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Szanowni Państwo, 

 

Specjalnie dla użytkowników systemu MERIGO, przygotowaliśmy pakiety ubezpieczeń turystycznych 

dedykowanych Państwa klientom. Wzbogacone zostały one o szereg atrakcyjnych usług. 

 Dzięki usługom Home Assistance i Medical Assistance, dołączonym do każdego pakietu 

Ubezpieczony może liczyć na opiekę nad bliskimi pozostawionymi w domu podczas jego podróży oraz na 

pomoc przy awariach w miejscu zamieszkania podczas swojej nieobecności.  

 W każdym pakiecie turystycznym zawarte jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z 

wysoką sumą ubezpieczeniową - 200 000 zł, które chroni Ubezpieczonego od odpowiedzialności w 

wypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. 

 W pakietach Business Państwa klienci znajdą atrakcyjne usługi przydatne w podróżach służbowych: 

zastępstwo w podróży służbowej, kierowca zastępczy, ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotów i 

dostarczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenie służbowego sprzętu elektronicznego w bagażu 

podręcznym, usługi osobistego asystenta – Concierge. 

 W pakietach ubezpieczenia krajowego – Polska obok ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW), klienci znajdą również Świadczenie rehabilitacyjne po nieszczęśliwym wypadku 

oraz usługi Medical Assistance i Home Assistance. 

 Pakiety Ubezpieczenia Rezygnacji występują w 2 wariantach: zwrot 100% kosztów związanych z 

rezygnacją z usług zakupionych w systemie MERIGO lub zwrot 80% takich kosztów (tańsza wersja z 

franszyzą). Do każdego wariantu wliczone jest Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z 

imprezy turystycznej.  

 

W  każdym pakiecie ubezpieczeniowym określono zakres świadczeń jakie przysługują Ubezpieczonemu wraz z 

sumami ubezpieczenia oraz innymi limitami i ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczeniowej Mondial 

Assistance. Szczegółowy opis każdego pakietu znajduje się w dokumencie „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” 

(OWU), który stanowi też podstawę prawną umowy ubezpieczeniowej. Bardzo ważne jest, aby Państwa klientów 

zapoznać z treścią OWU danego pakietu przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej i przed wystawieniem 

polisy. Do każdej polisy należy dołączyć OWU dla wybranego pakietu ubezpieczeniowego i te dwa dokumenty 

przekazać klientowi. 

Na wstępie Katalogu Produktów MERIGO umieściliśmy szczegółowy zakresy świadczeń dla każdego pakietu, 

następnie dodaliśmy opis świadczeń i wybrane definicje, jakie pojawiają się w tych pakietach.  

 

Wersję elektroniczną informacji zawartych w tym katalogu znajdą Państwo na stronie internetowej 

www.merigo.com.pl lub na stronie www.mondial-agent.pl, stworzonej specjalnie dla Państwa.  

 

Zapraszamy do współpracy z  Mondial Assistance. 

          Ludmiła Opałko 
          Kierownik ds. Rozwoju Rynku  

http://www.merigo.com.pl/
http://www.mondial-agent.pl/
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Pakiety ubezpieczeń podróżnych Mondial Assistance 

dla MERIGO. 
Ubezpieczenie Turystyczne Turystyczne 1 Turystyczne 2 Turystyczne 3 
Koszty Leczenia i Assistance 80 000 zł 120 000 zł 160 000 zł 

Bagaż Podróżny 800 zł 800 zł 1 000 zł 

NNW - uszczerbek na zdrowiu 

 

10 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 

NNW - śmierć 5 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Opóźnienie bagażu podróżnego (powyżej 4h) - 600 zł 600 zł 

Poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu  12 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 

OC 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 

Home Assistance - TAK TAK 

Medical Assistance dla bliskich zostających na terenie RP TAK TAK TAK 

Praca objęta ubezpieczeniem umysłowa umysłowa umysłowa 

Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych TAK TAK TAK 

Dostępne w systemie MERIGO 

Ubezpieczenie Business Business 1 Business 2 

Koszty Leczenia i Assistance 80 000 zł 160 000 zł 

Kierowca zastępczy 5 000 zł 5 000 zł 

Zastępstwo w podróży służbowej 8 000 zł 8 000 zł 

Bagaż Podróżny 2 000 zł 2 000 zł 

Opóźnienie bagażu podróżnego (powyżej 4h) 600 zł 600 zł 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w bagażu podręcznym TAK TAK 

Poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu 24 000 zł 24 000zł 

Koszty opóźnienia lotu (powyżej 4h) 1 000 zł 1 000 zł 

NNW - uszczerbek na zdrowiu 40 000 zł 40 000 zł 

NNW - śmierć 20 000 zł 20 000 zł 

OC 200 000 zł 200 000 zł 

Home Assistance TAK TAK 

Medical Assistance dla bliskich zostających na terenie RP TAK TAK 

Osobisty Asystent - CONCIERGE TAK TAK 

Praca objęta ubezpieczeniem umysłowa umysłowa 

Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych TAK TAK 

Dostępne w systemie MERIGO 

Ubezpieczenia krajowe Polska 1 Polska 2 

NNW - uszczerbek na zdrowiu 10 000 zł 20 000 zł 

NNW - śmierć 5 000 zł 10 000 zł 

Świadczenie rehabilitacyjne po NW 1 500 zł 1 500 zł 

Home Assistance TAK TAK 

Medical Assistance dla bliskich na terenie RP TAK TAK 

Praca objęta ubezpieczeniem umysłowa umysłowa 

Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych TAK TAK 

Dostępne w systemie MERIGO 

Rezygnacja i Wcześniejszy Powrót 
Rezygnacja 

 80% i powrót 
Rezygnacja 

 100% i powrót 
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub noclegu 10 000 zł 10 000 zł 

Koszty rezygnacji z biletu lotniczego 10 000 zł 10 000 zł 

Wcześniejszy powrót - refundacja niewykorzystanych świadczeń TAK TAK 

Franszyza (udział własny Ubezpieczonego) 20% BRAK! 

