
 

 

 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻY KRAJOWYCH NNW 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
5.000 10.000 20.000 

SUMA UBEZPIECZENIA 
oraz górne limity odpowiedzialności 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW 

- uszczerbek na zdrowiu 
- śmierć  

 
 

5.000 PLN 
2.500 PLN 

 
 

10.000 PLN 
5.000 PLN 

 
 

20.000 PLN 
10.000 PLN 

 

MOŻLIWE ROZSZERZENIA 
 

Bagaż 1.000 PLN 

Sporty wysokiego ryzyka + 

Sporty ekstremalne + 

Sporty wyczynowe + 

Pakiet SKI 

- rozszerzenie NNW o następstwa uprawiania narciarstwa 
- koszty ratownictwa 12.000 PLN 
- sprzęt narciarski 2.000 PLN 
- wypożyczenie sprzętu narciarskiego i opłaty za karnet 800 PLN 
- OC 40.000 PLN w tym mienie 8.000 € 

Pakiet SPORT 

- rozszerzenie NNW o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka 
- koszty ratownictwa 12.000 PLN 
- sprzęt sportowy 2.000 PLN 
- wypożyczenie sprzętu sportowego i opłaty za karnet 800 PLN 
- OC 40.000 PLN w tym mienie 8.000 € 

 

Informacje: 

- ubezpieczenie NNW na podróże krajowe skierowane jest do organizatorów imprez turystycznych odbywających się 
na terenie Polski i w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z RP – pas do 30 km od granicy w głąb kraju, 

- maksymalny okres ubezpieczenia 31 dni. 

 

Zniżki: 

- 10% - dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących, 

- taryfa specjalna dla grup od 10 osób, 

- możliwość ubezpieczenia tylko trwałego uszczerbku – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego. 

Uwaga: należne zniżki nie mogą być łączone. 

 

Udziały własne: 

bagaż: - 100 PLN – franszyza integralna (kwota do której ERV nie ponosi odpowiedzialności), 

sprzęt narciarski/ sportowy – 100 PLN – franszyza integralna - dotyczy pakietów SKI i SPORT, 

OC: - 400 PLN (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu) - dotyczy pakietów SKI i SPORT. 



 
 
 

UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
TIP TIP PLUS TOP TOP PLUS 

SUMA UBEZPIECZENIA 
oraz górne limity odpowiedzialności 

KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU 
- następstwa chorób przewlekłych 
- uprawianie sportów wysokiego ryzyka 

20.000 € 
--- 
--- 

40.000 € 
--- 
--- 

75.000 € 
--- 
--- 

150.000 € 
30.000 € 
30.000 € 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu / śmierć  20.000 PLN / 10.000 PLN 30.000 PLN / 15.000 PLN 40.000 PLN / 20.000 PLN 50.000 PLN / 25.000 PLN 

BAGAŻ - na osobę / na rodzinę 800 PLN / 2.000 PLN 1.200 PLN / 3.000 PLN 2.000 PLN / 5.000 PLN 4.000 PLN / 9.000 PLN 

Opóźnienie dostarczenia bagażu >5h - na osobę /- na rodzinę --- 600 PLN / 1.200 PLN 800 PLN / 1.600 PLN 1.000 PLN / 2.000 PLN 

Koszty ratownictwa --- 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie / w mieniu --- --- 100.000 € / 20.000 € 200.000 € / 40.000 € 
- centrum Alarmowe 24h 
- pomoc medyczna 
- powiadomienie rodziny 
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia 
- organizacja transportu medycznego 
- organizacja transportu do miejsca, z którego podroż może być kontynuowana 
- organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania 
- organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji 
- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

ASSISTANCE medyczne 
(podstawowe) 

- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej 
1.000 € 
- przekazywanie pilnych informacji 
- dostarczenie leków 
- pomoc w przypadku utraty kart kredytowych, dokumentów podróży lub bagażu 
- pomoc finansowa 500 € 
- opóźnienie środka transportu >5h 200 € 
- zmiana rezerwacji lotu 150 € 

