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1. WSTĘP

Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane w dalszej części 
SWU, określają warunki ochrony ubezpieczeniowej oferowanej Posia-
daczom Kart Kredytowych Citibank MasterCard World Signia Ultime/ 
Kart Kredytowych World Elite MasterCard  Ultime wydanych przez Bank 
Handlowy w Warszawie S�A�
Świadczenia zawarte w SWU wynikają z polisy ubezpieczeniowej wydanej 
przez Inter Partner Assistance na rzecz Banku Handlowego w Warszawie 
S�A� (numer polisy 5534313)�

Bank Handlowy w Warszawie S�A� jest jedynym Ubezpieczającym na 
podstawie wyżej wymienionej polisy oraz jedynym podmiotem, któremu 
bezpośrednio przysługują prawa wobec Ubezpieczyciela wynikające 
z tej polisy� Niniejsze SWU nie przyznają Beneficjentowi bezpośrednich 
praw wynikających z zapisów polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy 
Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem� Świadczenia przysługują Benefi-
cjentowi w przypadku ścisłego przestrzegania SWU przez Beneficjenta.

UPRAWNIENIA
Świadczenia określone w niniejszych SWU przysługują, w przypadku 
posiadania przez Beneficjenta Karty Objętej Ubezpieczeniem wydanej 
przez Bank Handlowy w Warszawie S�A� w chwili zdarzenia powodującego 
powstanie roszczenia� Bank Handlowy w Warszawie S�A� zawiadomi Bene-
ficjenta o istotnych zmianach niniejszych SWU, unieważnieniu polisy sta-
nowiącej podstawę świadczeń przysługujących na podstawie niniejszych 
SWU lub jej wygaśnięciu bez przedłużenia na porównywalnych warunkach�

Niniejsze SWU stanowią informację o świadczeniach przysługujących Be-
neficjentowi. Zawierają one szczegółowe informacje o świadczeniach, ich 
warunkach i wyłączeniach dotyczących Posiadaczy Karty i są podstawą 
rozstrzygania wszystkich roszczeń Beneficjenta�

UBEZPIECZYCIEL
Świadczenia wynikające z niniejszych SWU są gwarantowane przez firmę 
Inter Partner Assistance (IPA), której zarejestrowana siedziba znajduje się 
w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki 
906006) i która podlega Centralnemu Bankowi Irlandii� IPA jest oddzia-
łem Inter Partner Assistance SA, spółki prawa belgijskiego z siedzibą 
pod adresem Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruksela, dopuszczonej do 
prowadzenia działalności w Belgii przez l’Autorité des Services et Marchés 
Financiers (Urząd Nadzoru Usług i Rynków Finansowych)� Niektóre usługi 
wynikające z niniejszych SWU będą świadczone przez przedstawiciela 
firmy IPA, AXA Travel Insurance (numer spółki 426087), z siedzibą pod 
tym samym adresem w Irlandii� Wszystkie podmioty należą do grupy AXA 
Assistance�

2. WAŻNE INFORMACJE

1� Niniejsze SWU NIE OBEJMUJĄ roszczeń, które mają bezpośredni lub 
pośredni związek z Wcześniejszymi Schorzeniami�

2� Świadczenia NIE PRZYSŁUGUJĄ Beneficjentowi w przypadku zdarzeń 

zachodzących podczas podróży odbywanej wbrew zaleceniom Leka-
rza lub podróży, która byłaby niezgodna z zaleceniem Lekarza, jeżeli 
Beneficjent zasięgnąłby takiej porady przed Podróżą�

3� Świadczenia NIE PRZYSŁUGUJĄ Beneficjentowi w przypadku zdarzeń 
zachodzących podczas podróży odbywanej w celu leczenia lub kon-
sultacji medycznych za granicą� 

4� Świadczenia NIE PRZYSŁUGUJĄ Beneficjentowi w przypadku wystę-
powania u Beneficjenta niezdiagnozowanych objawów wymagających 
uwagi lub badania w przyszłości, to jest objawów, w związku z którymi 
Beneficjent oczekuje badań, konsultacji lub wyników badań, a których 
przyczyna nie została ustalona�

5� W przypadku urazu, choroby, utraty, kradzieży lub szkody Beneficjent 
powinien niezwłocznie skontaktować się z AXA Assistance za pośred-
nictwem CitiPhone pod numerem telefonu +48 22 692 2484 lub 801 32 
2484 w celu zgłoszenia nagłego wypadku medycznego, konieczności 
repatriacji, utraty, kradzieży lub szkody�

6� Świadczenia na podstawie niniejszych SWU podlegają prawu polskiemu�
7� Wszystkie kwoty świadczeń wymienione w Tabeli Świadczeń dotyczą 

jednej Podróży, jednego Beneficjenta, o ile nie zaznaczono inaczej�
8� Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie podczas Podróży trwających 

nie krócej niż 3 dni (minimum 2 noclegi) i maksymalnie 60 kolejnych dni� 
Wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie Podróży w Kraju�

9� Świadczenia określone w niniejszych SWU przysługują jedynie 
w przypadku opłacenia pełnych kosztów transportu lub co najmniej 
3–dniowego (2 noce) zakwaterowania za pomocą Karty Objętej Ubez-
pieczeniem (z wyjątkiem Części F – Koszty medyczne w przypadkach 
nagłych i inne koszty ponoszone za granicą)�

10� Poniższe świadczenia wynikające z niniejszych SWU przysługują 
jedynie w przypadku dokonania wszystkich płatności Kartą Objętą 
Ubezpieczeniem: Część H – Sprzęt sportowy – ochrona ubezpiecze-
niowa Sprzętu Sportowego zakupionego przy użyciu Karty Objętej 
Ubezpieczeniem� 

11� Udział własny dotyczy świadczeń opisanych w Części E – Bagaż po-
dróżny za granicą� 

3. DEFINICJE

Słowa i wyrażenia, którym przypisano konkretne znaczenie, mają to 
samo znaczenie w całości niniejszych SWU (o ile nie określono inaczej 
w częściach A–I) i są wyróżnione pogrubionym drukiem�

Akt Terroryzmu
– działanie osoby lub grupy osób występujących samodzielnie albo 
w imieniu jednej lub większej liczby organizacji (lub rządów) bądź w po-
wiązaniu z nimi obejmujące m�in� użycie siły lub przemocy i/lub groźbę 
ich użycia, popełniane w celach politycznych, religijnych, ideologicznych 
lub tym podobnych, również w zamiarze wywarcia wpływu na jakikolwiek 
rząd i/lub zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego grupy�

AXA Assistance 
– usługodawca, organizacja: AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, 
Dublin 1, Irlandia (numer spółki 426087)�

Część A – Spóźnienie na odjazd/odlot

Maksymalna kwota łączna na Beneficjenta  
lub Towarzysza Podróży

do 350 euro

Maksymalna kwota łączna dla wszystkich 
Beneficjentów i Towarzyszy Podróży 
podróżujących razem

do 750 euro

Część B – Opóźnienie odjazdu/odlotu

Po 4 godzinach, maksymalna kwota łączna na 
Beneficjenta

do 350 euro

Maksymalna kwota łączna dla wszystkich 
Beneficjentów podróżujących razem

do 750 euro

Część C – Odmowa wejścia na pokład samolotu

Po 4 godzinach, maksymalna kwota łączna na 
Beneficjenta

do 350 euro

Maksymalna kwota łączna dla wszystkich 
Beneficjentów podróżujących razem

do 750 euro

Część D – Opóźnienie bagażu

Maksymalna kwota łączna dla wszystkich 
Beneficjentów podróżujących razem 
w przeliczeniu na jedną podróż

do 3500 euro

Opóźnienie bagażu po 4 godzinach, maksymalna 
kwota na Beneficjenta

do 250 euro

Opóźnienie bagażu po 4 godzinach, maksymalna 
łączna kwota dla wszystkich Beneficjentów 
podróżujących razem

do 500 euro

Przedłużające się opóźnienie w dostarczeniu 
bagażu, po 48 godzinach, maksymalna kwota na 
Beneficjenta

do 250 euro

Przedłużające się opóźnienie w dostarczeniu 
bagażu, po 48 godzinach, łączna kwota dla 
wszystkich Beneficjentów podróżujących razem

do 1000 euro

Utrata bagażu po 30 dniach opóźnienia, 
maksymalna kwota na Beneficjenta

do 1000 euro

Utrata bagażu po 30 dniach opóźnienia, 
łączna kwota dla wszystkich Beneficjentów 
podróżujących razem

do 2000 euro

Część E – Bagaż podróżny

Maksymalna kwota łączna wynikająca z niniejszej 
części SWU dla wszystkich Beneficjentów 
podróżujących razem

do 5000 euro

Maksymalna kwota Własnych Pieniędzy dla 
wszystkich Beneficjentów podróżujących razem

do 500 euro

Udział własny na roszczenie na Beneficjenta 100 euro

Część F – Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty 
ponoszone za granicą

Koszty opieki medycznej i transportu powrotnego
do 7 500 000 

euro

Podróż Bliskiego Krewnego do Beneficjenta 
w przypadku hospitalizacji

do 150 euro 
dziennie + 

przelot w klasie 
ekonomicznej

Przedłużony pobyt Beneficjenta/Towarzysza 
Podróży

do 150 euro 
dziennie + 

przelot w klasie 
ekonomicznej

Koszty pogrzebu i transport powrotny szczątków do 4500 euro

Część G – Wypadek lub utrata życia w podróży 

Wypadek lub utrata życia w podróży (świadczenie 
maksymalne) 

do 750 000 euro

– Utrata życia osoby w wieku 16 lat lub starszej 750 000 euro

–  Utrata życia osoby, która nie ukończyła 5 roku 
życia

10 000 euro

– Utrata życia osoby w wieku 5–15 lat 20 000 euro

– Całkowita trwała niepełnosprawność do 750 000 euro

Wypadek wynajętego samochodu, utrata życia lub 
całkowita trwała niepełnosprawność

do 100 000 euro

Poszukiwanie i/lub transport powrotny szczątków do 30 000 euro

Ochrona grupy na jedno zdarzenie
do 5 000 000 

euro

Część H – Sprzęt sportowy

Kradzież sprzętu sportowego, maksymalna 
wartość rocznie

do 2000 euro

– na zdarzenie do 500 euro

– minimalna cena zakupu 75 euro

Wynajęcie zastępczego sprzętu sportowego, 
maksymalna kwota na zdarzenie

do 150 euro

Część I – Klucze i dokumenty

Kwota maksymalna na zdarzenie na rok do 300 euro

TABELA ŚWIADCZEŃ 

W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego Beneficjenta i jedną Podróż
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Beneficjent/Beneficjenci (Ubezpieczony)
– Posiadacz Karty oraz jego małżonek lub partner życiowy (każda para 
osób, również osób tej samej płci, tworzących nieformalny związek, 
zamieszkujących stale pod tym samym adresem) oraz ich dzieci niepo-
zostające w związku małżeńskim, które nie ukończyły 25 roku życia oraz 
są prawnie niesamodzielne i pozostają na utrzymaniu Posiadacza Karty 
(zgodnie z przepisami kraju zamieszkania), pod warunkiem, że mieszkają 
oni w Kraju Zamieszkania�

Świadczenia z tytułu niniejszych SWU przysługują Beneficjentowi tylko 
wtedy, gdy sfinansuje on swoją Podróż w całości przy użyciu swojej Karty 
Objętej Ubezpieczeniem, z wyjątkiem Części F – Koszty medyczne w przy-
padkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą�

Beneficjenci są uprawnieni do świadczeń w przypadku Podróży odby-
wanej niezależnie od siebie wzajemnie z wyjątkiem:
Część A – Spóźnienie na odjazd/odlot;
Część B – Opóźnienie odjazdu/odlotu;
Część C – Odmowa wejścia na pokład samolotu;
Część D – Opóźnienie bagażu;
Część E – Bagaż podróżny za granicą;
w przypadku których wymagana jest wspólna podróż wszystkich Bene-
ficjentów w ramach jednej Podróży i do tego samego miejsca przezna-
czenia co Posiadacz Karty�

Bliski Krewny
– matka, ojciec, siostra, brat, współmałżonek, konkubent/konkubina, na-
rzeczony/narzeczona lub nieformalny partner życiowy (każda para osób, 
również osób tej samej płci tworzących związek nieformalny zamieszkują-
cych stale pod tym samym adresem), córka, syn (w tym córka adoptowana 
lub syn adoptowany), dziadek, babka, wnuk, wnuczka, teść, teściowa, zięć, 
synowa, bratowa, szwagier, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, przybra-
na siostra, przybrany brat, dziecko przysposobione, opiekun prawny lub 
kurator Posiadacza Karty�

Bez nadzoru
– sytuacja, w której Beneficjent nie kontroluje w pełni wzrokowo i nie 
jest w stanie zapobiec bezprawnej manipulacji należącymi do niego 
przedmiotami lub pojazdem�

Całkowita Trwała Niepełnosprawność
– niepełnosprawność trwająca przez okres co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy od dnia jej powstania, która zdaniem niezależnego, wykwalifi-
kowanego specjalisty jest trwała� 

Dom
– stałe miejsce zamieszkania Beneficjenta w Kraju Zamieszkania�

Karta Objęta Ubezpieczeniem
– ważna Karta Kredytowa Citibank MasterCard World Signia Ultime/ Karta 
Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime wydana przez Bank 
Handlowy w Warszawie S�A� 

Kraj Zamieszkania
– kraj legalnego stałego zamieszkania Beneficjenta�

Leczenie Ambulatoryjne
– udzielanie przez działających zgodnie z prawem świadczeniodawców 
świadczeń zdrowotnych osobom niewymagającym leczenia w warunkach 
całodobowych lub całodziennych�

Lekarz
– oficjalnie uprawniony do wykonywania zawodu lekarz dopuszczony do 
pracy na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma miejsce lecze-
nie, wykonujący w ramach tego leczenia czynności zgodne z zakresem 
swoich uprawnień i kwalifikacji, niespokrewniony i niezwiązany z Bene-
ficjentem ani osobą towarzyszącą mu w podróży�

Mienie Osobiste
– bagaż, odzież, mienie i inne przedmioty należące do Beneficjenta 
oraz noszone, używane lub transportowane przez Beneficjenta podczas 
Podróży�

Nagły Wypadek Medyczny
– Obrażenia Ciała lub nagła, nieprzewidziana choroba Beneficjenta 
podczas Podróży Beneficjenta poza Krajem Zamieszkania w przypadku 
poinformowania Beneficjenta przez Lekarza, że Beneficjent wymaga 
niezwłocznego leczenia lub opieki medycznej�

Niekorzystne Warunki Atmosferyczne
– deszcz, wiatr, mgła, burza z piorunami lub błyskawicami, powódź, śnieg, 
śnieg z deszczem, grad, huragan, cyklon, tornado lub burza tropikalna 
niespowodowane zdarzeniem geologicznym lub katastrofą, takimi jak 
między innymi trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu lub tsunami, niewyni-
kające z takich zdarzeń�

Obrażenia Ciała
– możliwy do zidentyfikowania uraz fizyczny odniesiony z powodu 
nagłego, gwałtownego, zewnętrznego, nieoczekiwanego, określonego 
zdarzenia� Uraz wynikający z nieuniknionej ekspozycji Beneficjenta na 
działanie żywiołów uznaje się za Obrażenia Ciała�

Okres Ochrony Ubezpieczeniowej 
– ochroną objęte są Podróże rozpoczynające się 1 stycznia 2013 r� lub póź-
niej� Sprzęt Sportowy zakupiony po 1 stycznia 2013 r� jest objęty ochroną 
na podstawie Części H – Sprzęt sportowy� (Wszystkie świadczenia podle-
gają SWU)� Ochrona zakończy się w momencie zamknięcia rachunku karty 
albo odwołania lub wygaśnięcia niniejszych SWU�

Czas trwania jakiejkolwiek Podróży nie może być krótszy niż 3 dni (mini-
mum 2 noclegi) i nie może przekroczyć 60 kolejnych dni� Wymagane jest 
rozpoczęcie i zakończenie Podróży w Kraju Zamieszkania�

Świadczenia rozpoczynają się w chwili opuszczenia przez Beneficjenta 
Domu, hotelu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zależ-

nie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później) w celu rozpoczęcia 
Podróży i kończy się w chwili powrotu Beneficjenta do Domu, hotelu lub 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zależnie od tego, które 
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) po zakończeniu Podróży� 

PRZEDłUŻENIE OKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Okres Ochrony Ubezpieczeniowej przedłuża się automatycznie o okres 
opóźnienia w przypadku nieuniknionego opóźnienia powrotu Beneficjen-
ta do Kraju Zamieszkania z powodu zdarzenia objętego niniejszymi SWU�

Para lub Komplet
– przedmioty stanowiące część kompletu lub zwykle używane łącznie� 

Podróż
– wypoczynek lub służbowa albo prywatna podróż Beneficjenta w dowol-
nym miejscu na świecie, w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej, w przy-
padku których 100% kosztów transportu lub co najmniej 3–dniowego (2 
noce) zakwaterowania zostały opłacone z góry przy użyciu Karty Objętej 
Ubezpieczeniem (z wyjątkiem Części F – Koszty medyczne w przypad-
kach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą)� Ochrona z tytułu 
świadczeń wymienionych w Części F – Koszty medyczne w przypad-
kach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą nie przysługują 
w Kraju Zamieszkania�

Posiadacz Karty 
– posiadacz Karty Objętej Ubezpieczeniem� 

Przerwa w Podróży/Przerwanie Podróży
– skrócenie Podróży Beneficjenta poprzez powrót do Domu z powodu 
zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela sytuacji awaryjnej�

Rzeczy Wartościowe
– biżuteria, metale lub kamienie szlachetne bądź przedmioty wykonane 
z metali lub kamieni szlachetnych, zegarki, futra, artykuły skórzane, 
urządzenia fotograficzne, audio, wideo, komputerowe, telewizyjne, tele-
komunikacyjne i gry (włączając CD, DVD, taśmy/kasety, filmy, kartridże, 
urządzenia pamięci i słuchawki), teleskopy, lornetki, telefony komórkowe, 
laptopy, tablety i notebooki, e–czytniki, odtwarzacze MP3/4 lub jakikol-
wiek przedmiot, którego cena zakupu wyniosła 2500 euro lub więcej�

Schorzenia
– każde schorzenie fizyczne albo psychiczne, choroba, nieprawidłowość, 
zaburzenie stanu zdrowia lub uraz występujące u Beneficjenta�

Sport i Rekreacja 
– czynności wymienione w punkcie 8� Sport i Rekreacja, których wyko-
nywanie przez Beneficjenta podczas Podróży nie jest jedyną lub główną 
przyczyną Podróży Beneficjenta (z wyjątkiem wakacji spędzanych na 
uprawianiu gry w golfa i sportów zimowych)�

Strajk lub Pracownicza Akcja Protestacyjna 
– każda forma pracowniczej akcji protestacyjnej wykonywanej z zamia-

rem zatrzymania, ograniczenia lub zakłócenia produkcji towarów lub 
świadczenia usług�

Tabela Świadczeń
– tabela zawierająca wykaz kwot świadczeń na stronie 1 niniejszych SWU� 

Towarzysz Podróży
– wszystkie osoby podróżujące z Posiadaczem Karty, których Podróż 
została opłacona z wykorzystaniem Karty Objętej Ubezpieczeniem� 
Towarzysze podróży są uprawnieni do świadczeń wymienionych w Części 
A – Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę�

Transport Publiczny
– każdy objęty publiczną licencją samolot, statek morski, pociąg lub autokar, 
w którym zarezerwowano miejsce dla Beneficjenta w celu odbycia Podróży.

Ubezpieczający
– Bank Handlowy w Warszawie S�A�, ul� Senatorska 16, 00–923 Warszawa�

Ubezpieczyciel
Inter Partner Assistance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia i/lub Inter Part-
ner Assistance SA (IPA), Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruksela, Belgia i/
lub AXA Travel Insurance z siedzibą pod tym samym adresem w Irlandii� 
Wszystkie podmioty należą do grupy AXA Assistance�

Utrata Kończyny
– utrata poprzez fizyczne oddzielenie lub całkowita i nieodwracalna 
utrata funkcji ręki w stawie nadgarstkowym lub powyżej niego lub nogi 
w stawie skokowym lub powyżej niego�

Utrata Wzroku
– całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach� Przyjmuje się, 
że ma ona miejsce, jeżeli po korekcji sprawność wzroku wynosi 3/60 lub 
mniej w skali Snellena� Oznacza to zdolność widzenia z odległości 3 stóp 
(ok� 0,91 m) przedmiotu, który Beneficjent powinien widzieć z odległości 
60 stóp (ok� 18,2 m)�

Wcześniejsze Schorzenia
– każde przeszłe lub obecne Schorzenie powodujące objawy lub wymaga-
jące zastosowania jakiejkolwiek długotrwałej, stałej lub okresowej formy 
leczenia, leku wydawanego z przepisu lekarza, konsultacji medycznej, 
badania lub kontroli w okresie 2 lat przed rozpoczęciem ochrony wyni-
kającej z SWU i/lub przed jakąkolwiek Podróżą oraz
– każde schorzenie sercowo–naczyniowe lub schorzenie układu krążenia 
(np� choroba serca, nadciśnienie, zakrzepy, podwyższony poziom chole-
sterolu, udar, tętniak), które wystąpiło w dowolnym momencie przed roz-
poczęciem ochrony wynikającej z SWU i/lub przed jakąkolwiek Podróżą�

Własne Pieniądze
– posiadane na własny użytek banknoty, obca waluta i monety w obiegu, 
czeki podróżne oraz inne czeki, przekazy pocztowe i pieniężne, kupony 
pre–paid lub vouchery, bilety podróżne, vouchery hotelowe�
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4. POMOC W SYTUACJACH NAGłYCH

Beneficjent powinien skontaktować się z AXA Assistance za pośrednic-
twem CitiPhone pod numerem telefonu +48 22 692 2484 lub 801 32 2484�

W przypadku poważnej choroby lub wypadku mogącego prowadzić do ho-
spitalizacji, przed organizacją  repatriacji lub w przypadku sytuacji nagłej 
Beneficjent jest zobowiązany do skontaktowania się z AXA Assistance (Be-
neficjent jest zobowiązany do opłacenia kosztów związanych z  Leczeniem 
Ambulatoryjnym, a następnie wystąpienia do Ubezpieczyciela o ich zwrot)� 
Pomoc jest dostępna dla Beneficjenta całodobowo, przez cały rok i obejmu-
je poradnictwo, assistance, organizację przyjęcia do szpitala i  repatriację 
i zatwierdzenie kosztów opieki medycznej� Jeżeli kontakt z AXA Assistance 
nie jest możliwy z powodu konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy 
medycznej, Beneficjent jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z AXA 
Assistance niezwłocznie� Ubezpieczenie nie obejmuje prywatnej pomocy 
medycznej, o ile grupa AXA Assistance nie wyraziła na nią zgody�

POMOC MEDYCZNA ZA GRANICą
AXA Assistance dysponuje wiedzą medyczną, kontaktami i placówkami 
umożliwiającymi udzielenie Beneficjentowi pomocy w przypadku obra-
żeń ciała odniesionych w wyniku wypadku lub choroby� AXA Assistance 
zapewni również transport do Domu w przypadku, gdy zostanie on uzna-
ny za niezbędny z przyczyn medycznych lub w przypadku otrzymania 
przez Beneficjenta wiadomości o poważnej chorobie lub zgonie Bliskiego 
Krewnego w Domu�

PłATNOŚć ZA LECZENIE ZA GRANICą
W przypadku przyjęcia Beneficjenta do szpitala/poradni podczas pobytu 
poza Krajem Zamieszkania AXA Assistance zapewni pokrycie kosztów 
medycznych objętych SWU w formie bezpośredniej wpłaty na rzecz 
szpitala/poradni� Aby skorzystać z tego świadczenia, konieczny jest jak 
najszybszy kontakt z AXA Assistance w imieniu Beneficjenta�
W przypadku Leczenia Ambulatoryjnego Beneficjent opłaca koszty szpi-
tala/poradni, a następnie występuje do Ubezpieczyciela o ich zwrot po 
powrocie do Kraju Zamieszkania� Beneficjent powinien zwrócić uwagę 
na leczenie, jakie zostało w stosunku do niego zastosowane, ponieważ 
Ubezpieczyciel pokrywa koszty tylko w zakresie niezbędnym umoż-
liwiającym powrót do Kraju Zamieszkania� W przypadku wątpliwości 
związanych z zasadnością zastosowanego leczenia Beneficjent powinien 
skontaktować się z AXA Assistance w celu uzyskania wskazówek�

5. UMOWY O WZAJEMNEJ OCHRONIE ZDROWIA

UNIA EUROPEJSKA (UE), EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 
(EOG) I SZWAJCARIA
Ubezpieczyciel zaleca, aby Beneficjent podróżujący do państwa należą-
cego do Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) lub Szwajcarii przed rozpoczęciem Podróży złożył wniosek o wy-
danie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)� Uprawnia 
ona Beneficjenta do korzystania z niektórych świadczeń służby zdrowia 
w UE, EOG i Szwajcarii bezpłatnie lub po obniżonej cenie� 

6. WARUNKI GENERALNE

Świadczenia w pełnym zakresie zgodnie z SWU przysługują Benefi-
cjentowi wyłącznie w przypadku przestrzegania poniższych warunków 
stanowiących uzupełnienie pozycji wyszczególnionych w WARUNKACH 
SPECJALNYCH w punktach A – I poniżej� W przypadku ich nieprzestrze-
gania przez Beneficjenta Ubezpieczyciel ma prawo odrzucić roszczenie 
Beneficjenta lub obniżyć kwotę wypłaty świadczenia�
1� Ubezpieczenie obowiązuje podczas Podróży trwających nie krócej niż 

3 dni (minimum 2 noclegi) i maksymalnie 60 kolejnych dni� Wymagane 
jest rozpoczęcie i zakończenie Podróży w Kraju Zamieszkania�

2� Beneficjent jest zobowiązany do zachowania wszelkiej uzasadnionej 
staranności i zastosowania środków ostrożności w celu uniknięcia 
wypadków, chorób i urazów oraz ochrony swojego majątku przed 
utratą, kradzieżą i uszkodzeniem� Beneficjent jest zobowiązany do 
działania, jakie podjąłby w przypadku braku ochrony ubezpieczenio-
wej, stosowania środków minimalizujących straty oraz podejmowania 
uzasadnionych działań zmierzających do zapobieżenia dalszym zda-
rzeniom i odzyskania utraconego majątku�

3� Beneficjent jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia 
Ubezpieczyciela o sytuacji nagłej lub swojej hospitalizacji (Bene-
ficjent jest zobowiązany do opłacenia kosztów związanych z Le-
czeniem Ambulatoryjnym, a następnie wystąpienia o ich zwrot do 
Ubezpieczyciela)�

4� Beneficjent powinien zawiadomić Ubezpieczyciela w ciągu 28 dni 
od otrzymania informacji o zdarzeniu lub szkodzie powodujących 
powstanie roszczenia i jak najszybsze przekazanie Ubezpieczycie-
lowi wypełnionego formularza roszczenia i ewentualnych informacji 
dodatkowych�

5� Beneficjent jest zobowiązany do zawiadomienia policji o każdym 
zdarzeniu w kraju w którym ma ono miejsce, oraz uzyskania raportu 
o zdarzeniu lub zaświadczenia o utracie majątku zawierającego nu-
mer sprawy�

6� Beneficjent powinien zabezpieczyć rzeczy zniszczone lub uszkodzo-
ne, w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez przedstawiciela 
AXA Assistance�

7� Beneficjent lub jego przedstawiciel prawny jest zobowiązany do do-
starczenia na swój koszt wszelkich informacji, dowodów, zaświadczeń 
lekarskich, oryginałów faktur, pokwitowań i raportów niezbędnych do 
rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, oraz do zapewnienia niezbędnej 
pomocy łącznie z przekazaniem danych innych polis ubezpieczenio-
wych, które mogą pokryć szkodę� Ubezpieczycielowi przysługuje 
prawo do odmowy zwrotu kosztów i wartości towarów, na które 
Beneficjent nie przedstawi rachunków lub pokwitowań� Beneficjent 
powinien zachować kopie wszelkich przesyłanych do Ubezpieczyciela 
dokumentów�

8� Beneficjentowi nie przysługuje prawo do potwierdzenia, zaprze-
czenia, zawierania ugody, odrzucania, negocjowania i dokonywania 
jakichkolwiek uzgodnień w zakresie jakiegokolwiek roszczenia bez 
zgody Ubezpieczyciela�

9� Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Ubezpie-
czycielowi wszelkich pism procesowych, wezwań, roszczeń i innych 

dokumentów związanych ze zgłoszonym do Ubezpieczyciela rosz-
czeniem�

10� W przypadku zgłoszenia roszczenia na żądanie Ubezpieczyciela Be-
neficjent jest zobowiązany do poddania się na koszt Ubezpieczyciela 
badaniu wykonywanemu przez Lekarza za każdym razem, gdy jest to 
niezbędne do ustalenia zasadności wypłaty roszczenia� W przypadku 
zgonu Beneficjenta Ubezpieczyciel może również zażądać sekcji 
zwłok, której koszty zostaną opłacone przez Ubezpieczyciela�

11� W przypadku zapewnienia przez Ubezpieczyciela transportu lub 
zaspokojenia roszczenia Beneficjenta, w wyniku czego Beneficjent 
nie wykorzysta swojego pierwotnego biletu lub biletów podróżnych, 
Beneficjent jest zobowiązany do przekazania tych biletów do AXA 
Assistance� W przeciwnym wypadku wartość biletów zostanie potrą-
cona z dowolnej kwoty wypłaconej Beneficjentowi�

12� Ubezpieczycielowi według jego uznania przysługuje prawo do podję-
cia na swój koszt następujących działań w imieniu Beneficjenta:
a) podjęcie się zaspokojenia każdego roszczenia;
b) podjęcie w imieniu Beneficjenta kroków prawnych zmierzających 

do otrzymania odszkodowania na rzecz Ubezpieczyciela od 
jakiejkolwiek innej osoby lub do otrzymania zwrotu dokonanych 
wcześniej płatności od jakiejkolwiek innej osoby;

c) podjęcie wszelkich działań zmierzających do odzyskania mienia 
utraconego lub uznanego za utracone�

13� Ochrona ustaje w przypadku usiłowania zgromadzenia przez Benefi-
cjenta lub jakąkolwiek osobę działającą w imieniu Beneficjenta środ-
ków finansowych, informacji lub innych aktywów w drodze oszustwa 
lub w inny niezgodny z prawem sposób, w tym świadome złożenie 
fałszywego oświadczenia lub przemilczenie faktów w celu niepraw-
dziwego przedstawienia stanu faktycznego związanego z ubezpie-
czeniem� Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do zawiadomienia 
policji, a Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu Ubezpieczycielowi 
wszelkich kwot otrzymanych na podstawie SWU�

14� W przypadku opłacenia przez Ubezpieczyciela kosztów, których zwrot 
nie przysługuje Beneficjentowi, Beneficjent jest zobowiązany do ich 
zwrotu w ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia przez Ubezpieczycie-
la odpowiedniego pisemnego żądania�

15� Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań w celu świadczenia pełnego 
zakresu usług w każdej sytuacji zgodnie z informacjami zawartymi 
w SWU� Odległość lokalizacji geograficznej i nieprzewidywalne Nie-
korzystne Warunki Atmosferyczne panujące w danym miejscu mogą 
uniemożliwić świadczenie usług na poziomie wynikającym z SWU�

16� Jeżeli w czasie zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie rosz-
czenia z tytułu niniejszych SWU inne ubezpieczenie będzie obejmo-
wać tę samą stratę, szkodę, koszt lub zobowiązanie, kwota wypłacona 
przez Ubezpieczyciela nie przekroczy proporcjonalnego udziału 
Ubezpieczyciela w wypłaconym świadczeniu (postanowienie to nie 
dotyczy Części G – Wypadek lub utrata życia w podróży)�

17� W przypadku posiadania przez Beneficjenta wielu kart wydanych 
przez Bank Handlowy w Warszawie S�A� roszczenie i dokonana przez 
Ubezpieczyciela płatność na rzecz Beneficjenta są ograniczone do 
najwyższej sumy ubezpieczenia dla danej karty� Wartości świadczeń 
nie sumują się�

7. WYłąCZENIA GENERALNE

Niniejsze wyłączenia dotyczą całych SWU i stanowią uzupełnienie listy 
WYŁĄCZEŃ podanej w częściach A – I poniżej� Ubezpieczyciel nie 
dokonuje płatności z tytułu roszczeń wynikających bezpośrednio lub 
pośrednio z:
1� jakichkolwiek Wcześniejszych Schorzeń;
2� wojny, inwazji, działań wrogów zagranicznych, działań zbrojnych lub 

mających charakter wojny (niezależnie od tego, czy wojna została 
wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, buntu, Aktów Terroryzmu, 
rewolucji, powstania, rozruchów o rozmiarach powstania lub nabiera-
jących charakteru powstania, działań władz wojskowych lub uzurpa-
tora, przy czym to wyłączenie nie dotyczy szkód objętych Częścią F – 
Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za 
granicą, Częścią G – Wypadek lub utrata życia w podróży, o ile szkody 
takie nie wynikają z ataku jądrowego, chemicznego lub biologicznego 
lub o ile zakłócenia te nie miały miejsca w chwili rozpoczęcia Podróży;

3� promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pocho-
dzącego z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, 
ze spalania paliwa jądrowego, promieniotwórczych, toksycznych, 
wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości jakiegokolwiek 
urządzenia jądrowego lub jądrowego składnika takiego urządzenia;

4� straty, zniszczenia lub uszkodzenia bezpośrednio spowodowanego 
przez fale uderzeniowe wywołane przez samolot i inne urządzenia 
powietrzne przemieszczające się z prędkością dźwięku lub większą;

5� udziału Beneficjenta w zajęciach z jakiejkolwiek dyscypliny sportu lub 
rekreacji ani uprawiania dyscyplin sportu i rekreacji, chyba że dyscy-
pliny te są wyszczególnione jako objęte ubezpieczeniem w punkcie 8� 
Sport i Rekreacja;

6� udziału Beneficjenta w następujących działaniach lub wykonywania 
przez niego następujących czynności: pracy fizycznej z wyjątkiem: 
pracy w gastronomii, jako kelner, pokojówka, au pair lub opiekunka do 
dzieci, oraz sporadycznych lekkich prac fizycznych innych niż na wy-
sokości, w tym prac związanych z handlem detalicznym i zbieraniem 
owoców (poza pracami obejmującymi użycie narzędzi tnących oraz 
narzędzi i maszyn z napędem elektrycznym); latania w charakterze 
innym niż pasażera podróżującego za opłatą w pełni licencjonowa-
nym samolotem pasażerskim, korzystania z dwu– lub trójkołowych 
pojazdów silnikowych, o ile Beneficjent nie posiada pełnego prawa 
jazdy umożliwiającego użycie takich pojazdów wydanego w swoim 
Kraju Zamieszkania, przy czym Beneficjent i jego pasażerowie są 
zobowiązani do noszenia kasków; zawodowego organizowania rozryw-
ki; zawodowego uprawiania sportu; udziału w wyścigach (innych niż 
piesze); udziału w rajdach i zawodach z użyciem pojazdów silnikowych 
oraz wszelkich próbach szybkości lub wytrzymałości;

7� jakichkolwiek roszczeń będących wynikiem samobójstwa lub próby 
samobójczej Beneficjenta; celowego samookaleczenia;, nadużywania 
i uzależnienia od jakichkolwiek leków/narkotyków, nadużywania roz-
puszczalników, leków/narkotyków lub alkoholu albo pozostawania pod 
wpływem leków/narkotyków, rozpuszczalników lub alkoholu;

8� samodzielnego narażania się na zbędne zagrożenie z wyjątkiem 
próby ratowania życia człowieka;
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9� jakichkolwiek roszczeń będących wynikiem udziału Beneficjenta 
w walce, z wyjątkiem samoobrony;

10� podróży Beneficjenta realizowanej niezgodnie z zaleceniami medycz-
nymi określonymi przez przewoźnika, jego przedstawicieli lub innego 
usługodawcę w zakresie Transportu Publicznego;

11� niezgodnych z prawem działań Beneficjenta lub postępowania karne-
go przeciw Beneficjentowi;

12� roszczeń, z tytułu których Beneficjentowi przysługuje odszkodowa-
nie wynikające z innego ubezpieczenia, z uwzględnieniem wszelkich 
kwot możliwych do odzyskania z innego źródła z wyłączeniem kwot 
stanowiących nadwyżkę ponad kwotę objętą takim ubezpieczeniem 
lub kwotę możliwą do odzyskania z innego źródła w przypadku braku 
świadczeń wynikających z niniejszych SWU;

13� jakichkolwiek innych strat, szkód lub dodatkowych kosztów będących 
następstwem zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia Bene-
ficjenta� Przykładem takich strat, szkód lub dodatkowych kosztów 
mogą być koszty związane z przygotowaniem roszczenia, utracone 
zarobki, koszty wynikające z przerwy w działalności gospodarczej 
Beneficjenta, niedogodności, trudnej sytuacji lub utraty korzyści 
płynących z Podróży;

14� wykonywania obowiązków operacyjnych w ramach sił zbrojnych;
15� podróży Beneficjenta do kraju, obszaru lub miejsca zdarzenia, do 

którego podróż została odradzona ogółowi społeczeństwa przez or-
gan władzy Kraju Zamieszkania lub Światową Organizację Zdrowia 
lub na które Organizacja Narodów Zjednoczonych nałożyła oficjalne 
embargo;

16� jakichkolwiek roszczeń będących wynikiem wspinaczki, skoku lub 
przemieszczania się przez Beneficjenta między balkonami niezależnie 
od ich wysokości;

17� wszelkich kosztów, do których opłacenia Beneficjent byłby zobowiąza-
ny w przypadku braku zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia;

18� wszelkich znanych Beneficjentowi okoliczności, co do których można 
zasadnie oczekiwać, że będą podstawą roszczenia z tytułu SWU;

19� kosztów połączeń telefonicznych i faksowych, posiłków, przejazdów 
taksówkami (z wyjątkiem kosztów przejazdów taksówkami poniesio-
nych podczas pierwszego przejazdu do mieszczącego się za granicą 
szpitala z powodu choroby lub urazu Beneficjenta), prasy, pralni 
i honorariów tłumaczy;

20� stanu, z powodu którego Beneficjent nie poddaje się zalecanemu 
leczeniu lub nie przyjmuje przepisanych leków, zgodnie z zaleceniami 
Lekarza�

21� Ochrona z tytułu świadczeń wymienionych w Części F – Koszty me-
dyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą 
nie przysługuje w Kraju Zamieszkania�

8. SPORT I REKREACJA

Beneficjent jest objęty ubezpieczeniem w zakresie następujących czyn-
ności, o ile ich wykonywanie nie jest jedynym lub głównym celem Podróży 
Beneficjenta� Zdarzenia związane z grą w golfa i uprawianiem sportów 
zimowych są objęte ubezpieczeniem nawet, jeżeli ich uprawianie było 
głównym celem Podróży Beneficjenta� W przypadku dyscyplin sportu 

i rekreacji oznaczonych gwiazdką wyłącza się ochronę na podstawie Części 
G – Wypadek lub utrata życia w podróży�

•	Badminton 
•	Baseball 
•	Biegi 
•	*Biegi górskie 
•	Biegi na orientację 
•	Golf
•	*Gry wojenne (ASG oraz rekonstrukcje bitew)
•	 Hokej 
•	*Jazda gokartem 
•	*Jazda konna 
•	*Jazda na krótkich nartach (snowblading) 
•	Jazda na łyżworolkach 
•	*Jazda na nartach na lodowcu
•	Jazda na nartach wodnych 
•	*Jazda na skuterze śnieżnym 
•	*Jazda na słoniu
•	Jazda na snowboardzie (na wyznaczonej trasie lub poza wyznaczoną 

trasą z przewodnikiem) 
•	Jazda na wielbłądzie 
•	Jazda przełajowa na kucykach 
•	*Jazda skuterem wodnym 
•	*Kajakarstwo (do stopnia/klasy 3)
•	Kitesurfing 
•	*Kolarstwo górskie na nawierzchni asfaltowej 
•	Kolarstwo szosowe
•	Koszykówka 
•	Kręgle 
•	Krykiet 
•	*Lot balonem na gorące powietrze 
•	*Łucznictwo 
•	Łyżwiarstwo (na oficjalnych lodowiskach)
•	Monoskiing (jazda figurowa na jednej narcie)
•	Narciarstwo (na wyznaczonej trasie lub poza wyznaczoną trasą z prze-

wodnikiem) 
•	*Narciarstwo biegowe
•	*Narciarstwo wodne 
•	Netball 
•	Nurkowanie (bez zastrzeżeń i powyżej 18 metrów) 
•	*Nurkowanie (z zastrzeżeniami i powyżej 40 metrów)
•	*Paintball 
•	Palant 
•	Piłka nożna 
•	Piłka wodna 
•	Pływanie jachtem (w odległości do 20 mil morskich od brzegu) 
•	*Pływanie jachtem (w odległości powyżej 20 mil morskich od brzegu)
•	*Przełajowa jazda konna 
•	Racquetball 
•	*Saneczkarstwo
•	Siatkówka 

•	Skoki z trampoliny 
•	Squash 
•	*Strzelanie do rzutków 
•	Surfing 
•	*Szermierka 
•	Tenis 
•	Tenis stołowy 
•	Trekking (do 4000 metrów bez użycia sprzętu wspinaczkowego) 
•	*Turystyka na nartach 
•	Wędkarstwo 
•	Wędrówki przy użyciu rakiet śnieżnych 
•	Windsurfing 
•	*Zjazd na linie 
•	Zorbing
•	Żeglarstwo (w odległości do 20 mil morskich od brzegu)
•	*Żeglarstwo (w odległości powyżej 20 mil morskich od brzegu)

9. CZĘŚć A – SPÓŹNIENIE NA ODJAZD/ODLOT

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
Jeżeli Beneficjent nie dotrze do miejsca odjazdu/odlotu za granicę 
w czasie umożliwiającym wstęp do kursującego według rozkładu środka 
Transportu Publicznego, w którym Beneficjent ma zarezerwowane 
miejsce podczas pierwszego międzynarodowego przejazdu/przelotu 
w ramach Podróży w wyniku:
opóźnienia innego kursującego według rozkładu środka Transportu 
Publicznego; lub
wypadku albo awarii pojazdu, którym przemieszcza się Beneficjent;
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do kwoty określonej w Tabeli 
Świadczeń za każdą Podróż i za wszystkich Beneficjentów i Towarzy-
szy Podróży podróżujących razem, za koszty uzasadnionych posiłków 
i napojów oraz uzasadnionego dodatkowego zakwaterowania (tylko 
pokój) i podróży niezbędne w celu dotarcia Beneficjenta do położonego 
za granicą miejsca docelowego�

WARUNKI SPECJALNE
1� Beneficjent jest zobowiązany do przeznaczenia odpowiedniej ilości 

czasu na podróż kursującym według rozkładu środkiem Transportu 
Publicznego lub innym środkiem transportu w celu przybycia na czas 
i dotarcia do miejsca odjazdu/odlotu� 

2� Beneficjent jest zobowiązany do otrzymania od przewoźnika pisem-
nego potwierdzenia opóźnienia i jego przyczyny� 

3� Beneficjent powinien zachować wszystkie szczegółowe pokwitowania�
4� Beneficjent jest zobowiązany do otrzymania pisemnego raportu 

policji lub udzielającej pomocy służby ratunkowej w przypadku 
awarii lub udziału w wypadku pojazdu, którym Beneficjent się prze-
mieszcza�

5� Beneficjentowi przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie czę-
ści A – Spóźnienie na odjazd/odlot, części B – Opóźnienie odjazdu/
odlotu lub części C – Odmowa wejścia na pokład samolotu za to samo 
zdarzenie� Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszyst-
kich tych części�

WYłąCZENIA
1� Strajk lub Pracownicza Akcja Protestacyjna trwające lub publicznie 

ogłoszone do dnia wejścia świadczeń w życie lub dnia rezerwacji 
podróży przez Beneficjenta (zależnie od tego, który z tych terminów 
przypada wcześniej)�

2� Wypadek lub awaria pojazdu, którym przemieszcza się Beneficjent, 
o ile nie ma raportu policji lub profesjonalnego mechanika dokonują-
cego naprawy�

3� Awaria jakiegokolwiek pojazdu, którym przemieszcza się Beneficjent, 
o ile pojazd ten stanowi własność Beneficjenta i nie był objęty pra-
widłowym serwisem i pracami konserwacyjnymi zgodnie z instrukcją 
producenta�

4� Wycofanie z użytku (tymczasowe lub nie) samolotu lub statku na pod-
stawie zalecenia organu nadzoru lotnictwa, organu nadzoru portów 
lub podobnego organu w jakimkolwiek kraju�

5� Dodatkowe koszty, o ile operator środka Transportu Publicznego 
kursującego według rozkładu zaoferował odpowiednie alternatywne 
metody przejazdu�

6� Spóźnienie na odlot, o ile zarezerwowany czas między lotami przesiad-
kowymi na międzynarodowym lotnisku był krótszy niż czas minimalny 
wynoszący 2 godziny lub więcej w przypadku dłuższego odstępu 
między lotami przesiadkowymi wymaganego przez systemy rezerwacji�

7� Koszty, jeżeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione 
w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu lub w ciągu 
4 godzin od rzeczywistej godziny przylotu lotu przesiadkowego�

10. CZĘŚć B – OPÓŹNIENIE ODJAZDU/ODLOTU

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
W przypadku opóźnienia odjazdu/odlotu kursującego według rozkładu 
środka Transportu Publicznego, w którym Beneficjent ma zarezerwowa-
ne miejsce i jest w końcowym momencie przed odjazdem/odlotem z lub 
do Kraju Zamieszkania o co najmniej 4 godziny w stosunku do planowej 
godziny odjazdu/odlotu z powodu:

a) Strajku lub Pracowniczej Akcji Protestacyjnej lub
b) Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych lub
c) awarii mechanicznej albo wady technicznej kursującego według 

rozkładu środka Transportu Publicznego, w którym Beneficjent 
ma zarezerwowane miejsce lub

d) opóźnień w podróży, w wyniku których Beneficjent spóźni się na 
kolejny lot przesiadkowy;

Ubezpieczyciel opłaci wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku 
z posiłkami w restauracji i napojami skonsumowanymi lub dodatkowym 
zakwaterowaniem (tylko pokój) po upływie co najmniej 4 godzin opóź-
nienia, a przed faktyczną godziną odlotu Beneficjenta, do wysokości 
maksymalnej kwoty określonej w Tabeli Świadczeń dla Beneficjentów 
podróżujących razem�

WARUNKI SPECJALNE
1� Beneficjent jest zobowiązany do zgłoszenia się do odprawy zgodnie 

z przedstawioną mu trasą�
2� Beneficjent jest zobowiązany do otrzymania od przewoźników lub ich 
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przedstawicieli pisemnego potwierdzenia liczby godzin i przyczyny 
opóźnienia�

3� Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy 
z biurem podróży, touroperatorem lub usługodawcą zapewniającym 
transport�

4� Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań�
5� Beneficjentowi przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie czę-

ści A – Spóźnienie na odjazd/odlot, części B – Opóźnienie odjazdu/
odlotu lub części C – Odmowa wejścia na pokład samolotu za to samo 
zdarzenie� Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszyst-
kich tych części�

WYłąCZENIA
1� Koszty i opłaty, które linie lotnicze zwrócą Beneficjentowi�
2� Strajk lub Pracownicza Akcja Protestacyjna lub opóźnienia kontroli 

ruchu powietrznego trwające lub publicznie ogłoszone do dnia wejścia 
świadczeń w życie lub dnia rezerwacji podróży przez Beneficjenta 
(zależnie od tego, który z tych terminów przypada wcześniej)�

3� Wycofanie z użytku (tymczasowe lub nie) samolotu lub statku na pod-
stawie zalecenia organu nadzoru lotnictwa, organu nadzoru portów 
lub podobnego organu w jakimkolwiek kraju�

4� Koszty, jeżeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione 
w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu�

11. CZĘŚć C – ODMOWA WEJŚCIA   
NA POKłAD SAMOLOTU

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
Jeżeli Beneficjent został odprawiony lub dokonał próby odprawy w celu 
odbycia potwierdzonego lotu zgodnego z rozkładem w podanym do 
wiadomości czasie odprawy i nie z własnej woli nie został wpuszczony 
na pokład w wyniku nadmiernej liczby rezerwacji, Ubezpieczyciel opłaci 
koszty poniesione przez Beneficjenta w związku z posiłkami w restau-
racji i napojami skonsumowanymi po upływie co najmniej 4 godzin 
opóźnienia, a przed faktyczną godziną odlotu Beneficjenta do wysokości 
maksymalnej kwoty określonej w Tabeli Świadczeń dla Beneficjentów 
podróżujących razem�

WARUNKI SPECJALNE
1� Beneficjentowi przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie czę-

ści A – Spóźnienie na odjazd/odlot, części B – Opóźnienie odjazdu/
odlotu lub części C – Odmowa wejścia na pokład samolotu za to samo 
zdarzenie� Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszyst-
kich tych części�

2� Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań�

WYłąCZENIA
1� Koszty i opłaty, które linie lotnicze zwrócą Beneficjentowi�
2� Koszty i opłaty poniesione w przypadku dobrowolnej i/lub przymuso-

wej nieobecności na pokładzie�
3� Roszczenia nieoparte na wydanym przez linie lotnicze pisemnym 

potwierdzeniu niezdolności Beneficjenta do podróży z powodu nad-

miernej liczby rezerwacji oraz czasu do potwierdzenia najbliższego 
dostępnego dla Beneficjenta lotu�

4� Koszty, jeżeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione 
w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu�

12. CZĘŚć D – OPÓŹNIENIE BAGAŻU 

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
Ubezpieczyciel dokona łącznej wypłaty do wysokości kwoty określonej 
w Tabeli Świadczeń za wszystkich Beneficjentów podróżujących razem 
z tytułu opóźnienia bagażu w celu pilnego nabycia odzieży, leków i arty-
kułów toaletowych, jeżeli odprawiony bagaż zawierający Mienie Osobiste 
zostanie czasowo zagubiony w transporcie podczas podróży do miejsca 
docelowego i nie zostanie zwrócony Beneficjentowi w ciągu 4 godzin 
od jego przybycia�

PRZEDłUŻAJąCE SIĘ OPÓŹNIENIE BAGAŻU
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do łącznej kwoty określonej w Tabeli 
Świadczeń za wszystkich Beneficjentów podróżujących razem z tytułu 
przedłużającego się opóźnienia bagażu, jeżeli odprawiony bagaż nie 
dotrze do docelowego miejsca podróży Beneficjenta w ciągu 48 godzin 
od jego przybycia� 

UTRACONY BAGAŻ,  
KTÓRY NIE ZOSTAł ZWRÓCONY PO 30 DNIACH OPÓŹNIENIA
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do łącznej kwoty określonej w Tabeli 
Świadczeń za wszystkich Beneficjentów podróżujących razem, jeżeli 
odprawiony bagaż nie zostanie zwrócony Beneficjentowi w ciągu 30 
dni� Kwota do wypłaty będzie równowartością zaginionych przedmiotów 
po aktualnych cenach, z potrąceniem z tytułu zużycia i utraty wartości 
(Ubezpieczyciel może też według swojego uznania wymienić, lub na-
prawić utracone lub zniszczone Mienie Osobiste)� Maksymalna kwota, 
jaką Ubezpieczyciel wypłaci za dowolny przedmiot, Parę lub Komplet 
przedmiotów jest równa kwocie limitu za jeden przedmiot określonej 
w Tabeli Świadczeń. 
Jeżeli Ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie dotyczące utraconego baga-
żu, wypłacona kwota zostanie potrącona od ostatecznej kwoty do wy-
płaty zgodnie z postanowieniami Części E – Bagaż podróżny za granicą�

 WARUNKI SPECJALNE
1� Wymagane jest wydane przez przewoźnika pisemne potwierdzenie 

liczby godzin opóźnienia bagażu� Beneficjent jest zobowiązany do:
a) otrzymania od linii lotniczych raportu szkody majątkowej (PIR);
b) zgłoszenia liniom lotniczym w formie pisemnej formalnego rosz-

czenia w terminie określonym w ich warunkach przewozu (Bene-
ficjent powinien zachować  egzemplarz);

c) zachowania wszystkich biletów podróżnych i etykiet w celu prze-
kazania w przypadku roszczenia zgłaszanego na podstawie SWU�

2� Wszystkie kwoty służą wyłącznie opłaceniu faktycznych wydatków 
przekraczających odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika�

3� Kwoty określone w Tabeli Świadczeń stanowią łączne kwoty za każde 
opóźnienie niezależnie od liczby Beneficjentów podróżujących razem� 

4� Rozpatruje się wyłącznie roszczenia z tytułu zakupu podstawowej 
odzieży i artykułów toaletowych, wyłącznie w przypadku dokonania 
tych zakupów w ciągu 4 dni od faktycznego przybycia do miejsca 
przeznaczenia oraz obciążenia nimi rachunku Karty Objętej Ochroną� 
W przypadku niemożności dokonania podstawowych zakupów przy 
użyciu Karty Objętej Ochroną wymagane jest zatrzymanie szczegó-
łowego pokwitowania tych zakupów� 

5� Nie będą zwracane koszty zakupów dokonanych po zwrocie bagażu 
Beneficjenta�

6� Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań�
7� Beneficjent musi dostarczyć oryginał paragonu lub dowodu własności 

zgubionych, ukradzionych lub zniszczonych przedmiotów, aby uza-
sadnić roszczenie�

WYłąCZENIA
1� Utrata lub uszkodzenie spowodowane przez opóźnienie, konfiskatę lub 

zatrzymanie przez organy władz celnych lub innych�
2� Roszczenia wynikające z utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu 

wysłanego jako ładunek lub na podstawie konosamentu�
3� Utrata Rzeczy Wartościowych lub Własnych Pieniędzy znajdujących 

się w odprawionym bagażu�

13. CZĘŚć E – BAGAŻ PODRÓŻNY

DEFINICJE OBOWIąZUJąCE W TEJ CZĘŚCI

Napaść 
– jakakolwiek groźba lub przemoc fizyczna, której dopuszcza się osoba 
trzecia (inna niż Bliski Krewny) z zamiarem pozbawienia Beneficjenta 
jego Mienia Osobistego�

Mienie Osobiste
– bagaż, odzież, inne przedmioty należące do Beneficjenta oraz noszo-
ne, używane lub przenoszone przez Beneficjenta podczas Podróży lub 
nabyte podczas Podróży�

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
Ubezpieczyciel wypłaci kwotę określoną w Tabeli Świadczeń za Podróż 
dla wszystkich Beneficjentów podróżujących razem:
1� Za zgubienie, uszkodzenie lub kradzież Mienia Osobistego powierzo-

nego przewoźnikowi publicznemu zgodnie z jego warunkami trans-
portu za wyżej wymienione kwoty i po wyczerpaniu odszkodowania 
wynikającego z umowy z przewoźnikiem;

2� Za kradzież Mienia Osobistego przechowywanego w zamkniętym 
pokoju hotelowym, apartamencie lub domu, o ile istnieje jasny dowód 
włamania; 

3� Jeżeli Beneficjent zostanie Napadnięty, a jego Mienie Osobiste 
odebrane;

4� Za kradzież Mienia Osobistego zamkniętego w bagażniku lub schow-
ka na rękawiczki w zamkniętym samochodzie, o ile istnieje jasny 
dowód włamania�

Kwota do wypłaty zostanie wyliczona po aktualnych cenach, z potrące-

niem z tytułu zużycia i utraty wartości (Ubezpieczyciel może też według 
swojego uznania wymienić lub naprawić utracone lub zniszczone Mienie 
Osobiste)� Maksymalna kwota, jaką Ubezpieczyciel wypłaci za dowolny 
przedmiot, Parę lub Komplet przedmiotów jest równa kwocie limitu za 
jeden przedmiot określonego w Tabeli Świadczeń� 
Jeżeli Ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie dotyczące Części D – Opóź-
nienie bagażu – Utracony bagaż, wypłacona kwota zostanie potrącona 
od ostatecznej kwoty do wypłaty zgodnie z postanowieniami tej Części�

WARUNKI SPECJALNE
1� Beneficjent powinien zachować wszystkie pokwitowania�
2� Beneficjent jest zobowiązany do zgłoszenia każdego przypadku 

Napaści i kradzieży Mienia Osobistego miejscowej policji w ciągu 24 
godzin od wykrycia tego faktu oraz do uzyskania pisemnego raportu 
zawierającego numer zdarzenia� Raport sporządzony przez rezydenta 
biura podróży jest niewystarczający�

3� W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Mienia Osobi-
stego znajdującego się pod opieką przewoźnika Beneficjent musi 
niezwłocznie pisemnie zgłosić takie zdarzenie przewoźnikowi, 
szczegółowo opisując jego okoliczności oraz uzyskać oficjalny 
raport� W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Mienia 
Osobistego znajdującego się pod opieką linii lotniczej Beneficjent 
jest zobowiązany do:
a) otrzymania od linii lotniczych raportu szkody majątkowej (PIR);
b) zgłoszenia liniom lotniczym w formie pisemnej formalnego rosz-

czenia w terminie określonym w ich warunkach przewozu (Bene-
ficjent powinien zachować egzemplarz)�

c) zachowania wszystkich biletów podróżnych i etykiet w celu prze-
kazania w przypadku roszczenia zgłaszanego na podstawie SWU�

4� Beneficjent musi dostarczyć oryginał paragonu lub dowodu własności 
zgubionych, ukradzionych lub uszkodzonych przedmiotów, aby uza-
sadnić roszczenie�

5� Wypłacona kwota będzie uzależniona od wartości Mienia Osobistego 
w chwili jego uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży� Zależnie od wieku 
przedmiotów Ubezpieczyciel dokonana potrącenia z tytułu zużycia 
i utraty wartości�

6� Odszkodowanie za Bagaż będzie wypłacane z zastrzeżeniem nastę-
pujących warunków: 
– przedmioty mające poniżej 1 roku od daty zakupu: 75% ceny zakupu 
netto, 
– przedmioty mające poniżej 2 lat od daty zakupu: 65% ceny zakupu 
netto, 
– przedmioty starsze niż trzy lata od daty zakupu: 55% ceny zakupu 
netto� 

7� W przypadku kradzieży Kosztowności Ubezpieczyciel pokryje stratę 
w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny zakupu netto�

WYłąCZENIA
1� Utrata, kradzież lub uszkodzenie Rzeczy Wartościowych lub Własnych 

Pieniędzy pozostawionych Bez Nadzoru w dowolnym momencie 
(w tym w pojeździe oraz pod opieką przewoźników), chyba że zostały 
zdeponowane w hotelowym sejfie lub zamknięte w skrytce bankowej�
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2� Utrata, kradzież lub uszkodzenie Mienia Osobistego znajdującego 
się w pozostawionym Bez Nadzoru pojeździe, chyba że umieszczo-
no je w zamkniętym bagażniku, który jest oddzielony od kabiny, 
a w przypadku pojazdów bez osobnego bagażnika, zostało za-
mknięte w pojeździe i osłonięte przed wzrokiem osób postronnych, 
a dowód wtargnięcia do pojazdu z użyciem siły potwierdza raport 
policyjny�

3� Utrata lub uszkodzenie spowodowane przez opóźnienie, konfiskatę lub 
zatrzymanie przez organy władz celnych lub innych�

4� Roszczenia wynikające z kradzieży w miejscu zakwaterowania Be-
neficjenta, chyba że istnieje dowód na wtargnięcie przy użyciu siły 
potwierdzone raportem policyjnym�

5� Utrata, kradzież lub uszkodzenie aktów notarialnych, manuskryptów, 
papierów wartościowych�

6� Uszkodzenie spowodowane pęknięciem, zarysowaniem, stłuczeniem 
lub zniszczeniem przedmiotów z porcelany, szkła lub innych kruchych 
artykułów w odprawionym bagażu�

7� Roszczenia bez oryginalnego pokwitowania sprzedaży, dowodu za-
kupu lub wyceny ubezpieczeniowej (uzyskanej przed zdarzeniem) 
utraconych, ukradzionych lub uszkodzonych przedmiotów�

8� Utrata, kradzież lub uszkodzenie narzędzi pracy lub innych przed-
miotów używanych w związku z działalnością, fachem, profesją lub 
zajęciem Beneficjenta�

9� Materiały budowlane, meble, pojazdy silnikowe, przyczepy turystyczne 
i kempingowe, samochody z częścią mieszkalną, łodzie, samoloty, 
akcesoria motoryzacyjne i broń� 

10� Uszkodzenie spowodowane zużyciem, utratą wartości, pogorszeniem 
się stanu, warunkami atmosferycznymi lub klimatycznymi, działaniem 
moli, szkodników, dowolnym procesem czyszczenia, naprawy lub od-
nawiania, usterką mechaniczną lub elektryczną czy zalaniem�

11� Roszczenia wynikające z uszkodzenia spowodowanego wysypaniem 
się proszku lub wylaniem płynu przewożonego w rzeczach osobistych 
lub w bagażu�

12� Roszczenia wynikające z utraty, kradzieży lub uszkodzenia Mienia 
Osobistego wysłanego jako ładunek lub na podstawie konosamentu� 

14. CZĘŚć F – KOSZTY MEDYCZNE W PRZYPADKACH 
NAGłYCH I INNE KOSZTY PONOSZONE ZA GRANICą

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
Ubezpieczyciel opłaci następujące koszty do wysokości kwoty określonej 
w Tabeli Świadczeń, dla każdego Beneficjenta dotkniętego nagłymi, nie-
przewidzianymi Obrażeniami Ciała lub chorobą albo zmarłego podczas 
Podróży poza Krajem Zamieszkania�
1� Wszystkie uzasadnione, niezbędne koszty wynikające z Nagłego 

Wypadku Medycznego z udziałem Beneficjenta� Obejmują one 
honoraria Lekarzy, koszty szpitala, leczenia oraz wszystkie koszty 
przewozu Beneficjenta do najbliższego właściwego szpitala, jeżeli 
zaakceptowany Lekarz uzna to za konieczne�

2� Pilne leczenie zębów w celu natychmiastowego uśmierzenia bólu 
i/lub pilne naprawy uzębienia lub sztucznego uzębienia wyłącznie 
w celu usunięcia trudności z jedzeniem�

3� Za uprzednią zgodą AXA Assistance, dodatkowe koszty przejazdu 
w celu repatriacji Beneficjenta do jego Domu, o ile zaleci to Dy-
rektor do spraw medycznych Ubezpieczyciela, w razie potrzeby 
łącznie z kosztami opieki medycznej podczas przejazdu� O ile AXA 
Assistance nie wyrazi zgody na inne rozwiązanie, koszty repatriacji 
opłaca się wyłącznie w klasie podróży identycznej z klasą użytą 
w podróży do miejsca poza Krajem Zamieszkania�

4� Uzasadnione koszty zakwaterowania w standardzie nie wyższym 
od początkowej rezerwacji dokonanej przez Beneficjenta do wy-
sokości kwoty określonej w Tabeli Świadczeń za jedną noc, o ile 
ze względów medycznych konieczne jest przedłużenie pobytu 
Beneficjenta� Za uprzednią zgodą AXA Assistance, świadczenie 
to obejmuje uzasadnione dodatkowe koszty zakwaterowania przy-
jaciela lub Bliskiego Krewnego przebywającego z Beneficjentem 
i towarzyszącego mu w drodze do Domu (dwoje rodziców lub 
opiekunów w przypadku Beneficjenta, który nie ukończył 25� roku 
życia) do wysokości kwoty określonej w Tabeli Świadczeń za jedną 
noc� W przypadku niemożności wykorzystania początkowego biletu 
powrotnego przez Beneficjenta i jego znajomego lub Bliskiego 
Krewnego, AXA Assistance opłaci dodatkowe koszty podróży 
powrotnej Beneficjenta do domu w standardzie nie wyższym od 
standardu początkowej rezerwacji dokonanej przez Beneficjenta�

5� Za uprzednią zgodą AXA Assistance podróż w klasie ekonomicznej 
oraz koszty zakwaterowania Bliskiego Krewnego przybywającego 
z Kraju Zamieszkania w celu odwiedzenia Beneficjenta lub towa-
rzyszenia Beneficjentowi w drodze do Domu do wysokości kwoty 
określonej w Tabeli Świadczeń za jedną noc, jeżeli Beneficjent po-
dróżuje samotnie i jest hospitalizowany przez okres przekraczający 
10 dni�

6� W przypadku zgonu Beneficjenta uzasadnione dodatkowe koszty 
czynności pogrzebowych za granicą powiększone o uzasadniony 
koszt przewozu prochów Beneficjenta do Domu lub dodatkowe 
koszty przewozu szczątków Beneficjenta do Domu do wysokości 
kwoty określonej w Tabeli Świadczeń�

WARUNKI SPECJALNE
1� Beneficjent jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia AXA 

Assistance o wszelkich Obrażeniach Ciała i Schorzeniach wymagają-
cych hospitalizacji Beneficjenta lub przed dokonaniem jakichkolwiek 
uzgodnień dotyczących repatriacji Beneficjenta�

2� Beneficjent jest zobowiązany do jak najszybszego kontaktu z AXA 
Assistance w przypadku poniesienia kosztów medycznych przekra-
czających 500 euro za każde zdarzenie� Beneficjent jest zobowiązany 
do kontaktu z AXA Assistance przed Przerwaniem Podróży�

3� W przypadku Obrażeń Ciała lub Schorzenia Beneficjenta Ubez-
pieczyciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia Beneficjenta 
do innego szpitala oraz do organizacji repatriacji Beneficjenta do 
Kraju Zamieszkania w dowolnym terminie podczas Podróży� Ubez-
pieczyciel podejmie powyższe działania w przypadku, gdy w opinii 
udzielającego pomocy Lekarza lub AXA Assistance – możliwe jest 
bezpieczne przemieszczanie Beneficjenta i/lub jego bezpieczna 
podróż do Kraju Zamieszkania w celu kontynuacji leczenia�

WYłąCZENIA
1� Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek 

Wcześniejszych Schorzeń� 
2� Leczenie niezwiązane z Nagłym Wypadkiem Medycznym, którego 

celem nie jest leczenie nieprzewidzianej choroby lub urazu lub uśmie-
rzenie dolegliwości z nimi związanych�

3� Wszelkie wydatki niezwiązane z leczeniem Obrażeń Ciała lub Scho-
rzenia Beneficjenta�

4� Wszelkie rodzaje leczenia i zabiegów chirurgicznych, których stoso-
wanie – zdaniem Dyrektora do spraw medycznych Ubezpieczyciela 
– można zasadnie odłożyć do czasu powrotu Beneficjenta do Kraju 
Zamieszkania�

5� Wydatki poniesione w celu pozyskania lub wymiany leku, o którym 
wiadomo w chwili rozpoczęcia podróży, że jest niezbędny lub konty-
nuacja jego przyjmowania jest niezbędna poza Krajem Zamieszkania�

6� Dodatkowe koszty wynikające z zakwaterowania w pokoju jednooso-
bowym lub prywatnym�

7� Leczenie lub usługi świadczone przez poradnię prywatną lub szpital 
prywatny, ośrodek odnowy biologicznej, ośrodek rekonwalescencyjny 
lub opiekuńczy albo ośrodek rehabilitacji, o ile nie zostały one uprzed-
nio zaakceptowane przez AXA Assistance�

8� Koszty leczenia stosowanego z przyczyn kosmetycznych, o ile Dyrek-
tor do spraw medycznych Ubezpieczyciela nie uzna, że leczenie takie 
jest niezbędne w wyniku wypadku objętego niniejszymi SWU�

9� Wydadki poniesione po powrocie Beneficjenta do Kraju Zamieszkania, 
o ile nie zostały one uprzednio zaakceptowane przez AXA Assistance�

10� Wydatki poniesione w wyniku choroby tropikalnej, w przypadku gdy 
Beneficjent nie poddał się uprzednio zalecanym szczepieniom i/lub 
nie przyjmował zaleconych leków�

11� Koszty poniesione przez Beneficjenta poza Krajem Zamieszkania 
po terminie zawiadomienia Beneficjenta przez Dyrektora do spraw 
medycznych Ubezpieczyciela o konieczności powrotu do Domu lub 
organizacji przez Ubezpieczyciela powrotu Beneficjenta do Domu ( 
zobowiązanie Ubezpieczyciela do opłacenia dalszych kosztów wyni-
kające z niniejszej części SWU po tym terminie będzie ograniczone 
do kosztów, które Ubezpieczyciel opłaciłby w przypadku repatriacji 
Beneficjenta).

12� Beneficjentowi nie przysługuje prawo do bezzasadnej odmowy sko-
rzystania z usług repatriacyjnych, które Ubezpieczyciel zapewnia i za 
które płaci na podstawie niniejszych SWU� W przypadku wyboru przez 
Beneficjenta bez uzasadnienia innych usług w zakresie repatriacji 
medycznej  za pisemną zgodą Ubezpieczyciela będą one świadczone 
na ryzyko i koszt Beneficjenta�

13� Koszt biletów lotniczych przekraczający koszt lotu w klasie ekono-
micznej dla niebędącej pracownikiem służby zdrowia osoby towarzy-
szącej w przypadku repatriacji ze względów medycznych (nadwyżkę 
kosztów związaną z żądanym przeniesieniem biletów lotniczych do 
wyższej klasy opłaca osoba podróżująca lub osoby podróżujące)�

14� Wszelkie roszczenia wynikające z ciąży lub porodu, o ile Lekarz nie 
zaświadczy o konieczności ich uwzględnienia z powodu nieprzewi-
dzianych komplikacji zaistniałych pojawiających się po rozpoczęciu 
Podróży przez Beneficjenta�

15� Leczenie i badania diagnostyczne, które Beneficjent uprzednio pla-
nował lub o których uprzednio wiedział�

16� Koszt leczenia dentystycznego obejmującego zaopatrzenie w protezy 
lub sztuczne zęby albo wykorzystanie metali szlachetnych�

17� Koszty poniesione w Stanach Zjednoczonych przekraczające średnią 
kwotę płatności otrzymywanej przez usługodawcę medycznego za 
wszystkie usługi świadczone swoim pacjentom w ramach takiego 
samego leczenia, lecz w żadnym wypadku nie większe niż półtora-
krotność stawki stosowanej w przypadku opłacenia kosztów przez 
działającą w Stanach Zjednoczonych instytucję Medicare�

18� Koszty połączeń telefonicznych innych niż połączenia z AXA Assi-
stance w celu zawiadomienia o problemie, za które Beneficjent może 
przedstawić pokwitowanie lub inny dowód zawierający informację na 
temat kosztu połączenia i wybranego numeru�

19� Koszty morskich akcji ratunkowych�

15. CZĘŚć G – WYPADEK LUB UTRATA ŻYCIA   
W PODRÓŻY

DEFINICJE OBOWIąZUJąCE W TEJ CZĘŚCI

Wynajęty Samochód
– pojazdy osobowe dopuszczone do ruchu na drogach publicznych (samo-
chody osobowe, samochody osobowo–bagażowe i furgonetki o dopuszczal-
nej liczbie przewożonych osób nieprzekraczającej dziewięciu), wynajęte 
według przelicznika dziennego lub tygodniowego na nie więcej niż 60 dni od 
autoryzowanej agencji wynajmującej lub firmy wypożyczającej samochody, 
przy użyciu Karty Objętej Ubezpieczeniem� 

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
1� Ubezpieczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do wysokości wskaza-

nej w Tabeli Świadczeń, jeżeli Beneficjent odniesie Obrażenia Ciała 
podczas Podróży: 
a) między punktem rozpoczęcia wyjazdu a celem podróży lub w dro-

dze powrotnej, podróżując Transportem Publicznym opłaconym 
Kartą Beneficjenta Objętą Ubezpieczeniem lub Wynajętym 
Samochodem opłaconym Kartą Beneficjenta Objętą Ubezpie-
czeniem, lub 

b) podczas podróży prywatnym samochodem jako kierowca lub pa-
sażer lub Transportem Publicznym jako pasażer, między punktem 
rozpoczęcia wyjazdu a lotniskiem lub miejscem wejścia na pokład 
oraz w drodze powrotnej do punktu początkowego bezpośrednio 
z lotniska lub miejsca wejścia na pokład; lub

c) podczas Podróży Beneficjenta poza Krajem Zamieszkania;
które samodzielnie i niezależnie od jakiejkolwiek innej przyczyny spowo-
dują w ciągu jednego roku zgon Beneficjenta lub jego Całkowitą Trwałą 
Niepełnosprawność�

W przypadku Całkowitej Trwałej Niepełnosprawności Beneficjenta możliwa 
jest wypłata następujących kwot, które jednak w żadnym wypadku nie prze-
kroczą kwoty świadczenia z tytułu Całkowitej Trwałej Niepełnosprawności� 
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Utrata % kwoty świad-
czenia

Kończyny

100%

Wzroku w obu oczach

Mowy

Słuchu w obu uszach

Całkowita trwała niezdolność do pracy

Całkowita nieuleczalna choroba umysłowa

Utrata części ciała lub całkowita trwała utrata funkcji (w tym paraliż):

a) jednego kciuka 30%

b) palca wskazującego 20%

c)  palca innego niż wskazujący 10%

d) palucha 15%

e) palca u nogi innego niż paluch 5%

f) barku lub łokcia 25%

g) nadgarstka, biodra, kolana lub kostki 20%

h) szczęki dolnej w wyniku zabiegu chirur-
gicznego

30%

Znacząca (trwała i nieuleczalna) utrata tkanki kostnej

a) całej grubości czaszki, tj� powierzchni: 
– minimum 6 cm kwadratowych 
– od 3 do 6 cm kwadratowych 
– mniej niż 3 cm kwadratowych

40%
20%
10%

b) barku 40%

c) dwóch kości przedramienia 30%

d) uda lub podudzia 50%

e) rzepki 20%

f) skrócenie kończyny dolnej o: 
– minimum 5 cm  
– od 3 do 5 cm  
– od 1 od 3 (włącznie) cm kwadratowych

30%
20%
10%

2� Ubezpieczyciel wypłaci kwotę nieprzekraczającą kwoty wskazanej 
w Tabeli Świadczeń za poszukiwanie i akcję ratunkową Beneficjenta 
po wypadku� Powyższe obejmuje środki stosowane przez ratowników 
od punktu początkowego do najbliższego szpitala� W przypadku 
zgonu Beneficjenta w wyniku wypadku Ubezpieczyciel zwróci koszt 
repatriacji szczątków Beneficjenta� Wymagany jest najbardziej ekono-
miczny sposób repatriacji, ponieważ Ubezpieczyciel zwróci wyłącznie 
koszty uzasadnione i zwyczajowo ponoszone�

 
WARUNKI SPECJALNE
1� Lekarz Ubezpieczyciela ma prawo przeprowadzić taką ilość badań 

Beneficjenta, jaka będzie zasadna do dokonania wypłaty roszczenia�

2� Świadczenie z tytułu Całkowitej Trwałej Niepełnosprawności nie 
przysługuje przed upływem roku od odniesienia przez Beneficjenta 
Obrażeń Ciała�

3� Świadczenie przysługuje Beneficjentowi wyłącznie na podstawie 
jednej pozycji Tabeli Świadczeń�

4� Wypłacona przez Ubezpieczyciela całkowita kwota przypadająca na 
jednego Beneficjenta za jedno zdarzenie (Wypadek lub poszukiwanie 
i ratunek) nie przekroczy 780 000 euro� Grupa osób podróżujących ra-
zem, dla której jeden z członków grupy zorganizował Podróż, jest objęta 
ochroną do kwoty określonej w Tabeli Świadczeń� 

WYłąCZENIA
Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Wcześniejszych 
Schorzeń�

16. CZĘŚć H – SPRZĘT SPORTOWY

DEFINICJE OBOWIąZUJąCE W TEJ CZĘŚCI

Sprzęt Sportowy
– sprzęt sportowy zakupiony jako nowy w ciągu 12 miesięcy przed wystą-
pieniem Kradzieży o minimalnej wartości 75 euro i w całości opłacony 
Kartą Posiadacza Karty Objętą Ubezpieczeniem�

Kradzież
– kradzież z użyciem przemocy, groźby zastosowania przemocy, napaści 
lub przez włamanie osoby trzeciej�

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
UKRADZIONY SPRZĘT SPORTOWY
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do łącznej kwoty określonej w Tabeli 
Świadczeń po Kradzieży prywatnego Sprzętu Sportowego Posiadacza 
Karty, jeżeli Kradzież była wynikiem: 
1� gróźb lub przemocy ze strony osoby trzeciej użytych wobec Posiada-

cza Karty w obiekcie publicznym lub sportowym; lub 
2� włamania do hotelu, wynajmowanej kwatery lub obiektu sportowego�

WYNAJĘCIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie do kwoty określonej w Tabeli Świad-
czeń na pokrycie kosztu wynajęcia zastępczego Sprzętu Sportowego za 
okres maksymalnie 5 dni po zdarzeniu objętym postanowieniami powyż-
szego punktu UKRADZIONY SPRZĘT SPORTOWY.