Dostępne w systemie MERIGO  
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Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: 

Pakiety zagranicznych ubezpieczeń podróżnych Mondial 

Assistance  MERIGO chronią klientów w 2 strefach.  

Ochrona ubezpieczeniowa w pakietach ubezpieczeń zagranicznych udzielana jest w zależności od określonej w 

umowie ubezpieczenia strefy geograficznej, jednak zawsze z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(RP) i kraju zamieszkania Ubezpieczonego (wyłączenie terytorium RP nie dotyczy ubezpieczenia pomocy w 

domu - Home assistance i ubezpieczenia pomocy medycznej dla członków rodziny pozostających na terytorium 

RP - Medical assistance). Wyróżniamy 2 strefy: 

Strefa A - EUROPA 

terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego 

(np. Egipt, Izrael, Maroko) i Wyspami Kanaryjskimi. 

Strefa B - ŚWIAT 

terytoria wszystkich państw świata z wyjątkiem Polski. 

 

Pakiety Mondial Assistance MERIGO krajowe  chronią 

klientów w Polsce i strefie przygranicznej państw 

sąsiadujących z RP.  

Ubezpieczenia  Podróże w Polsce chronią klientów podczas podróży krajowych oraz w strefie przygranicznej 

państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską (RP). 

 

Strefa przygraniczna państw sąsiadujących z RP – pas terytorium państw sąsiadujących z RP 

(Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja) o szerokości 30 km, położony wzdłuż granicy z RP i 

mierzony od granicy w głąb terytorium tych państw. 
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Przegląd zakresów ubezpieczeń podróżnych Mondial 

Assistance MERIGO w zależności od oferowanego 

pakietu.  

 

 
 
 
 

 

TRAVEL 
 

 Turystyczne 1 

 Turystyczne 2 

 Turystyczne 3 

 

 

 

BUSINESS TRAVEL 
 

 Business 1 

 Business 2 

 

 

 

REZYGNACJA i WCZEŚNIEJSZY POWRÓT 
 

 Rezygnacja 80% 

 Rezygnacja 100% 

 

 
 
 

 

PODRÓŻE KRAJOWE 

 Polska 1 

 Polska 2 
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Ubezpieczenie 

MERIGO Turystyczne 1 

 

 

 

 

Pakiet MERIGO Turystyczne 1 zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 80 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 600 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 400 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 48h  

Przekazywanie pilnych informacji + 

Pomoc prawna 1 000 PLN 

Wpłata w poczet kaucji 1 000 PLN 

Koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu 12 000 PLN 

Bagaż Podróżny - Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  800 PLN (100 PLN franszyza) 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek na zdrowiu 10 000 PLN 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć 5 000 PLN 

Odpowiedzialność Cywilna  - szkody na osobie 200 000 PLN (400 PLN franszyza) 

Odpowiedzialność Cywilna  - szkody na rzeczy 20 000 PLN (400 PLN franszyza) 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 
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Ubezpieczenie 

MERIGO Turystyczne 2 

 

 

Pakiet MERIGO Turystyczne 2 zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 120 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 600 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 400 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  pobyt 400 PLN/ dzień, max 3 dni  

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego 1 000 PLN 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej 48 h 

Pomoc prawna 2 500 PLN 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Wypłata w poczet kaucji 2 500 PLN 

Pomoc finansowa  - pożyczka w razie utraty środków płatniczych 250 PLN 

Koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu 12 000 PLN 

Bagaż Podróżny - ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  800 PLN (franszyza 100 PLN) 

Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 4h  600 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek zdrowia 20 000 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć  10 000 PLN 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie  200 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy  20 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 
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Ubezpieczenie 

MERIGO Turystyczne 3 
 

 

 

Pakiet MERIGO Turystyczne 3 zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 160 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 600 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 400 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  pobyt 400 PLN/ dzień, max 3 dni  

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego 1 000 PLN 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej 48 h 

Pomoc prawna 2 500 PLN 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Wypłata w poczet kaucji 2 500 PLN 

Pomoc finansowa  - pożyczka w razie utraty środków płatniczych 250 PLN 

Koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu 12 000 PLN 

Bagaż Podróżny - ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  1 000 PLN (franszyza 100 PLN) 

Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 4h  600 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek na 
zdrowiu 

20 000 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć  10 000 PLN 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie  200 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy  20 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 
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Ubezpieczenie 

MERIGO Business 1 
 

 

Pakiet MERIGO Business 1 zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 80 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 600 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 1 000 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  pobyt 400 PLN/ dzień, max 3 dni  

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Kontynuacja zaplanowanej podróży służbowej Ubezpieczonego 1 000 PLN 

Kierowca zastępczy 5 000 PLN 

Zastępstwo w podróży służbowej 8 000 PLN 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej 48 h 

Pomoc prawna 2 500 PLN 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Wypłata w poczet kaucji 2 500 PLN 

Pomoc finansowa  - pożyczka w razie utraty środków płatniczych 250 PLN 

Koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu 24 000 PLN 

Bagaż Podróżny - ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  2 000 PLN (franszyza 100 PLN) 

Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 4h  600 PLN 

Ubezpieczenie służbowego sprzętu elektronicznego w bagażu podręcznym 2 000 PLN (franszyza 100 PLN) 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek na 
zdrowiu 

40 000 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć  20 000 PLN 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie  200 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy  20 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 

Osobisty asystent - Concierge  + 
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Ubezpieczenie 

MERIGO Business 2 

 
 

Pakiet MERIGO Business 2 zapewnia: 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 160 000 PLN 

Koszty Hospitalizacji + 

Transport medyczny + 

Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza + 

Konsultacje i honoraria lekarskie + 

Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego + 

Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą, niezwiązana z porodem 600 PLN 

Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 1 000 PLN 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania + 

Transport zwłok Ubezpieczonego + 

Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP + 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego  pobyt 400 PLN/ dzień, max 3 dni  

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci + 

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego  transport, pobyt 400 PLN/ dzień, max 7 dni 

