
 

 

Certyfikat ubezpieczenia do umowy generalnej nr 500004990 

Certificate of insurance agreement no 500004990 

 

Ubezpieczający i podstawowe informacje o ubezpieczeniu / General information 
 

Nazwa Ubezpieczyciela/ Insurer 
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 

Warszawa 

Nazwa Ubezpieczającego / Policyholder 

POLKI W PODRÓŻY.COM Sp. z o.o.,  

15-224 Białystok ul. Parkowa 14, lok. 45 

 

Zakres ochrony ubezpieczenia / Insurance coverage 
 

Wariant ubezpieczenia / variant of insurance Sumy ubezpieczenia w EUR 

Ryzyka objęte ubezpieczeniem / name of risk 
Ubezpieczenie PREMIUM KL 60.000 EUR 

+ AS rekreacyjne 

Klauzula 1 – Koszty leczenia poza granicą RP i kraju w stałego pobytu / 

medicalexpenses 
60.000,00 EUR 

Rozszerzenie o choroby przewlekłe Nie 

Klauzula 2 – Następstwa nieszczęśliwych wypadków / personal accident 2.000,00 EUR 

Klauzula 3 - Koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwych wypadków 

na terenie RP/ medical expenses as a result of an accident 
Nie 

Klauzula 4 – Bagaż podróżny / Baggage 250,00 EUR 

Klauzula 5 - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym / civil liability 20.000,00 EUR  

Klauzula 6 – Assistance w tym pomoc na wypadek przymusowej izolacji 

i kwarantanny z powodu COVID-19 / Assistance extended scope 

including forced isolation and quarantine protection for COVID-19 

Nie 

Klauzula 7 – Sprzęt sportowy / sport equipment 500,00 EUR 

Klauzula 8 – Koszty poszukiwań i ratownictwa / rescue expenses 10.000,00 EUR 

Dla kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia COVID-19. 
In case medical expenses abroad, the insurance covers COVID-19. 

CENTRUM ALARMOWE / HELP LINE 24H MONDIAL ASSISATANCE +48 22 564 06 25 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń oraz zmian Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, od 01 października 2018 r. ulegają zmianie zasady 

składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji 

znajdują się na stronie www.wiener.pl 

Niniejszy Certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia zgodnie z umową generalną i w żadnym wypadku 

nie stanowi podstawy do składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędne pierwszeństwo mają 

postanowienia umowy ubezpieczenia 

The certificate is a general confirmation of insurance agreement conclusion and shall not be a base of claiming in any case. In any disaccord 

insurance agreement shall precede. 

Z poważaniem, 

 
___________________________________________________________________________________ 

Adam Dwulecki 

Członek Zarządu 

http://www.wiener.pl/