WARUNKI SPECJALNE
1� Posiadacz Karty jest zobowiązany do zachowania wszystkich pokwi-

towań�
2� Posiadacz Karty jest zobowiązany do zgłoszenia każdego przypadku 

Kradzieży Sprzętu Sportowego miejscowej policji w ciągu 24 godzin 
od wykrycia tego faktu oraz do uzyskania pisemnego raportu� 

3� W przypadku Kradzieży Sprzętu Sportowego znajdującego się pod 
opieką obiektu sportowego lub hotelu, Posiadacz Karty  zobowiązany 
jest pisemnie powiadomić taki obiekt o szczegółach Kradzieży i uzy-

skać raport od właściwych miejscowych władz� 
4� Posiadacz Karty jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi 

oryginalny dowód zakupu przy użyciu Karty Objętej Ubezpieczeniem, 
aby uzasadnić swoje roszczenie�

5� Wypłacona kwota będzie uzależniona od wartości Sprzętu Sportowe-
go w chwili jego Kradzieży� Zależnie od wieku przedmiotów dokonane 
zostanie potrącenie z tytułu zużycia i utraty wartości�

6� Roszczenia dotyczące Sprzętu Sportowego stanowiącego część Pary 
lub Kompletu będą wypłacone do wysokości ceny zakupu Pary lub 
Kompletu, o ile nie jest możliwe używanie i wymiana pojedynczych 
przedmiotów�

WYłąCZENIA
1� Profesjonalny sprzęt sportowy, silnikowy Sprzęt Sportowy, sprzęt 

myśliwski i wyposażenie łodzi oraz rowery� 
2� Kradzież Sprzętu Sportowego Posiadacza Karty zakupionego przed 

datą wejścia w życie SWU�
3� Wypożyczony Sprzęt Sportowy�
4� Działania Posiadacza Karty wynikające z nieuwagi, zaniedbania lub 

ryzykownego postępowania�
5� Sprzęt Sportowy ukradziony podczas transportu w pojeździe silni-

kowym lub na nim�
6� Roszczenia bez oryginalnych dowodów zakupu przy użyciu Karty 

Objętej Ubezpieczeniem�
7� Roszczenia wynikające z Kradzieży w hotelu, miejscu zakwaterowania 

Posiadacza Karty lub obiekcie sportowym, chyba że istnieje dowód 
na wtargnięcie przy użyciu siły potwierdzone raportem policyjnym�

17. CZĘŚć I – KLUCZE I DOKUMENTY

DEFINICJE OBOWIąZUJąCE W TEJ CZĘŚCI

Beneficjent
– Posiadacz karty�

Kradzież
– kradzież z użyciem przemocy, groźby zastosowania przemocy, napaści 
lub przez włamanie osoby trzeciej�

Klucze Objęte Ubezpieczeniem
– klucze do Domu Posiadacza Karty i jego pojazdu w Kraju Zamieszkania�

Dokumenty Objęte Ubezpieczeniem 
– paszport, dowód tożsamości, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny 
samochodu Posiadacza Karty�

ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA
W przypadku jednoczesnej Kradzieży Kluczy i/lub Dokumentów Obję-
tych Ubezpieczeniem oraz Karty Objętej Ubezpieczeniem, Ubezpie-
czyciel wypłaci Posiadaczowi Karty świadczenie w kwocie określonej 
w Tabeli Świadczeń na wymianę Dokumentów i/lub Kluczy Objętych 
Ochroną, łącznie z zamkami�

WARUNKI SPECJALNE
1� Posiadacz Karty zobowiązany jest do zgłoszenia zdarzenia miejsco-

wej policji w ciągu 48 godzin od Kradzieży i uzyskania pisemnego 
raportu wraz z numerem zdarzenia�

2� Posiadacz Karty jest zobowiązany do natychmiastowego skontakto-
wania się z Bankiem Handlowym w Warszawie S�A� w celu poinformo-
wania o utracie Karty Objętej Ubezpieczeniem� 

3� Posiadacz Karty powinien skontaktować się z AXA Assistance nie-
zwłocznie i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 72 godzin od 
wykrycia zdarzenia�

WYłąCZENIA
1� Kradzież z pojazdu przeznaczonego do celów handlowych, pojazdu 

typu kabriolet lub z miękkim dachem�
2� Roszczenia wynikające z Kradzieży w miejscu zakwaterowania Be-

neficjenta, chyba że istnieje dowód na wtargnięcie przy użyciu siły 
potwierdzone raportem policyjnym�

3� Roszczenia niepoparte raportem lokalnej policji stwierdzającym 
Kradzież Kluczy lub Dokumentów Objętych Ubezpieczeniem wraz 
z Kartą Objętą Ubezpieczeniem należących do Posiadacza Karty�

4� Zniknięcie przedmiotów w niewyjaśnionych okolicznościach�

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZGłOSZENIA ROSZCZENIA
5� Kopia dokumentu Banku Handlowego w Warszawie S�A� potwierdza-

jącego przyjęcie zgłoszenia Posiadacza Karty dotyczącego zastrze-
żenia Karty Objętej Ubezpieczeniem�

6� Kopia raportu policyjnego o Kradzieży Kluczy i/lub Dokumentów 
Objętych Ubezpieczeniem oraz Karty Objętej Ubezpieczeniem wraz 
z numerem zdarzenia�

7� Oryginał faktury wystawionej przez ślusarza na wymianę Kluczy 
Objętych Ubezpieczeniem i odpowiednich zamków�

8� Kopia duplikatów Dokumentów Objętych Ubezpieczeniem oraz fak-
tury, potwierdzających koszt ich wymiany�

18. PROCEDURA ZGłASZANIA ROSZCZENIA

1� Beneficjent zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednią 
częścią SWU w celu szczegółowego ustalenia zakresu ochrony, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na warunki, limity i wyłączenia�

2� Zgłoszenie roszczenia
a) W sytuacji nagłej Beneficjent powinien w pierwszej kolejności 

skontaktować się telefonicznie z AXA Assistance za pośrednic-
twem CitiPhone pod numerem telefonu +48 22 692 2484 lub 801 
32 2484� (Beneficjent jest zobowiązany do opłacenia kosztów 
związanych z urazem Leczeniem Ambulatoryjnym, a następnie 
wystąpienia o ich zwrot)�

b) W przypadku innych roszczeń Beneficjent powinien skon-
taktować się z Działem ds� roszczeń Ubezpieczyciela za po-
średnictwem CitiPhone pod numerem telefonu +48 22  692 
2484 lub 801 32 2484 (od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9�00–17�00) w celu otrzymania formularza roszczenia� 
Beneficjent jest zobowiązany do podania:  
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– swojego nazwiska,  
– numeru swojej Karty Objętej Ochroną,  
– krótkiego opisu roszczenia�

Beneficjent powinien zawiadomić Ubezpieczyciela w ciągu 28 
dni od otrzymania przez Beneficjenta informacji o zdarzeniu 
lub szkodzie powodujących powstanie roszczenia i jak najszybsze 
przekazanie Ubezpieczycielowi wypełnionego przez Beneficjenta 
formularza roszczeń i ewentualnych informacji dodatkowych�

3� Dodatkowe informacje  
Beneficjent jest zobowiązany do przekazania wszystkich orygi-
nalnych faktur, pokwitowań, raportów itp� Beneficjent powinien 
zapoznać się z częścią SWU, na podstawie której zgłasza rosz-
czenie, w celu ustalenia szczegółowych warunków i wszelkich 
dowodów, do przekazania których Beneficjent jest zobowiązany� 
Zaleca się Beneficjentowi  zachowanie kopi i  wszyst-
k ich  przesy łanych Ubezpieczyc ie lowi  dokumentów� 
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 
30 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza  roszczenia 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami� Gdyby wyjaśnienie 
okoliczności koniecznych do ustalenia świadczenia ubezpieczenio-
wego lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się 
niemożliwe we wskazanym terminie, świadczenie ubezpieczenio-
we powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 
było możliwe�

4� Powołanie rzeczoznawcy  
Aby zapewnić szybkie i rzetelne rozstrzygnięcie roszczenia, niekiedy 
Ubezpieczyciel może powołać rzeczoznawcę do obsługi roszczenia�

19. PROCEDURA REKLAMACYJNA

KONTAKT BENEFICJENTA Z UBEZPIECZYCIELEM:
Kontaktując się z Ubezpieczycielem Beneficjent powinien podać:
a) nazwisko i imię
b) numer telefonu kontaktowego Beneficjenta
c) numer Karty Objętej Ubezpieczeniem
d) numer roszczenia
e) precyzyjny opis przyczyny reklamacji�

KROK PIERWSZY – ZłOŻENIE REKLAMACJI
Beneficjent powinien skontaktować się z AXA Assistance pod numerem 
+48 22 307 1408� Jeżeli Beneficjent nie będzie zadowolony z rozstrzy-
gnięcia reklamacji na tym etapie, ma możliwość przedstawienia problemu 
Centrali AXA Travel Insurance�

KROK DRUGI – KONTAKT Z CENTRALą AXA TRAVEL INSURANCE
W przypadku reklamacji, których rozstrzygnięcie na wcześniejszym eta-
pie jest niemożliwe, Beneficjent ma możliwość przekazania reklamacji do 
Centrali AXA Travel Insurance za pośrednictwem AXA Assistance� W tym 
celu Beneficjent powinien przekazać reklamację do AXA Assistance na 
piśmie w preferowanym przez Beneficjenta języku� Reklamacja zosta-
nie przekazana do Dyrektora Działu Obsługi Klienta, który zweryfikuje 
sprawę Beneficjenta w imieniu Dyrektora Generalnego: AXA Travel In-
surance, Head of Customer Care, The Quadrangle, 106–118 Station Road, 
Redhill, RH1 1PR, Wielka Brytania� Beneficjent może też skontaktować się 
bezpośrednio z Centralą AXA Travel Insurance za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: 
customer�support@axa–travel–insurance�com

www�citigold�pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał 
został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. MasterCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
MasterCard International Incorporated.

Niniejszy zakres ubezpieczenia obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.
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