
INFORMACJE O PAŃSTWA UBEZPIECZENIU

Szanowna Klientko, 
Szanowny Kliencie

Z przyjemnością informujemy Państwa o danych umożliwiających identyfikację ubezpiec-
zyciela oraz o zasadniczej treści umowy ubezpieczenia (art. 3 Ustawy o umowach ubez-
pieczenia).

Kim są Państwa partnerzy umowy?
Ponoszącym ryzyko w przypadku niniejszego ubezpieczenia jest: Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St.Gallen. Za niniejsze ubezpie-
czenie odpowiada: Europäische Reiseversicherung (w OWH zwana ERV), Oddział Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG z siedzibą przy St. Alban-Anlage 56, Skrytka 
pocztowa, CH-4002 Basel.

Kto jest ubezpieczającym?
Ubezpieczającym jest spółka HHD AG z siedzibą w Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg.

Jakie ryzyka są ubezpieczone i jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? 
Zdarzenia, w przypadku których ERV jest zobowiązany do wypłaty świadczeń, określone 
są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jakie świadczenia z tytułu ubezpieczenia są wypłacane?
Wysokość lub maksymalny limit oraz rodzaj świadczeń ubezpieczeniowych można znaleźć 
we wniosku o ubezpieczenie, polisie lub odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia 
(OWU). To samo dotyczy wszelkich udziałów własnych i okresów oczekiwania.

Które osoby są ubezpieczone?
Na podstawie zawartej z ubezpieczającym umowy ubezpieczenia grupowego, ERV udziela 
osobom wymienionym na potwierdzeniu ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz 
bezpośredniego prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze świadczeniami ubezpiecze-
niowymi. Osoby ubezpieczone są określone w potwierdzeniu ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jaka jest wysokość składki?
Składkę pokrywa ubezpieczający.

Jakie są obowiązki osób ubezpieczonych?
Do podstawowych obowiązków osób ubezpieczonych należą na przykład następujące 
kwestie:
• W przypadku wystąpienia szkody należy ją niezwłocznie zgłosić do ERV.
• Ubezpieczający i osoby ubezpieczone muszą współpracować w zakresie wyjaśnień dla 

ERV, np. ustaleń w przypadku szkody (obowiązek współpracy).
• W przypadku wystąpienia szkody należy podjąć racjonalne środki w celu jej złagodzenia 

i wyjaśnienia (obowiązek łagodzenia szkody).
• Jeżeli zmiana istotnych faktów odnotowanych we wniosku i polisie ubezpieczeniowej 

prowadzi do wzrostu ryzyka, ERV musi zostać o tym niezwłocznie powiadomiony (wzrost 
ryzyka).

Kiedy zaczyna i kończy się ubezpieczenie?
Ubezpieczenie rozpoczyna się w momencie przystąpienia do umowy grupowej i trwa 
zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu ubezpieczenia.

Dlaczego dane osobowe są przetwarzane, przekazywane i przechowywane? 
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Gromadzenie i przetwarzanie danych służy do obsługi transakcji ubezpieczeniowych, 
dystrybucji, sprzedaży, administracji, pośrednictwa produktów/usług, oceny ryzyka oraz 
przetwarzania umów ubezpieczeniowych i wszystkich powiązanych z nimi transakcji po-
mocniczych.

Dane są gromadzone, przetwarzane, przechowywane i usuwane fizycznie i/lub elektro-
nicznie zgodnie z przepisami prawa. Dane dotyczące korespondencji handlowej muszą 
być przechowywane przez co najmniej 10 lat po rozwiązaniu umowy, a dane dotyczące 
szkód przez co najmniej 10 lat po zaspokojeniu roszczenia odszkodowawczego

Zasadniczo przetwarzane są następujące kategorie danych: dane dotyczące interesantów, 
dane dotyczące klientów, dane dotyczące umów i szkód, dane dotyczące zdrowia, dane 
dotyczące osób poszkodowanych i wysuwających roszczenia oraz dane dotyczące windy-
kacji należności.