Kontynuacja zaplanowanej podróży służbowej Ubezpieczonego 1 000 PLN 

Kierowca zastępczy 5 000 PLN 

Zastępstwo w podróży służbowej 8 000 PLN 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej 48 h 

Pomoc prawna 2 500 PLN 

Przekazywanie pilnych informacji + 

Wypłata w poczet kaucji 2 500 PLN 

Pomoc finansowa  -  pożyczka w razie utraty środków płatniczych 250 PLN 

Koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu 24 000 PLN 

Bagaż Podróżny - Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia  2 000 PLN (franszyza 100 PLN) 

Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 4h  600 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek zdrowia 40 000 PLN 

Ubezpieczenie służbowego sprzętu elektronicznego w bagażu podręcznym 2 000 PLN (franszyza 100 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie  200 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy  20 000 PLN (franszyza 400 PLN) 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 
Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 

Osobisty asystent - Concierge   + 
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Ubezpieczenie MERIGO 

Rezygnacja  i Wcześniejszy Powrót 

(2 warianty  80% lub 100%) 
 

 

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z 20% franszyzy 

REZYGNACJA 80% 
Suma Ubezpieczenia dla Ubezpieczonego 
 w PLN  

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub noclegu 
koszty imprezy turystycznej lub noclegu 
max 10 000 PLN, franszyza 20% 

Koszty rezygnacji z biletu 
Koszty biletu 
max 10 000 PLN,  franszyza 20% 

Wcześniejszy powrót - refundacja niewykorzystanych świadczeń TAK 

Całodobowy dyżur telefoniczny  pomoc w języku polskim i angielskim 

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji bez franszyzy  

REZYGNACJA 100% 
Suma Ubezpieczenia dla Ubezpieczonego 
 w PLN  

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub noclegu 
koszty imprezy turystycznej lub noclegu 
max 10 000 PLN, brak franszyzy 

Koszty rezygnacji z biletu 
koszty biletu 
max 10 000 PLN, brak franszyzy 

Wcześniejszy powrót - refundacja niewykorzystanych świadczeń TAK 

Całodobowy dyżur telefoniczny  pomoc w języku polskim i angielskim 

 

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu lub kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub noclegu 

może być zawarta przez Ubezpieczającego w ciągu 7 dni od chwili wystawienia biletu i wniesienia części lub 

całości opłaty za bilet lub w ciągu 7 dni od rezerwacji imprezy turystycznej lub noclegu  i wpłaty całości lub 

części opłaty (zaliczki)  nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem.  
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Rezygnacja 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu zagranicznego 

 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora 

imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą 

wyjazdu określoną na bilecie. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub 

kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych, wykupionych za pośrednictwem organizatora 

turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego lub przewoźnika mającego siedzibę na terenie RP lub 

oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim.  Ubezpieczenie 

kosztów rezygnacji z biletu może być zawarte przez Ubezpieczającego w ciągu 7 dni od chwili wystawienia 

biletu i wniesienia części lub całości opłaty za bilet, nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem. 

Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów związanych z rezygnacją z biletu z następujących 

przyczyn: 

 

1. choroby Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego; 

2. choroby dziecka Ubezpieczonego; 

3. nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub członka 

rodziny; 

4. komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona; 

5. śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego; 

6. zaistnienia kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania lub huraganu w miejscu zamieszkania, bezwzględnie 

wymagającego obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, które wystąpiło w okresie 

maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę wyjazdu; 

7. udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróż: paszportu, dowodu osobistego, wizy 

wjazdowej pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających 

datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom. 

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania 

noclegu w hotelu za granicą 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie 

odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika 

turystycznego lub agenta turystycznego zagranicznej imprezie turystycznej lub w wypadku anulowania przez 

Ubezpieczonego noclegu w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu  poza granicami RP. Umowa 

ubezpieczenia Rezygnacja może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 7 dni od rezerwacji 

imprezy turystycznej lub noclegu  i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), nie później jednak niż 24 godziny 

przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub pobytu w hotelu. Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczonemu 

zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu z przyczyn 

wymienionych w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z biletów oraz dodatkowo z następujących przyczyn: 

1. utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego lub członka rodziny 

Ubezpieczonego, będącego współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem 

lub rabunku, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, 

wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego i została zgłoszona odpowiednim 

władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia 

imprezy turystycznej lub termin rozpoczęcia pobytu w hotelu; 

2. kradzieży pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności 

administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile 

zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy 

turystycznej lub termin rozpoczęcia pobytu w hotelu; 

3. wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie 

trwania imprezy turystycznej lub w czasie trwania pobytu w hotelu, jeśli w chwili zawarcia umowy 

ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.  
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Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem 

z imprezy turystycznej odbywającej się poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego do miejsca 

zamieszkania Ubezpieczonego na terenie RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, spowodowanym 

poważnymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego.  

Ubezpieczenie dotyczy powrotu z imprezy turystycznej, zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora 

turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie RP, lub oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim, czyli np. MERIGO. 

Za koszty związane z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych 

świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz dodatkowe koszty 

związane z powrotem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP lub kraju zamieszkania 

Ubezpieczonego. Koszty powrotu ograniczone są do kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez 

Ubezpieczyciela takiego powrotu do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy turystycznej na terenie RP lub 

kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 

Koszty związane z powrotem Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego są zwracane tylko 

wtedy, gdy koszt transportu określonym środkiem lokomocji w obie strony uwzględniony był w umowie 

uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

Ubezpieczyciel organizuje transport lub pokrywa jego koszty do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych 

przez Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość kosztu transportu, jaki był 

uwzględniony w cenie imprezy turystycznej. 

