jest niniejsza informacja dotycząca danych osobowych? 
 

Regularnie aktualizujemy niniejszą informację dotyczącą danych osobowych. Ostatnia aktualizacja 
niniejszej informacji dotyczącej danych osobowych miała miejsce w październiku 2020. 

 