ERV jest uprawniony do przekazywania wszelkich takich danych w niezbędnym zakresie 
współubezpieczycielom i reasekuratorom, organom administracyjnym, zakładom i insty-
tucjom ubezpieczeniowym, centralnym systemom informacyjnym zakładów ubezpieczeń, 
innym jednostkom grupy kapitałowej, partnerom biznesowym, szpitalom, lekarzom, eks-
pertom zewnętrznym i innym zainteresowanym stronom w kraju i za granicą oraz do 
uzyskiwania danych od wszystkich takich podmiotów. Zezwolenie obejmuje w szczególności 
fizyczne lub elektroniczne przechowywanie danych, wykorzystywanie danych do określania 
wysokości składki, wyjaśniania ryzyka, przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, 
zwalczania nadużyć, ocen statystycznych, a także do celów marketingowych w obrębie 
grupy kapitałowej i partnerów biznesowych, w tym tworzenia profili klientów, które służą 
do oferowania wnioskodawcy indywidualnych produktów.

Co jeszcze jest istotne?
Decydujące znaczenie ma w każdym wypadku konkretna umowa ubezpieczenia.

Dla uproszczenia rodzaj męski został użyty w całym tekście, przy czym obejmuje on 
oczywiście również rodzaj żeński.

W przypadku wątpliwości decydująca dla interpretacji i treści całej dokumentacji jest 
wyłącznie wersja niemiecka.
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1 ZAPISY OGÓLNE                                                                           

1.1 Osoby ubezpieczone
 Osobami ubezpieczonymi są osoby wymienione na potwierdzeniu rezerwacji ubez-

pieczającego, jak również wszystkie osoby, które towarzyszą im w okresie ubez-
pieczenia i mieszkają wspólnie z nimi w obiekcie wynajmowanym od ubezpiec-
zającego.

1.2 Zakres i okres obowiązywania
a)  Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie.
b)  Ubezpieczenie obejmuje osoby ubezpieczone podczas podróży docelowej i 

powrotnej oraz podczas pobytu w zarezerwowanym obiekcie najmu.
c)  Okres ubezpieczenia jest ograniczony do okresu określonego w polisie ubezpi-

eczeniowej lub potwierdzeniu rezerwacji, rozpoczyna się wraz z wyjazdem ze 
stałego miejsca zamieszkania i kończy się wraz z zakończeniem podróży (mak-
symalnie 45 dni).

1.3 Ogólne wyłączenia
Nie są ubezpieczone zdarzenia,
a)  które już zaistniały lub były rozpoznawalne w momencie rezerwacji obiektu 

najmu. Postanowienia w pkt. 2.2 D pozostają zastrzeżone;
b)  które powstają w związku z chorobami lub wypadkami, które nie zostały zdi-

agnozowane przez lekarza w momencie ich wystąpienia i udokumentowane 
zaświadczeniem lekarskim;

c)  w przypadku których ekspert (biegły, lekarz itp.) dokonujący ocen w odniesie-
niu do zdarzenia szkody jest bezpośrednio faworyzowany lub spokrewniony 
albo spowinowacony z osobą ubezpieczoną;

d)  które są konsekwencją wydarzeń wojennych lub terroryzmu;
e)  które mają związek z porwaniami;
f)  które są wynikiem urzędowych decyzji (pozbawienia wolności lub zakazu opusz-

czania kraju, zamknięcia przestrzeni powietrznej itp.);
g)  które mają miejsce przy okazji uczestnictwa w

• zawodach, wyścigach, rajdach lub treningach z użyciem pojazdów mecha-
nicznych lub łodzi,

• zawodach lub treningach związanych z zawodowymi lub ekstremalnymi 
sportami,

• wycieczkach trekkingowych lub górskich od wysokości noclegu ponad 4000 
m n.p.m.,

• ekspedycjach,
• ryzykownych działaniach (zuchwałość), w których świadomie dochodzi do 

narażania się na szczególnie duże niebezpieczeństwo;
h)  które powstają podczas prowadzenia pojazdu silnikowego lub łodzi bez prawa 

jazdy wymaganego przepisami prawa lub w przypadku nieobecności osoby 
towarzyszącej podczas jazdy przewidzianej prawem;
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i)  które są spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem lub za-
niechaniem lub wynikają z nieprzestrzegania ogólnie przyjętego obowiązku 
staranności;

k)  które powstają pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających 
lub leków;

l)  które wynikają z umyślnie popełnionego przestępstwa lub wykroczenia lub w 
związku z próbą jego dokonania;

m)  które osoba ubezpieczona powoduje w związku z samobójstwem, samookale-
czeniem lub próbą jego dokonania;

n)  które są wywołane promieniowaniem jonizującym wszelkiego rodzaju, zwłaszcza 
transformacjami jądra atomowego.