W razie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej wysokość odszkodowania za niewykorzystane 

świadczenia jest określana w procencie ceny imprezy pomniejszonej o koszty transportu, stanowiącym stosunek 

liczby dni następujących po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakończenia imprezy do liczby dni całej 

imprezy, przewidzianych w umowie z organizatorem turystyki, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie 

może być wyższa od sumy ubezpieczenia. 
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Ubezpieczenie MERIGO krajowe 

Polska 1  i  Polska 2 
 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Merigo Polska 1 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i 
angielskim 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek na 
zdrowiu 

10 000 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć  5 000 PLN 

Świadczenie rehabilitacyjne po Nieszczęśliwym Wypadku 1 500 PLN 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 

 

Ubezpieczenie Merigo Polska 2 
Suma Ubezpieczenia dla 
Ubezpieczonego w PLN 

Całodobowy dyżur telefoniczny pomoc w języku polskim i 
angielskim 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - uszczerbek na 
zdrowiu 

20 000 PLN 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć  10 000 PLN 

Świadczenie rehabilitacyjne po Nieszczęśliwym Wypadku 1 500 PLN 

Pomoc przy awariach domowych dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)  700 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy  

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV  400 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Informacja o sieci usługodawców  + 

Pomoc medyczna dla bliskich pozostających na terenie RP  infolinia 24h 

Wizyta lekarza po wypadku  1 000 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Wizyta pielęgniarki po wypadku  500 PLN, 1 zdarzenie, organizacja pomocy 

Transport medyczny  1 000 PLN, 1 zdarzenie,  organizacja pomocy 

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  zwracane koszty dostawy 

Opieka domowa po hospitalizacji  800 PLN, organizacja pomocy 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi  500 PLN, organizacja pomocy 

  



  

Strona 15 z 27 

www.mondial-agent.pl 

Wybrane definicje i opisy świadczeń: 

Pakiety ubezpieczeń podróżnych Mondial Assistance 

zawierają bogaty i zróżnicowany zestaw usług 

dotyczących Kosztów Leczenia i Assistance za granicą:  

Pomoc medyczna 

Jeżeli Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorował, 

Centrum Operacyjne, po konsultacji z Ubezpieczonym, zapewnia wymaganą stanem jego zdrowia opiekę 

lekarską i pokrywa jej koszty obejmujące: 

a) konsultacje lekarskie;    

b) badania lekarskie, zabiegi, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza; 

c) pobyt w szpitalu - Centrum Operacyjne dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada 

stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce, organizuje transport, informuje szpital o 

warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem; 

d) koszty wizyty lekarskiej związanej z ciążą i nie związanej z porodem, nie później jednak niż do 

zakończenia 32 tygodnia ciąży i nie więcej niż do limitu określonego w zakresie ubezpieczenia; 

e) leczenie dentystyczne - górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za leczenie 

stomatologiczne podczas całego okresu ubezpieczeniowego określony jest w zakresie 

ubezpieczenia i ogranicza się wyłącznie do udzielenia pojedynczej, niezbędnej i natychmiastowej 

pomocy lekarskiej w przypadku ostrych stanów bólowych; 

f) infolinia medyczna - telefoniczna rozmowa z lekarzem uprawnionym Centrum Operacyjnego, 

który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli 

Ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego postępowania; informacje nie mają charakteru 

diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek 

roszczeń wobec lekarza uprawnionego Centrum Operacyjnego oraz wobec Ubezpieczyciela.  

Pomoc w wypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas rekonwalescencji Ubezpieczonego w wyniku nagłego 

zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP; koszty zakwaterowania i rekonwalescencji 

pokrywane są do równowartości 400 zł/dzień i maksymalnie za 3 doby, z zastrzeżeniem, że koszty 

rekonwalescencji pokrywane są tylko w przypadku, gdy transport Ubezpieczonego do RP nie może ze względów 

medycznych nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji. 

Transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania 

Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego Ubezpieczonego na teren RP, kraju 

zamieszkania lub placówki medycznej na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport 

Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. 

Transport zwłok i zakup trumny 

Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas pobytu zagranicą, Centrum Operacyjne organizuje transport zwłok do 

miejsca pochówku na terenie RP lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego 

transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren RP, w 

tym koszty zakupu trumny przewozowej (limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wypadku zakupu trumny 

przewozowej stanowi równowartość 4 000 zł). Ubezpieczyciel może zorganizować i pokryć koszty kremacji i 
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przewiezienia prochów do miejsca pochówku na terenie RP lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego 

do równowartości kosztów transportu zwłok; koszt transportu zwłok ograniczony jest do wysokości sumy 

ubezpieczenia. 

Transport ubezpieczonych członków rodziny 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa dodatkowe koszty transportu na teren 

RP lub do kraju zamieszkania ubezpieczonych członków rodziny Ubezpieczonego, towarzyszących mu w 

podróży (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa 

dłużej niż 12 godzin) pod warunkiem, iż pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. 

Koszt transportu ubezpieczonych członków rodziny ograniczony jest do wysokości sumy ubezpieczenia. 

Kontynuacja podróży Ubezpieczonego 

Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uległ poprawie, Ubezpieczyciel organizuje transport i pokrywa jego koszty 

(bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej 

niż 12 godzin) z miejsca zachorowania Ubezpieczonego do następnego etapu przewidzianej podróży, aby 

umożliwić Ubezpieczonemu jej kontynuowanie. 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu członka rodziny towarzyszącego 

Ubezpieczonemu  

Jeżeli Ubezpieczony jest nadal hospitalizowany za granicą po upływie przewidzianej pierwotnie daty powrotu na 

teren RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i towarzyszą mu ubezpieczeni członkowie rodziny, 

Ubezpieczyciel opłaca koszty hotelu dla jednego członka rodziny do czasu możliwego transportu Ubezpieczonego 

na teren RP lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel organizuje transport tego członka 

rodziny na teren RP lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa jego koszty (bilet kolejowy, 

autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin). 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby 

Jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w 

podróży żadna osoba pełnoletnia, Ubezpieczyciel organizuje transport i pokrywa jego koszty w obydwie strony 

(bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 

12 godzin) dla wskazanej przez Ubezpieczonego bliskiej osoby zamieszkałej na terenie RP, lub kraju 

zamieszkania Ubezpieczonego lub dla osoby przebywającej w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego. Dla tej osoby 

Ubezpieczyciel organizuje pobyt i pokrywa koszty hotelu.  