--- ASSISTANCE rozszerzone ASSISTANCE rozszerzone ASSISTANCE rozszerzone 

- organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu 1.000 € 
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do 
towarzyszenia 2.000 € 
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci 
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków 
 rodziny 1.000 €/osobę, max 4.000 € 
- pokrycie kosztów zakwaterowania w szpitalu opiekuna hospitalizowanego  
dziecka 1.000 € 
- pokrycie kosztów opieki nad dziećmi 500 € 
- przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 h 
- pomoc prawna 2.500 € 
- pożyczka na kaucję 12.500 € 
- zastępstwo kierowcy 500€ 
- auto zastępcze 50 €/dzień max 5 dni 

--- --- ASSISTANCE pełne ASSISTANCE pełne 

 



 
MOŻLIWE ROZSZERZENIA 

Następstwa chorób przewlekłych + + + Zawarte w pakiecie 
SU: 30.000 € 

Sporty wysokiego ryzyka + + + Zawarte w pakiecie 
SU: 30.000 € 

Sporty ekstremalne + + + --- 

Sporty wyczynowe + + + --- 

- rozszerzenie KL i NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa 
- koszty rehabilitacji 5.000 PLN, 
- ratownictwo 5.000 €, 
- sprzęt narciarski 4.000 PLN, 
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, 
- OC "SKI" 20.000 € osobowe/4.000 € w mieniu 
Assitance ACTIVE: 
- koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego 105 € (15€/dzień, max 7 dni) 
- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej 250 €, 
- zamknięcie tras narciarskich 100 € (20 €/dzień, max 5 dni) 

Pakiet SKI Pakiet SKI Pakiet SKI --- 

- rozszerzenie KL i NNW o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka  
- koszty rehabilitacji 5.000 PLN, 
- ratownictwo 5.000 € 
- sprzęt sportowy 4.000 PLN 
- opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, 
- OC "SPORT" 20.000 € osobowe/4.000 € w mieniu 
Assitance ACTIVE: 
- koszty wypożyczenia sprzętu sportowego 105 € (15 €/dzień, max 7 dni) 
- koszty opłat wpisowych oraz zajęć w szkółce sportowej 125 €, 
- zamknięcie kąpielisk 100 € (20 €/dzień, max 5 dni) 

Pakiet SPORT Pakiet SPORT Pakiet SPORT --- 

Praca fizyczna + + + --- 

Praca fizyczna o wysokim stopniu ryzyka + + + --- 

Koszty rezygnacji 100 SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN 

Koszty rezygnacji 100 z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN 

Koszty rezygnacji i przerwania podróży SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN 

Koszty rezygnacji i przerwania podróży PLUS z rozszerzeniem o następstwa chorób 
przewlekłych 

SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN SU max 20.000 PLN 

 

 

 

 



 
 

 

Składka: 

- składka dzienna; minimalny składka za 3 dni, 

- składka rodzinna – osoby dorosłe podróżujące z dziećmi (max 2 dorosłych + max 4 dzieci do 18 roku życia); nie jest wymagane pokrewieństwo ubezpieczonych, 

- zakres terytorialny EUROPA/ŚWIAT;  

Europa – państwa położone na terytorium kontynentu europejskiego, tj. Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, 
Czechy, Dania (w tym Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, 
Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia (w tym archipelag Svalbard i wyspa Jan Mayen), Portugalia (w tym archipelag Azory), Rosja (do Uralu), Rumunia, San Marino, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania (w tym wyspy Man, Guernsey, Jersey, Orkady, Szetlandy oraz półwysep Gibraltar), Włochy 
oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) archipelag Madera (Portugalia), a także państwa pozaeuropejskie położone w basenie Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela, 
Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii), tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Kazachstan (do Uralu), Maroko, Tunezja, Turcja, 

- pakiety SKI i SPORT zawierają rozszerzenie KL i NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa/snowboardu (SKI) lub innych sportów wysokiego ryzyka (SPORT) 
oraz uzupełniają zakres ubezpieczenia o świadczenia ujęte w tabeli SKi/SPORT oraz o ACTIVE ASSISTANCE; 

- następstwa chorób przewlekłych (KL) – dwa poziomy zwyżki (dla osób do 65 / od 65 roku życia), 

- praca fizyczna (KL i NNW) – dwa poziomy zwyżki (praca fiz. / praca fiz. o podwyższonym stopniu ryzyka), 

- wiek ubezpieczonego weryfikowany na koniec okresu ubezpieczenia. 