1.4  Roszczenia wobec osób trzecich
A Jeżeli ubezpieczony uzyskał odszkodowanie od zobowiązanej do poniesienia 

odpowiedzialności osoby trzeciej lub jej ubezpieczyciela, to wynagrodzenie na pod-
stawie niniejszej umowy nie ma miejsca. Jeżeli wysunięto roszczenia w stosunku 
do ERV zamiast strony odpowiedzialnej, ubezpieczony jest zobowiązany przenieść 
swoje roszczenia z tytułu odpowiedzialności na ERV do wysokości poniesionych 
wydatków.

B W przypadku ubezpieczeń wielokrotnych (dobrowolnych lub obowiązkowych) ERV 
realizuje świadczenia na zasadzie subsydiarności, chyba że warunki ubezpieczenia 
drugiego ubezpieczyciela zawierają również klauzulę subsydiarności. W takim przy-
padku zastosowanie mają przepisy ustawowe dotyczące podwójnego ubezpieczenia.

C Jeśli istnieje kilka umów ubezpieczenia z koncesjonowanymi spółkami, to koszty 
są w całości wynagradzane tylko raz.

1.5  Dalsze zapisy
A Roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 2 lat od powstania szkody.
B Jedynym miejscem jurysdykcji właściwym dla osoby uprawnionej do dochodzenia 

roszczeń jest jej miejsce zamieszkania lub siedziba ERV w Bazylei.
C Świadczenia nienależnie otrzymane od ERV podlegają zwrotowi na rzecz ERV w 

ciągu 30 dni wraz ze związanymi z nimi wydatkami.
D Umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie prawu szwajcarskiemu, w szczególności 

Ustawie federalnej o umowach ubezpieczeniowych (VVG). 
E ERV generalnie wypłaca świadczenia w walucie CHF. Do przeliczania walut ob-

cych stosuje się kurs wymiany z dnia, w którym koszty te zostały pokryte przez 
ubezpieczonego.

1.6  Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody 
A Proszę zwrócić się

•  w przypadku szkody do Schadendienst – ERV, Postfach, CH-4002 Basel,  
Telefon +41 58 275 27 27, Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch, 

•  w sytuacjach nagłych do CENTRALI ALARMOWEJ czynnej 24 godziny /  
dobę, pod numerem +41 848 801 803 albo pod bezpłatnym numerem  
+800 8001 8003, faks +41 848 801 804. Służby te są czynne dzień i 
noc (także w niedziele i święta). CENTRALA ALARMOWA udziela infor-
macji jak prawidłowo postąpić oraz organizuje wymaganą pomoc.

B Przed i po zgłoszeniu szkody osoba ubezpieczona/uprawniona musi zrobić wszystko, 
co może pomóc w zażegnaniu, zmniejszeniu i wyjaśnieniu szkody.

C Ubezpieczycielowi
• należy bezzwłocznie przekazać żądane informacje,
• należy złożyć niezbędne dokumenty oraz
• należy podać dane do dokonania płatności (IBAN konta bankowego lub pocz-

towego), w przypadku braku danych do dokonania płatności ubezpieczony 
zostanie obciążony opłatą za przelew w wysokości 40 CHF.

D W razie choroby lub wypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem; 
należy go poinformować o planach podróży i zastosować się do jego zaleceń. 
Osoba ubezpieczona/uprawniona musi zwolnić leczących ją lekarzy z obowiązku 
zachowania poufności w stosunku do ubezpieczycieli.