Organizacja i pokrycie kosztów transportu nieletnich dzieci Ubezpieczonego 

W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, podróżującego z jego niepełnoletnim dzieckiem, któremu w czasie 

hospitalizacji Ubezpieczonego, nie towarzyszy żadna osoba dorosła, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty 

transportu dziecka (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub 

autobusem trwa dłużej niż 12 godzin) do jego miejsca zamieszkania na terenie RP lub na terenie kraju 

zamieszkania Ubezpieczonego albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez 

Ubezpieczonego do opieki nad nim na terenie RP lub w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego. Transport dziecka 

odbywa się pod opieką przedstawiciela Ubezpieczyciela. 

Pomoc w wypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego 

Jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania, a 

pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty 

transportu Ubezpieczonego: bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej (gdy podróż koleją 

lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin).  Usługa ta świadczona jest tylko w przypadku ciężkiej choroby lub zgonu 

członka rodziny Ubezpieczonego lub zaistniałych, udokumentowanych zdarzeń ubezpieczeniowych w miejscu 
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zamieszkania Ubezpieczonego tj. kradzież z włamaniem, pożar, zalanie lub huragan. 

Pomoc finansowa 

 W przypadku rabunku skutkującego kradzieżą gotówki pobranej za pośrednictwem bankomatu, Ubezpieczyciel 

zwraca utracone pieniądze maksymalnie do kwoty określonej w zakresie ubezpieczenia pod warunkiem 

przedstawienia Centrum Operacyjnemu  raportu z policji stwierdzającego rabunek i kradzież gotówki oraz pod 

warunkiem przedstawienia Centrum Operacyjnemu wydruku z bankomatu oraz zaświadczenia z banku 

potwierdzającego wypłacenie gotówki. 

Przekazywanie pilnych informacji 

Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie, wypadek lub choroba, strajk, opóźnienie samolotu lub jego uprowadzenie 

powoduje zwłokę lub zmianę przebiegu podróży Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel na życzenie Ubezpieczonego, 

przekazuje niezbędne wiadomości osobom przez niego wskazanym, a także udzieli pomocy przy zmianie 

rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczalni samochodów. 

Organizacja pomocy prawnej i pomocy tłumacza 

Jeżeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje, Ubezpieczyciel 

zorganizuje na życzenie Ubezpieczonego pomoc prawnika i tłumacza. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów tej 

pomocy jest dokonywane po uprzednim wpłaceniu danej kwoty przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na 

podany rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel pośredniczy w przekazaniu honorarium prawnikowi i 

tłumaczowi.  Pomoc ta nie jest udzielana, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego 

działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, działalnością 

przestępczą lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa. 

Pośredniczenie w przekazaniu kaucji 

Jeżeli Ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania kraju, w którym się znajduje (nie dotyczy pobytu na 

terytorium RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego) i konieczne jest wniesienie kaucji w celu zabezpieczenia 

zapłaty kosztów postępowania i kar pieniężnych nałożonych przez wymiar sprawiedliwości, Ubezpieczyciel na 

życzenie Ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji, aby uzyskać zwolnienie Ubezpieczonego z 

aresztu. Kaucja zostaje wpłacona przez Ubezpieczyciela po uprzednim wpłaceniu danej kwoty przez osobę 

wskazaną przez Ubezpieczonego na podany rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Pośredniczenie w przekazaniu 

kwoty kaucji nie nastąpi w wypadku aresztowania Ubezpieczonego na skutek podejrzenia o przemyt, handel 

środkami odurzającymi, narkotykami lub alkoholem oraz o udział w działaniach o charakterze politycznym lub 

terrorystycznym. 

Poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty poszukiwań i koszty ratownictwa Ubezpieczonego w górach lub na morzu przez 

wyspecjalizowane w tym celu jednostki ratownicze. Za poszukiwanie uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia do 

odnalezienia Ubezpieczonego, a za ratownictwo uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej 

od momentu odnalezienia Ubezpieczonego do momentu przewiezienia go do najbliższego szpitala. 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 

Okres ubezpieczenia może zostać przedłużony bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, o nie więcej niż 48 

godzin w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego na terytorium RP bądź kraju zamieszkania Ubezpieczonego 

opóźnia się z przyczyn losowych nie leżących po stronie Ubezpieczonego takich jak:  

a) awaria środka transportu lub wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, 

b) odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, ze względu na złe warunki 

atmosferyczne.  
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Pakiety zagranicznych ubezpieczeń podróżnych Mondial 

Assistance dla MERIGO gwarantują dodatkową ochronę 

Państwa klientom poprzez ubezpieczenia: 

NNW  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub 

rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie 

ubezpieczenia w czasie podróży zagranicznej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania 

Ubezpieczonego - ubezpieczenia zagraniczne lub powstałe w trakcie podróży na terenie RP poza miejscem 

zamieszkania Ubezpieczonego oraz w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z RP - ubezpieczenia 

krajowe. 

 

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpiło u Ubezpieczonego trwałe upośledzenie funkcji fizycznych 

(inwalidztwo), wówczas na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje 

Ubezpieczonemu świadczenie na wypadek inwalidztwa. 

OC 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na 

rzeczy 

 

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej 

osobie fizycznej w przypadku, gdy w trakcie podróży 

zagranicznej w następstwie czynu niedozwolonego 

Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony 

jest odpowiedzialny, została wyrządzona szkoda 

osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, 

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (OC/O szkoda 

na osobie) albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia 

(OC/R szkoda rzeczowa) i Ubezpieczony zobowiązany 

jest do jej naprawienia według prawa miejscowego. W 

odniesieniu do każdej szkody OC/O i  OC/R 

wprowadzono  franszyzę redukcyjną w wysokości 

równowartości 400 zł.   
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Bagaż podróżny 

Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego 

Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu 

podróżnego, to jest wyłącznie: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz temu podobne pojemniki wraz z ich 

zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego, gdy znajdują się one pod jego 

bezpośrednią opieką lub gdy Ubezpieczony: 

1. powierzył je zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych; 

