Podsumowanie Polisy
Najważniejsze fakty dotyczące polisy podsumowane są poniżej. Podsumowanie to jednak nie opisuje wszystkich
warunków ubiezpieczenia, więc prosimy o zapoznanie się z całością dokumentów na temat polisy, by mieć pewność
jakiego rodzaju straty ubezpieczenia pokrywa.
Ubezpieczyciel: Gwarantem ubezpieczenia jest Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Szwecja. Numer
Identyfikacyjny firmy- 516401-8482. Solid Insurance jest szwedzką firmą ubezpieczeniową zatwierdzoną przez szwedzkie
FSA (Numer Referencyjny: 401229).
Rodzaj Ubezpieczenia: Jest to ubezpieczenie podróżne, działające na zasadach oraz przestrzegające warunków i
wyłączeń zawartych w Dokumencie Polisy, która przewiduje pewne zabezpieczenia finansowe jak i pomoc medyczną
podczas Pańskiej podróży.

Podsumowanie Ubezpieczenia, Ograniczeń i Nadwyżek

ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

nadwyżka

Sekcja A – Ubezpieczenie Podróżne
Pomoc prawna
Pomoc w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów
Pomoc Tłumacza
Zakomunikowanie informacji

Zawarta w cenie
Zawarta w cenie
Zawarta w cenie
Zawarte w cenie

Sekcja B – Opłata Za Odwołanie Lub Skrócenie Wyjazdu
Odwołanie lub skrócenie zaplanowanego wyjazdu

€ 500

€15

€ 1,500
€ 150
€ 250
€ 400

€ 75

Sekcja C – Bagaż I Paszport
Bagaż (maksimum)
- Limit wzdlędem jednego pojedynczego przedmiotu
- Całkowity limit względem przedmiotów wartościowych
Skradziony bądź zagubiony paszport/ dowód osobisty lub visa

€ 75

Znaczące wyłączenia i ograniczenia
Wyłączenia/ Ograniczenia
Prawo i Jurysdykcja
Moc prawna polisy opiera się na prawie państwa, do którego ubezpieczony przynależy; jeśli nie
zostało ustanowione inaczej.
Ograniczenia Terytorialne
Wyżej wymieniona polisa dotyczy jedynie 2 strefy: Europy Zachodniej do Gór Ural, Madery, Wysp
Kanaryjskich, Islandii, Azorów, wysp śródziemnomorskich oraz pozaeuropejskie kraje z dostępem
do Morza Śródziemnego (wyłączając Algierię, Izrael, Liban i Libię).
Krewny
Do krewnych zaliczamy: brata, szwagra, konkubinę/konkubenta, córkę, synową, narzeczoną/
narzeczonego, wnuka, opiekuna prawnego, rodzica, teścia, siostrę, bratową, syna, zięcia,
małżonkę/małżonka, ktory mieszka w tym samym kraju co ubezpieczony.
Sporty I Rozrywki
Polisa pokrywa koszty medyczne, o ktorych wspomniano wcześniej, uprawiając sport amatorski
w ramach wypoczynku oraz oddając się dopuszczalnym czynnościom rekreacyjnym
ubezpieczony jest chroniony polisą. Polisa nie obejmuje jednak wypadków wynikłych wskutek
uczestnictwa w innych niz w.w. sportach i czynnościach rakreacyjnych.

Ważna informacja

Okres Trwania Ubezpieczenia
Polisa będzie realizowana w trakcie trwania ubezpieczenia, czego datę można zobaczyć na certyfikacie
ubezpieczeniowym.

Prawo Do Anulowania Polisy
Mamy nadzieję, że warunki polisy spełniają Państwa oczekiwania. Istnieje jednak możliwość anulowania polisy w ciągu
14 dniu od jej otrzymania. Wnioski o zwrot kosztów można wysyłać e-mailowo na adres:
refunds@europeaninsuranceservices.eu.
Jak złożyć wniosek?
Jeśli zaistniała okoliczność złożenia wniosku, należy wypełnić formularz wnioskowy, nie później niż 31 dni po zdarzeniu.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na adres: claims@europeaninsuranceservices.com.

