
Wysokie sumy 
ubezpieczenia – 
ubezpieczenie Kosztów 
Leczenia i Assistance do  
1 500 000 PLN,  
OC w życiu prywatnym do 
1 000 000 PLN.

Transport 
Ubezpieczonego do 
kraju zamieszkania bez 
limitu!

Za opłatą dodatkowej 
składki, pakiet usług 
medycznych i assistance 
po Nieszczęśliwym 
Wypadku i nagłym 
zachorowaniu podczas 
podróży, po powrocie 
do RP.

Ochrona na wypadek 
nieoczekiwanych 
Działań wojennych lub 
Aktu terroru w zakresie 
KLiA*.

Gwarancja zwrotu 
kosztów na wypadek  
16 powodów rezygnacji! 
(np. zwolnienie z pracy, 
adopcja dziecka, 
wyjazd do sanatorium). 
Zwrot części kosztów na 
wypadek 8 powodów 
skrócenia wyjazdu.

Wariant skrócenia 
uczestnictwa w 
imprezie turystycznej 
- gwarancja zwrotu na 
wypadek 8 powodów 
skrócenia.

Gwarancja zwrotu części 
kosztów na wypadek NW* 
lub nagłego zachorowania 
(powodującego 
znaczne ograniczenie 
samodzielności ruchowej) 
Ubezpieczonego, 
Współmałżonka lub 
Dziecka Ubezpieczonego 
podczas imprezy 
turystycznej.

Dłuższy okres na 
zakup polisy: do 168 
godzin od rezerwacji 
(dla wyjazdów 
rezerwowanych  
z wyprzedzeniem 
ponad 30 dni).

Konkurencyjna stawka 
za rozszerzenie ochrony 
o ryzyko Zaostrzeń 
lub powikłań Choroby 
Przewlekłej.

Możliwość rozszerzenia 
ochrony o ryzyko 
zdarzeń pod wpływem 
alkoholu (dotyczy KLiA* 
i NNW*).

Możliwość rozszerzenia 
ochrony o dodatkowe 
usługi assistance (np. 
moto assistance, home 
assistance).

Możliwość rozszerzenia 
ochrony o wykonywanie 
pracy fizycznej i pracy 
fizycznej wysokiego 
ryzyka. Praca umysłowa 
w cenie ubezpieczenia 
KLiA.

Możliwość wykupienia 
dodatkowej ochrony 
dla uprawiających 
sporty wysokiego 
ryzyka.

Uprawianie sportów 
rekreacyjnych objęte 
ubezpieczeniem KLiA 
(m.in. żeglarstwo do 20 
mil morskich od brzegu, 
fitness, paintball, 
nurkowanie do 30 
m.p.p.m.).

Za opłatą dodatkowej 
składki Ubezpieczenia 
Assistance Sport wzrost 
pokrycia kosztów 
poszukiwań  
i ratownictwa  
o dodatkowe  
25 000 PLN.

Możliwość 
ubezpieczenia sprzętu 
sportowego (np. 
rower, narty) za opłatą 
dodatkowej składki.

Wysoka satysfakcja  
z usług Assistance  
*na podstawie corocznej 
ankiety zadowolenia klientów

W przypadku 
opóźnienia środka 
transportu przedłużenie 
ochrony o 48 h wliczone 
w cenę polisy!

Możliwość telefonicznej 
konsultacji medycznej  
w języku polskim.

Kompleksowa pomoc, 
dostarczana klientom  
w wielu krajach.

ZAKRES

ZALETY UBEZPIECZENIA  
W PODRÓŻY GLOBTROTER
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MATERIAŁ REKLAMOWY

OC - Odpowiedzialność Cywilna
NW - Nieszczęśliwy Wypadek
NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
KLiA - Koszty Leczenia i Assistance
SU - Suma Ubezpieczenia



ALLIANZ OFERUJE BOGATY PAKIET ŚWIADCZEŃ  
I ELEMENTÓW DODATKOWYCH, SZYBKĄ POMOC 
I NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako 
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części 
treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu 
produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia i załącznikami do nich. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym zakres, 
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Allianz, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia: 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia W Podróży Globtroter, uchwała Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2020 z 
dnia 09.09.2020 r. które dostępne są na stronie www.allianz.pl lub u agenta.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. 
Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:  
377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

W przypadku szkody/wypadku 
ubezpieczeniowego jesteśmy do dyspozycji 24/7 
Tel.: +48 224 224 224

MATERIAŁ REKLAMOWY