2. oddał do przechowalni bagażu za pokwitowaniem; 

3. zamknął w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu; 

4. zamknął w pokoju hotelowym; 

5. zamknął w kabinie przyczepy, luku bagażowym lub w bagażniku samochodu (zamykanym na 

zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym na skutek: 

1. pożaru, huraganu, powodzi, zalania,  gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, 

trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego oraz 

wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych; 

2. akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi; 

3. wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 

4. udokumentowanej protokołem odpowiednich służb kradzieży z włamaniem lub rabunku; 

5. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poświadczonych przez diagnozę lekarską i 

zgłoszonych do Centrum Operacyjnego, w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony 

możliwości zabezpieczenia bagażu; 

6. zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie 

dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem; 

7. uszkodzenia lub zniszczenia waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz temu podobnych 

pojemników wyłącznie na skutek udokumentowanej protokołem odpowiednich służb kradzieży 

części lub całej ich zawartości. 

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu  

W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego 

za granicą o co najmniej 4 godziny, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków 

koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 

określonej w zakresie ubezpieczenia. 

 

Ubezpieczenie służbowego sprzętu elektronicznego w bagażu podręcznym  

W pakietach ubezpieczeniowych MERIGO Business  do ubezpieczenia bagażu włączony został też przenośny 

sprzęt elektroniczny – zdefiniowany jako przewożony przez Ubezpieczonego w bagażu podręcznym telefon 

komórkowy, laptop lub tablet będący własnością pracodawcy, powierzony Ubezpieczonemu na czas podróży 

służbowej za granicą.  
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Pakiety Ubezpieczeń Mondial Assistance dla MERIGO 

zostały wzbogacone o dodatkowe usługi assistance: 

Home Assistance 

Ubezpieczenie pomocy w domu 

 

Przedmiotem ubezpieczenia pomoc w domu – Home 

Assistance są następujące usługi świadczone przez 

Ubezpieczyciela w miejscu zamieszkania 

Ubezpieczonego, podczas podróży Ubezpieczonego 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju 

zamieszkania: 

 

 

 

1) pomoc interwencyjna specjalisty: w razie ryzyka utraty lub zniszczenia mienia w miejscu zamieszkania, 

Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie ubezpieczenia, 

pokrycie kosztów dojazdu oraz kosztów robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, 

elektryka, szklarza. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów materiałów i części zamiennych wykorzystanych 

do dokonania naprawy; 

2) interwencja specjalisty w przypadku awarii sprzętu RTV: Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu, w 

czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu 

odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie 

ubezpieczenia, pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów materiałów i 

części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy;  

3) interwencja specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD: Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu, w 

czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu 

odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie 

ubezpieczenia, pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów materiałów i 

części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy; 

4) usługi informacyjne o sieci usługodawców: Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Operacyjnego 

zapewnia Ubezpieczonemu całodobowy dostęp do informacji o numerach telefonów usługodawców (ślusarz, 

hydraulik, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz, murarz, malarz, glazurnik, parkieciarz, pomoc domowa, agencja 

ochrony, firma transportowa, przechowalnia rzeczy).   
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Medical Assistance 

Ubezpieczenie pomocy medycznej dla członków rodziny Ubezpieczonego pozostających na ternie RP 

 

Jeżeli członek rodziny Ubezpieczonego uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który wystąpił na terytorium RP w 

okresie nieobecności w kraju Ubezpieczonego (w czasie obowiązywania ubezpieczenia) proponujemy 

ubezpieczenie  pomocy medycznej dla członków rodziny Ubezpieczonego - Medical Assistance. Jego 

przedmiotem, są następujące usługi świadczone przez Ubezpieczyciela: 

 

1) wizyta lekarska: Ubezpieczyciel gwarantuje zorganizowanie i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie 

ubezpieczenia, pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie 

kosztów dojazdów lekarza do miejsca pobytu członka rodziny;  

2) wizyta pielęgniarki: Ubezpieczyciel gwarantuje zorganizowanie i dodatkowo, jeśli określone jest to w 

zakresie ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu członka rodziny oraz 

pokrycie kosztów honorariów;  

3) transport medyczny: jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku członek rodziny wymaga pobytu w 

placówce medycznej, Ubezpieczyciel organizuje transport medyczny do odpowiedniej placówki medycznej 

lub z placówki medycznej do miejsca zamieszkania lub pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP. 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z transportem medycznym i jego organizacją do łącznej kwoty 

określonej w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do maksymalnie 1 zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego do miejsca pobytu członka rodziny na 

terytorium RP, gdy członek rodziny powinien zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego leżeć przez co 

najmniej siedem dni. Ubezpieczyciel organizuje dostarczenie leków i dodatkowo jeśli określone jest to w 

zakresie ubezpieczenia pokrywa koszty tej usługi. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów zakupu leków;  

5) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: jeżeli w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku, członek rodziny – zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego – powinien używać sprzętu 

rehabilitacyjnego w domu, Ubezpieczyciel zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych 

lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny; Ubezpieczyciel organizuje transport sprzętu 

rehabilitacyjnego do domu członka rodziny i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie ubezpieczenia, 

pokrywa koszty takiego transportu. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego; 

6) pomoc domowa: jeżeli członek rodziny jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż siedem dni i nie ma 

możliwości skorzystania z pomocy domowników, Ubezpieczyciel organizuje pomoc domową po zakończeniu 

hospitalizacji i dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie ubezpieczenia, pokrywa koszty związane z 

pomocą domową; 

7) opieka nad dziećmi Ubezpieczonego i osobami niesamodzielnymi: w sytuacji gdy członek przebywa w 

szpitalu przez okres dłuższy niż trzy dni, Ubezpieczyciel organizuje: 

a) przewóz dzieci Ubezpieczonego w towarzystwie osoby uprawnionej przez Ubezpieczyciela do miejsca 

zamieszkania osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opieki nad dziećmi i ich powrotu do miejsca 

wskazanego przez Ubezpieczonego (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy); 

b) przejazd osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi z 

jej miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego i jej powrotu do miejsca 

zamieszkania (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy); 

c) dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie ubezpieczenia, pokrywa koszty takiego zorganizowanego 

przejazdu (przewozu); 

d) organizuje opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego i 

dodatkowo, jeśli określone jest to w zakresie ubezpieczenia, pokrywa koszt opieki i jej organizacji. 
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Pakiety Ubezpieczeń MERIGO Business zostały 

wzbogacone o dodatkowe usługi niezbędne w podróżach 

służbowych: 