E W razie zawinionego naruszenia obowiązków w przypadku wystąpienia szkody 
ubezpieczyciel jest uprawniony do zmniejszenia odszkodowania o kwotę, o jaką 
zostałoby ono zmniejszone, gdyby ubezpieczony działał zgodnie z warunkami.

F Obowiązek wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela nie ma zastosowania, jeżeli 
• celowo złożono nieprawdziwe oświadczenia,
• przemilczano fakty lub
• nie spełniono wymaganych obowiązków (np. raport policyjny, sprawozdanie o 

stanie faktycznym sprawy, potwierdzenie, pokwitowania)
 jeśli przez to powstaje niekorzyść dla ubezpieczyciela.

2 OCHRONA SOS DLA ZDARZEŃ PODCZAS PODRÓŻY                             

2.1 Zapis szczególny, zakres i okres obowiązywania
 Zdolność do podróżowania osób przewlekle chorych musi być potwierdzona w 

zaświadczeniu lekarskim wydanym bezpośrednio przed rezerwacją usługi turysty-
cznej. Ochrona ubezpieczeniowa jest ważna na całym świecie przez okres ubezpi-
eczenia określony w polisie ubezpieczeniowej lub potwierdzeniu rezerwacji, mak-
symalnie do 45 dni.

2.2 Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
A ERV zapewnia ochronę ubezpieczeniową, jeżeli osoba ubezpieczona musi zrezygno-

wać, przerwać lub przedłużyć zarezerwowaną usługę podróżną w wyniku jednego 
ze zdarzeń wymienionych poniżej:
a) nieprzewidywalna ciężka choroba, ciężkie obrażenia, ciężkie powikłanie ciąży 

lub śmierć
• osoby ubezpieczonej,
• osoby towarzyszącej w podróży,
• osoby, która nie podróżuje z ubezpieczonym, ale jest jej osobą bliską,
• bezpośredniego zastępcy w miejscu pracy, przez co obecność osoby ubezpi-

eczonej jest w nim niezbędna;
b)  B Strajk (z zastrzeżeniem aktywnego uczestnictwa) na planowanej trasie podróży 

za granicą. zamieszki wszelkiego rodzaju, kwarantanna, epidemie lub klęski 
żywiołowe w miejscu docelowym podróży, jeśli konkretnie zagrażają życiu i 
mieniu ubezpieczonego i sprawiają, że kontynuowanie podróży lub pobytu staje 
się niemożliwe lub nie do przyjęcia;

c)  poważne uszkodzenie mienia ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania w 
wyniku pożaru, zagrożenia naturalnego, kradzieży lub szkód wyrządzonych 
przez wodę, przez co obecność osoby ubezpieczonej w domu jest niezbędna;

d)  awaria zarezerwowanego lub użytego środka transportu publicznego na skutek 
wady technicznej, jeśli z tego powodu nie jest zagwarantowana kontynuacja 
usługi podróżnej zgodnie z programem. Opóźnienia lub przejazd drogami 
okrężnymi zarezerwowanych lub używanych środków transportu publicznego 
nie są uznawane za awarię.

e)  wydarzenia o charakterze wojennym lub ataki terrorystyczne w ciągu 14 dni 
po ich pierwszym wystąpieniu, jeżeli ubezpieczony jest niespodziewanie skon-
frontowany z nimi za granicą;

f)  kradzież biletów, paszportu lub dowodu osobistego; Ubezpieczone są jedynie 
świadczenia zgodne z pkt. 2.3 B h).

g)  jeżeli pojazd używany przez ubezpieczonego z miejsca zamieszkania ulegnie 
wypadkowi drogowemu, awarii lub kradzieży.

B Jeżeli osoba, która powoduje odwołanie, przerwanie lub przedłużenie usługi 
podróżnej poprzez zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie jest ani spokrewniona, ani 
spowinowacona z osobą ubezpieczoną, to roszczenie do świadczeń obowiązuje 
tylko wówczas, gdy osoba ubezpieczona musiałaby sama kontynuować podróż.

