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UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
Klienci Biura Turystycznego Bezkresy s.c. ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na podstawie umowy
ubezpieczenia nr 14/Z/2014 (zagranica) i 11/P/2014 (Polska)
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dostępnymi w biurze oraz na stronie
internetowej http://www.bezkresy.pl.
Ubezpieczenie zawierane przez Bezkresy s.c. na rzecz Uczestników ma charakter standardowy, dlatego
każdy Uczestnik w razie potrzeby powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie. Pakiet ubezpieczenia
podróżnego na zagranicę zawartego w cenie imprezy turystycznej obejmuje:
•

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Wariant Standard (KL) zapewniające zwrot do wysokości sumy ubezpieczenia wydatków związanych z nagłym
zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania lekarskie, zakup
lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt w szpitalu, transport do szpitala oraz do Polski w
zależności od kraju wyjazdu w kwocie 15 000 euro/30 000 euro. Obejmuje również leczenie
stomatologiczne do kwoty 250 euro, koszty ratownictwa 5000 euro.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób psychicznych, zdarzeń będących następstwem przestępstwa
lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków, szkód będących następstwem uprawiania sportów
wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportów oraz choroby
przewlekłej. (&7 OWU Travel World)
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek
umyślnego działania Uczestnika, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aktywnego
uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru. (&7 OWU Travel World)
•

Pomoc w podróży - obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej
lub osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia klienta w celu rekonwalescencji.

•

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewniające wypłatę
świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci do kwoty 3 000 euro 100 %
uszczerbku na zdrowiu, a świadczenie z tytułu śmierci 1800 euro.

•

Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające ochronę bagażu w razie jego
zniszczenia lub uszkodzenia . Suma ubezpieczenia bagażu wynosi 300 euro. Wypłata
świadczenia ubezpieczeniowego pomniejszana jest o 30 euro. Ubezpieczenie nie obejmuje
szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych
pojemników bagażu podróżnego. Ubezpieczeniu nie podlegają także, m. in. pieniądze w

BT „BEZKRESY” S.C.
00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 25 lok. 2
tel./fax: (+48) 22 826-52-68 • tel. (+48) 22 826-05-90
e-mail: bezkresy@bezkresy.pl • www.bezkresy.pl
Rejestr Organizatorów Turystyki Wojewody Mazowieckiego nr 1573
NIP: 521-368-35-92, członek WIT
Nr konta bankowego: 65 1050 1038 1000 0092 0440 7556

gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki, telefony komórkowe,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego,
akcesoria samochodowe, sprzęt sportowy.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. W razie wystąpienia objawów
chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Fax +48 22 568 98 29
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt
lekarskich. W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we
własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów
po powrocie do Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
Zwrot kosztów leczenia nastąpi na podstawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów,
maksymalnie do kwoty, jaką ubezpieczyciel poniósłby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej
za pośrednictwem Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia podróżnego odpowiada ubezpieczyciel.
Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z TU EUROPA SA,
zatem biuro turystyczne nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Proponujemy za dopłatą dodatkowe ubezpieczenia TU Europa S.A.:
Od Następstw Chorób Przewlekłych. Rozszerzenie zakresu KL o choroby przewlekłe pozwala
zabezpieczyć się na wypadek choroby, która jest trwała, pozostawia po sobie inwalidztwo,
spowodowana jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymaga specjalnego postępowania
rehabilitacyjnego albo wymagać będzie długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. W przypadku
braku rozszerzenia i wystąpienia zdarzenia w następstwie choroby przewlekłej Ubezpieczyciel
zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności.
Wariant Standard Plus: Jego wykupienie pozwala zwiększyć sumę ubezpieczenia KL, NNW, BP oraz
wprowadza dodatkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). 000 PLN.
Możliwe jest też wykupienie wariantów VIP i The Best.
Ubezpieczenia dotyczące poszczególnych aktywności podejmowanych podczas wyjazdu, np. Pakiet
Sport: zapewniający ochronę podczas rekreacyjnego uprawiania sportów: narciarstwa, snowboardu,
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nurkowania, jazdy na nartach i skuterach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy na
quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego oraz ochronę za szkody wyrządzone
osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów.
Szczegółowe informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z
nimi - w biurze lub poprzez stronę internetową: www.bezkresy.pl.