Pomoc w przypadku opóźnienia odlotu 

W przypadku udokumentowanego opóźnienia odlotu w trakcie podróży zagranicznej, o co najmniej 4 godziny, 

Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu, na podstawie oryginałów rachunków, koszty poniesione na zakup 

artykułów pierwszej potrzeby (tj. art. spożywcze, posiłki). Nie dotyczy opóźnień odlotów z portów lotniczych na 

terytorium RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 

 

Kontynuacja podróży służbowej Ubezpieczonego 

Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu hospitalizacji związanej z nagłym zachorowaniem lub 

nieszczęśliwym wypadkiem, uległ poprawie, Ubezpieczyciel organizuje transport i pokrywa jego koszty (bilet 

kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 

godzin) z miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego do następnego etapu przewidzianej podróży służbowej, aby 

umożliwić Ubezpieczonemu jej kontynuowanie.  

Zastępstwo w podróży służbowej 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty podróży pracownika oddelegowanego przez Ubezpieczającego do zastąpienia 

Ubezpieczonego, jeżeli podczas służbowej podróży poza granicami RP i kraju zamieszkania Ubezpieczony 

ulegnie nagłej, ciężkiej chorobie lub wypadkowi powodującym znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej 

Ubezpieczonego (potwierdzonym przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą), które powodują niezdolność 

Ubezpieczonego do pracy. Ubezpieczyciel organizuje transport dla pracownika oddelegowanego przez 

Ubezpieczającego do zastąpienia Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu (bilet kolejowy, autobusowy 

lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin). Koszt 

transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu z 

terenu RP do miejsca w kraju pobytu Ubezpieczonego. O zasadności udzielenia wyżej wymienionej gwarancji 

decyduje lekarz Centrum Operacyjnego. Ochrona w tym zakresie jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy 

pracodawca Ubezpieczonego jest Ubezpieczającym. 

Kierowca zastępczy w podróży służbowej 

W przypadku gdy w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły podczas 

podróży służbowej samochodem osobowym poza granicami RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, stan 

zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony w formie pisemnej przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, nie 

pozwala na prowadzenie samochodu osobowego, a żadna z osób podróżujących z  Ubezpieczonym nie posiada 

prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia samochodu osobowego, którym Ubezpieczony podróżuje, 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty organizacji kierowcy zastępczego lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która 

przywiezie Ubezpieczonego wraz z towarzyszącymi mu w podróży służbowej samochodem osobowym osobami 

na teren RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Koszty kierowcy zastępczego w podróży służbowej są 

pokrywane do sumy określonej w OWU. 
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Concierge - Osobisty asystent 

 

Usługa Concierge – osobisty asystent świadczona jest na rzecz 

Ubezpieczonych. W ramach usługi Ubezpieczyciel  umożliwia 

skorzystanie z następujących świadczeń, obejmujących: 

a) rezerwację biletu lotniczego, kolejowego, promowego lub 

autokarowego w komunikacji międzynarodowej; 

b) rezerwację hotelu, pensjonatu poza granicami RP i kraju 

zamieszkania Ubezpieczonego; 

c) zamawianie taksówki poza granicami RP i kraju zamieszkania 

Ubezpieczonego, 

d) organizację i wynajęcie oraz podstawienie limuzyny z kierowcą 

poza granicami RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 

e) rezerwację sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub 

hotelu; 

f) rezerwację stolika w wybranej restauracji poza granicami RP i 

kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 

 

 

Pakiety Ubezpieczeń krajowych MERIGO Polska zostały 

wzbogacone o usługi: 

 

Home Assistance i Medical Assistance 

Usługi Home Assistance i Medical Assistance opisane w pakietach ubezpieczenia zagranicznego mają też 

zastosowanie do pakietów krajowych, na czas podróży Ubezpieczonego na terenie Polski i jej strefy 

przygranicznej. 

Organizacja procesu rehabilitacyjnego po nieszczęśliwym wypadku 

Jeżeli Ubezpieczony lub członek rodziny uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który wystąpił w okresie  

ubezpieczenia na terytorium RP, Ubezpieczyciel gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów procesu 

rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub członka rodziny lub w placówce rehabilitacyjnej. 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty do łącznej kwoty 1 500 zł w odniesieniu do maksymalnie 1 zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 
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Obowiązek zapoznania Państwa klientów z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przed sprzedażą 

ubezpieczenia. 

Zapoznanie klientów z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przed zawarciem umowy ubezpieczenia i 

przekazanie im treści OWU jest zasadniczym obowiązkiem agenta ubezpieczeniowego. W tabelach zakresu 

ubezpieczenia dołączonych do polis ubezpieczeniowych określone zostały sumy ubezpieczeniowe dla 

poszczególnych pakietów oraz skrócony zakres świadczonych usług i odpowiedzialności Mondial Assistance.  

Jedynym obowiązującym dokumentem na podstawie, którego klient zawiera umowę 

ubezpieczenia jest dokument OWU.  

