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Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznej odpowiadamy za koszty leczenia 

zaostrzenia choroby przewlekłej do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w 

umowie ubezpieczenia. 

Dotyczy wszystkich umów zawartych w ramach podróży zagranicznych i nie wymaga od sprzedawcy 

żadnych dodatkowych czynności. 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie podróżne „Generali z myślą o podróży”, od 2 kwietnia 2020 roku pokrywa koszty leczenia     

i usług assistance za granicą również w przypadku zachorowania na koronawirusa (Covid-19). Do tej pory 

na umowie ubezpieczenia drukowane były postanowienia dodatkowe włączające epidemię do 

odpowiedzialności. 

Obecnie, zapisy dotyczące epidemii zostają uregulowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

W podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży krajowej odpowiadamy również za zdarzenia, które  mają 

miejsce na terytorium Polski jak również w odległości do 50 km na terytoriach Państw sąsiadujących            

z Polską – liczone na podstawie najkrótszej trasy z miejsca zdarzenia do granicy. 

Jeśli więc ubezpieczony zboczy z trasy i przekroczy granicę albo świadomie wybierze trasy biegnące np. 

częściowo poza granicami Polski, nadal będzie chroniony. 

Należy jednak pamiętać, że  koszty leczenia w ramach podróży krajowej, czyli również do 50 km      

w głąb Państw sąsiadujących, obejmują leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do sumy 

ubezpieczenia 5 000 PLN. Koszty leczenia w podróży krajowej nie obejmują nagłych zachorowań. 

 

 

 

 

Do czynności życia prywatnego zaliczamy również posiadanie lub użytkowanie modeli latających, latawców 

lub dronów o masie nieprzekraczającej 1 kg. 

 

            Usunięcie „epidemii” z wyłączeń odpowiedzialności  

            Kosztów leczenia, Assistance, NNW 

 

            Odpowiedzialność za zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% 

            sumy ubezpieczenia 

 

          Rozszerzenie Strefy terytorialnej „Polska” o dodatkowe  

          50 km terytorium Państw sąsiadujących 

 

          Włączenie do OC w życiu prywatnym odpowiedzialności za drony 
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Rozszerzenie i ujednolicenie przyczyn umożliwiających rekompensatę strat finansowych poniesionych przez 

klienta z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu, anulowania 

noclegu oraz anulowania biletu lotniczego. 

Teraz wszystkie przyczyny są wspólne dla odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania 

biletów lotniczych lub noclegów. Dodatkowo dodaliśmy dwie nowe przyczyny umożliwiające rekompensatę 

strat finansowych poniesionych przez klienta dochodzą: 

a) kradzież pojazdu, będącego własnością Ubezpieczonego, powodującą konieczność podjęcia 

czynności prawnych lub administracyjnych, pod warunkiem, że kradzież została zgłoszona i 

udokumentowana przez policję. 

b) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, w czasie trwania 

podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany jako 

bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy. 

W ubezpieczeniu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo wcześniejszego z 

niej powrotu, anulowania noclegu oraz anulowania biletu lotniczego wciąż obowiązuje wyłączenie 

epidemii. Nie odpowiadamy za sytuacje odwołania udziału w wycieczce z powodu zachorowania na 

COVID-19. 

 

 

 

Zgodnie z definicją pojazdu – dopuszczamy ubezpieczenie kampera o masie całkowitej nie 

większej niż 3,5 t., będącego własnością lub współwłasnością Ubezpieczonego albo jeśli jest 

wypożyczony na terytorium RP. 

 

 

 

Włączenie do zakresu ochrony udziału własnego w wynajętym samochodzie: 

a) szkód niepowodujących unieruchomienia pojazdu tzw. „szkód parkingowych” do równowartości  

2 000 zł, 

b) Kampera, również tego wynajętego na terytorium RP. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z OWU, dostępnymi w Bibliotece w portalu sprzedażowym Merkury 

 

 

Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, współpracowników     

i agentów w celach szkoleniowych.  

Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom towarzystwa. 

           Ubezpieczenie dotyczące odwołania uczestnictwa w imprezie  

           turystycznej, anulowania biletu lotniczego lub anulowania noclegów 

 

           Włączamy Kampera do ubezpieczenia Moto assistance 

 

          Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie 
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