C Jeżeli ubezpieczony cierpi na chorobę przewlekłą, a usługa podróżna nie wydaje 
się kwestionowana przy zawieraniu ubezpieczenia lub rezerwowaniu jej, ERV po-
krywa poniesione koszty, jeżeli usługa podróżna musi zostać anulowana z powodu 
nieprzewidywalnego, poważnego i ostrego pogorszenia się stanu zdrowia lub jeżeli 
w wyniku choroby przewlekłej dojdzie do zgonu osoby (z zastrzeżeniem punktu 2.1).

2.3  Ubezpieczone świadczenia
A Zdarzenie, które powoduje odwołanie, przerwanie lub przedłużenie usługi podróży, 

ma decydujące znaczenie dla oceny uprawnienia do świadczeń. Zdarzenia mające 
miejsce wcześniej lub później nie są brane pod uwagę.

B Po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem ERV ponosi
a)  koszty

• przewiezienia do najbliższego szpitala odpowiedniego do leczenia,
• transportu w nagłych przypadkach z asystą medyczną do szpitala odpowie-

dniego do leczenia w miejscu zamieszkania osoby ubezpieczonej.
  O konieczności, charakterze i czasie tych świadczeń decydują wyłącznie le-

karze ERV;
b)  koszty niezbędnych działań poszukiwawczych i ratowniczych do wysokości 

10 000 CHF na osobę, jeżeli osoba ubezpieczona zostanie uznana za zaginioną 
lub musi zostać wydobyta w akcji ratunkowej (poza krajem zamieszkania osoby 
ubezpieczonej);

c)  organizacja i koszty formalności urzędowych, jeżeli osoba ubezpieczona umrze 
w trakcie podróży. Ponadto, ERV przejmuje również koszty kremacji poza 
krajem zamieszkania lub dodatkowe koszty związane z realizacją międzynaro-
dowej konwencji o przewozie zwłok (minimalne wymagania, np. trumna i 
wyłożenie z cynku) oraz transportem trumny lub urny do ostatniego miejsca 
zamieszkania osoby ubezpieczonej;

d)  koszty tymczasowego powrotu do miejsca zamieszkania do wysokości 3000 
CHF na osobę (podróż tam i z powrotem dla maksymalnie 2 osób ubezpiecz-
onych), pod warunkiem, że zarezerwowany z wyprzedzeniem czasowy pobyt 
zawierał podróż powrotną;

e)  dodatkowe koszty nieplanowanej podróży powrotnej, mianowicie na podsta-
wie 1 klasy (kolej) lub klasy ekonomicznej (samolot);

f)  zaliczka zwrotna na poczet kosztów w wysokości do 5000 CHF na osobę, 
jeżeli ubezpieczony musi być hospitalizowany za granicą (zwrot w ciągu 30 
dni od powrotu do miejsca zamieszkania);

g)  proporcjonalne koszty niewykorzystanej usługi podróżnej (z wyłączeniem 
kosztów pierwotnie zarezerwowanej podróży powrotnej); świadczenie to jest 
oparte o cenę usługi podróżnej;

h)  dodatkowe koszty związane z kontynuacją podróży, w tym koszty zakwatero-
wania, wyżywienia i komunikacji w przypadku rozmów z CENTRUM ALAR-
MOWEGO (podczas maks. 7 dni) do kwoty 700 CHF na osobę albo, w przy-
padku skorzystania z wypożyczalni samochodów, do 1000 CHF, niezależnie 
od tego, ile osób korzysta z wypożyczonego samochodu;

i)  koszty podróży (lot w klasie ekonomicznej/hotel średniej klasy) do 5000 CHF 
na osobę dla dwóch bliskich ubezpieczonemu osób w przypadku podróży 
ubezpieczonego do łóżka szpitalnego, jeśli musi on przebywać w szpitalu za 
granicą dłużej niż 7 dni;

k)  organizacja blokowania telefonów komórkowych, kart kredytowych i kart 
klienckich, ale bez ponoszenia kosztów z tym związanych;

l)  dodatkowe koszty podróży do maksymalnej wysokości 500 CHF na osobę, 
jeżeli podróż nie może być kontynuowana z powodu awarii, wypadku drogo-
wego lub kradzieży używanego pojazdu;

m)  dodatkowe koszty wynajmu pojazdu (pojazdu zastępczego tej samej katego-
rii), maksymalnie do wysokości 1000 CHF, jeśli podróż nie może być konty-
nuowana z powodu awarii, wypadku drogowego lub kradzieży używanego 
pojazdu.