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dokładne określone są następujące zagadnienia: 

 definicje pojęć pojawiających się w umowie 

 początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej 

 możliwość roszczenia regresowego 

 składka ubezpieczeniowa 

 przedmiot i zakres ubezpieczeń 

 sumy ubezpieczeń 

 wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

 postępowanie w razie zaistnienia szkody 

 ustalenie i wypłata świadczenia 

 

Najczęściej występujące wyłączenia odpowiedzialności Mondial Assistance 

 

Bardzo często odpowiedzialność Ubezpieczyciela  nie obejmuje kosztów, które powstały z tytułu lub w 

następstwie: 

1. alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z pozostawaniem pod wpływem 

alkoholu, używaniem narkotyków, środków odurzających lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub 

przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem; 

2. błędnej lub pomyłkowej rezerwacji podróży lub nie otrzymania visy lub paszportu (dodatkowe koszty lub 

opłaty); 

3. brania udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności; 

4. chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV; 

5. chorób przewlekłych, ich zaostrzeń lub powikłań; 

6. chorób psychicznych, nerwic lub depresji, nawet jeżeli są konsekwencją wypadku; 

7. chorób śmiertelnych zdiagnozowanych przed rozpoczęciem podróży oraz chorób, co do których istniały 

przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży; 

8. leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; 

9. leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego/Ubezpieczającego; 

10. leczenia w podróży podjętej przez Ubezpieczonego w celu leczenia za granicą; 

11. niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarza Ubezpieczyciela. 

12. niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych 

krajów, w których są wymagane powyższe zabiegi; 

13. przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów 

środków antykoncepcyjnych; 

14. chorób somatycznych (np. zawał serca, udar mózgu); 

15. zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny; 
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16. zaburzeń umysłu lub świadomości; 

17. zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową 

lub przez skórę; 

18. niepostępowania zgodnie z zaleceniami organów państwowych także ogłoszonymi przez mass-media 

dotyczącymi:  

a. niepodróżowania do państw lub określonych regionów geograficznych; 

b. strajków, zamieszek, złej pogody, rozruchów i chorób zakaźnych; 

c. podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia albo ograniczenia szkód; 

19. działania substancji i związków biologicznych i chemicznych użytych w celu zranienia lub uśmiercenia 

istot ludzkich albo w celu szerzenia paniki wśród ludności; 

20. epidemii, pandemii, skażeń oraz katastrof naturalnych; 

21. reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową, promieniowania radioaktywnego i 

jonizującego, wycieków, zanieczyszczeń lub skażeń; 

22. udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych; 

23. wydarzeń powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi (niezależnie od tego czy wojny 

wypowiedzianej czy nie)  o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, 

sabotażem, zamachami, rebelią, rewolucją, aktami terroru oraz na terenach gdzie władzę przejęły siły 

militarne; 

24. kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem bez wymaganych do tego uprawnień lub gdy pojazd nie był 

dopuszczony do ruchu; 

25. konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia przez organy administracji rządowej; 

26. nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin 

sportowych;  

27. uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia Ubezpieczonego lub osób postronnych; 

28. wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportów; 

29. popełnienia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), złamania zakazów i regulacji rządowych, w 

tym wymogów wizowych; 

30. sytuacji w której Ubezpieczający w momencie zawierania umowy ubezpieczenia zdawał sobie sprawę z 

okoliczności zwiększających ryzyko i zataił je przed Ubezpieczycielem; 

31. upadłości lub niedotrzymania zobowiązań przez przewoźnika, biuro podróży lub dostawcę noclegów; 

 

Szczegółowe listy wykluczeń można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) w paragrafach 

opisujących poszczególne elementy pakietu ubezpieczeniowego np. Koszty leczenia i assistance, Ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie bagażu podróżnego itp.  

Dla każdego rodzaju Ubezpieczenia zawartego w pakiecie wykluczenia mogą być inne, 

dlatego tak ważne jest zapoznanie Państwa klientów z dokumentem OWU przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia.  
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Mondial Assistance jest zarówno ubezpieczycielem jak i 

firmą  świadczącą usługi assistance, co gwarantuje 

najwyższą jakość obsługi Klientów.  

Mondial Assistance zapewnia pomoc i wsparcie osobom potrzebującym. Naszym zadaniem jest nie tylko 
organizacja usług, ale zwłaszcza kompleksowa opieka nad klientem i koordynacja sprawy od początku do 
szczęśliwego zakończenia. Naszym klientom oferujemy bezpieczeństwo i wsparcie nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach. 

Jak przebiega proces udzielania pomocy Klientowi przez Mondial Assistance: 

 

Postępowanie w razie zaistnienia szkody 

W razie wystąpienia szkody Ubezpieczony jest zobowiązany – przed podjęciem działań we własnym 

zakresie – do skontaktowania się z czynnym całą dobę Centrum Operacyjnym Mondial Assistance w 

Warszawie, pod numerami telefonów dedykowanymi dla Państwa klientów. 

 

Centrum Operacyjne Mondial Assistance 

+48 22 / 563 11 29    lub   +48 22 / 383 21 29 
 

Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej, adres miejsca zamieszkania, numer polisy, krótki opis szkody lub i rodzaju koniecznej 

pomocy, numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym, inne informacje przydatne pracownikowi 

Centrum Operacyjnego  do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług, a opisane szczegółowo w 

OWU. 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia dla każdego elementu pakietu ubezpieczeniowego  znaleźć można 

szczegółowy opis postępowania w razie zaistnienia szkody.   

Dla wygody Państwa i Państwa klientów przygotowaliśmy formularze do zgłaszania szkody. Znajdziecie 

je Państwo wśród Dokumentów na stronie www.mondial-agent.pl.  

http://www.mondial-agent.pl/
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Zapraszamy na stronę internetową dedykowaną agentom: 

www.mondial-agent.pl 

 

Kontakt do Mondial Assistance 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi o Katalogu Produktów Mondial Assistance lub  o prezentowanych w nim 

produktach, zapraszamy do kontaktu. Wszelkie Państwa opinie są dla nas bardzo cenne. 

 

Ludmiła Opałko 

Kierownik ds. Rozwoju Rynku 

Pion Sprzedaży i Marketingu 

 

AGA International S.A., Oddział w Polsce 

Ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa 

Tel.: +48 22 563 12 99,  

travel@mondial-assistance.pl 

www.mondial-agent.pl 

 

 

Zapraszamy do współpracy przy  sprzedaży pakietów 

ubezpieczeń podróżnych Mondial Assistance! 

 

mailto:travel@mondial-assistance.pl
http://www.mondial-agent.pl/