 

Zniżki: 

20% (opcja STUDENT) - dzieci i młodzież do 18 roku życia lub osoby studiujące do 24 roku życia, 

10% - grupy min. 10 osobowe. 

 

TOP PLUS pakiet zawiera rozszerzenia ochrony: 

- następstwa chorób przewlekłych z sumą ubezpieczenia 30.000 €, 

- następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka z sumą ubezpieczenia 30.000 €. 

 

Ważne: 

- okres karencji 5 dni – przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP; brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie 
nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy, 

- ciąża – powikłania lub koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, 

 



 
 

 

 

- leczenie stomatologiczne do wysokości 250 € jedynie w nagłych przypadkach, 

- dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku wykorzystania dla leczenia szpitalnego Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwrot 200 PLN za dzień przez max 30 
dni przy leczeniu szpitalnym trwającym co najmniej 4 dni, 

- transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem – jest to transport pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia KL pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach 
pakietu SKI lub zwyżki na sporty wysokiego ryzyka, 

- ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz 
kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 

 

Udziały własne: 

bagaż: 200 PLN – franszyza integralna (kwota, powyżej której wypłacane jest odszkodowanie), 

OC: 200 € (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT (kwota, o którą pomniejsza się wypłatę odszkodowania), 

Sprzęt narciarski/ sportowy: 200 PLN – franszyza integralna (dotyczy pakietów SKI i SPORT). 

 

Anulacja polisy (nie dotyczy polisy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży): 

- polisę można anulować najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

 

Produkty uzupełniające:  

pakiety TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży lub ubezpieczeniem kosztów rezygnacji i przerwania 
podróży. 

 

 



 

 
 
 

REZYGNACJA 100 i REZYGNACJA Z PRZERWANIEM 
 

DOSTĘPNE WARIANTY UBEZPIECZENIA 

Rezygnacja 100 Rezygnacja 100 PLUS 
Rezygnacja 

z przerwaniem 
Rezygnacja 

z przerwaniem PLUS 

ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji ze  

100% zwrotem 

ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji ze 100% zwro-

tem z rozszerzeniem zakre-
su o następstwa chorób 

przewlekłych 

ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji i przerwania 

podróży 

ubezpieczenie kosztów re-
zygnacji i przerwania podró-
ży z rozszerzeniem zakresu 
o następstwa chorób prze-

wlekłych 
 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 

Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa lub przewozu koszty poniesione przez Ubezpie-
czonego w związku z jego rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem. 
Ubezpieczenie obejmuje koszty rezygnacji z imprezy turystycznej/ rezerwacji hotelu, apartamentu/ biletu lotniczego na 
połączenia krajowe i międzynarodowe/ biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej/ uczestnictwa 
w konferencjach i szkoleniach naliczone zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu 

ERV zwraca te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przy-
czyną rezygnacji jest: 

1) śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, 

2) śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła 
w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, 

3) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że istnie-
ją przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim, 

4) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego 
współuczestnika podróży, skutkujące hospitalizacją lub powodujące konieczność sprawowania nad nim opieki, potwierdzo-
ną stosownym zaświadczeniem lekarskim i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu, 

5) ciąża lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, umowy przewozu, 
umowy rezerwacji noclegu lub umowie (formularzu) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu lub kur-
sie Ubezpieczona lub współuczestniczka podróży była przed 10 tygodniem ciąży, 

6) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestęp-
stwa (np. kradzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i powodo-
wała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika 
podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, 
7) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała wskutek zdarzenia 
losowego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 7 dni bezpośrednio 
poprzedzających datę wyjazdu i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecno-
ści Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, o ile Ubezpieczony 
lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy, 

8) zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę, pod warunkiem, że w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; ERV 
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (bez zastosowania okresu wypowiedzenia 
lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron), 
9) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie 
planowanej podróży lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, pod warunkiem, że w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, jako osoba bezrobotna, 

10) kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, których brak uniemożliwia odbycie podróży za-
granicznej (np. paszport, dowód osobisty, wiza), pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 14 dni bezpośrednio 
poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona policji, 



11) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni 
wyższej, którego zaliczenie/ zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, pod warunkiem, że data egzaminu poprawko-
wego przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, 
umowy przewozu, umowy rezerwacji noclegu lub umowy (formularza) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, 
szkoleniu lub kursie. 

Ubezpieczenie obejmuje koszty anulacji rezerwacji biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe, 
naliczone zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu oraz koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, rezerwacji 

hotelu i apartamentu zarówno w Polsce jak i zagranicą. 
 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA PRZERWANIA PODRÓŻY 

Koszty przerwania podróży- to niezbędne i udokumentowane koszty transportu powrotnego oraz koszty niewykorzysta-
nych, a opłaconych świadczeń takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, itp., wynikających z zawartej umowy 
uczestnictwa w podróży, rezerwacji noclegów w hotelu lub rezerwacji biletu lotniczego na połączenia krajowe 
i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej, poniesione przez Ubezpieczo-
nego z tytułu wcześniejszego, nieprzewidzianego w planie podróży powrotu do kraju zamieszkania, spowodowa-
nego zaistnieniem w trakcie podróży Ubezpieczonego poniższego zdarzenia: 
1) śmierć współuczestnika podróży, 
2) śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, 
3) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego 
współuczestnika podróży, powodujące konieczność natychmiastowej hospitalizacji, pod warunkiem, że zdarzenie to miało 
miejsce na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, 
4) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestęp-
stwa (np. kradzież z włamaniem), pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administra-
cyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie trwania podróży, 
5) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek zdarzenia losowego lub 
będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania 
czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania 
w czasie trwania podróży, o ile Ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy. 

 
Zawarcie umowy: 
1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, 
2. w terminie 7 dni od daty rezerwacji podróży – jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni 

przed datą wyjazdu, 
3. ubezpieczenie kosztów przerwania podróży może być zawarte jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji 

z podróży. 
 
Anulacja polisy:  
polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji/ kosztów rezygnacji i przerwania podróży można anulować w systemie wyłącz-
nie w dniu jej wystawienia. 
 
Okres ubezpieczenia:  
rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu wskazanym na polisie, jako początek podróży. 
 
Suma ubezpieczenia:  
równa cenie imprezy turystycznej/ biletu/ apartamentu/ rezerwacji hotelu/ szkolenia lub kursu, jednak nie wyższa niż 
20.000 PLN na osobę lub za apartament. 
 
Udział własny:  
1. Rezygnacja 100 - BRAK UDZIAŁU WŁASNEGO; ERV zwraca 100% poniesionych kosztów rezygnacji z podróży (za-

pisy § 23 ust. 8 i 9 OWU Beztroskie Podróże 10.10.007 nie mają zastosowania - potwierdzenie na polisie), 
2. Przerwanie podróży – ERV zwraca 80% lub 100% poniesionych kosztów przerwania w zależności od powodu prze-

rwania podróży zgodnie z § 30 ust. 7 i 8 OWU Beztroskie Podróże 10.10.007. 
 
Produkty uzupełniające: 
ubezpieczenie kosztów rezygnacji/kosztów rezygnacji i przerwania podróży może być sprzedawane łącznie z krótkoter-
minowymi ubezpieczeniami turystycznymi TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS. 
 
Możliwe rozszerzenia: 
Opcja Plus: 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 100 Plus – rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych, 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży PLUS - rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych. 

 