C Decyzje w sprawie konieczności, jak również charakteru i czasu tych świadczeń 
podejmuje ERV;

D W przypadku jakiejkolwiek straty lub szkody podlegającej odszkodowaniu, ubez-
pieczonemu potrącany jest udział własny w wysokości 20% szkody kwalifikującej 
się do odszkodowania, przynajmniej jednak 100 CHF.

2.4  Wykluczenia
A Osoba ubezpieczona jest zobowiązana do korzystania ze świadczeń, o których 

mowa w punkcie 2.3, za pośrednictwem CENTRUM ALARMOWEGO i do uprzed-
niego uzyskania aprobaty ze strony CENTRUM ALARMOWEGO lub ERV. W prze-
ciwnym razie świadczenia są ograniczone maksymalnie do 400 CHF na osobę i 
zdarzenie.



B Świadczenia są wykluczone:
a)  jeżeli dostawca usług (organizator podróży, wynajmujący, organizator wycie-

czek itp.) zmieni lub odwoła uzgodnioną usługę lub powinien był ją zmienić 
lub odwołać z przyczyn obiektywnych;

b)  w przypadku odwołania, przerwania lub przedłużenia podróży w odniesieniu 
do punktu 2.2 A a) bez wskazań medycznych (np. w przypadku zapewnionej 
opieki medycznej na miejscu) lub jeżeli nie skonsultowano się z lekarzem na 
miejscu;

c)  jeżeli choroba, która spowodowała odwołanie, przerwanie lub przedłużenie 
podróży, była komplikacją lub konsekwencją leczenia lub operacji już zapla-
nowanej w momencie rozpoczęcia ubezpieczenia albo w momencie rezerwacji 
lub przed rozpoczęciem usługi podróżnej.

2.5  Wystąpienie szkody
A Aby móc ubiegać się o świadczenia ERV, należy niezwłocznie powiadomić CEN-

TRUM ALARMOWEGO lub ERV o wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
B W ERV należy złożyć między innymi następujące dokumenty:

• potwierdzenie rezerwacji/polisę ubezpieczeniową (oryginał lub kopia),
• zaświadczenie lekarskie z diagnozą, urzędowe zaświadczenia, akt zgonu, para-

gony, faktury za dodatkowe koszty objęte ubezpieczeniem, bilety podróżne i/lub 
raporty policyjne (oryginały),

• kopię polisy ubezpieczeniowej.

3 BAGAŻ PODRÓŻNY                                                                            

3.1 Zakres i okres obowiązywania
 Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie przez okres ubezpiecze-

nia określony w polisie ubezpieczeniowej lub potwierdzeniu rezerwacji, tak długo 
i tak często, jak przedmioty objęte ubezpieczeniem znajdują się poza stałym mie-
jscem zamieszkania ubezpieczonego.

3.2 Przedmioty ubezpieczone
A Ubezpieczenie obejmuje wszystkie przedmioty, które ubezpieczony zabiera ze 

sobą w podróż na własny użytek.
B Ochrona ubezpieczeniowa instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, wóz-

ków inwalidzkich i wózków dziecięcych obowiązuje wyłącznie podczas trans-
portu publicznego i pod warunkiem, że przedmioty te znajdują się pod opieką 
przedsiębiorstwa transportowego.

3.3 Przedmioty nieubezpieczone
Nie są ubezpieczone:
a)  gotówka i bilety (z zastrzeżeniem punktu 3.5 A d), papiery wartościowe, akty 

urzędowe i wszelkiego rodzaju dokumenty (z zastrzeżeniem punktu 3.5 A g), 
oprogramowanie, metale szlachetne, kamienie szlachetne, perły, znaczki, 
towary handlowe, próbki towarów, przedmioty o wartości artystycznej lub 
kolekcjonerskiej, instrumenty muzyczne, pojazdy mechaniczne, przyczepy, 
łodzie, deski surfingowe, przyczepy kempingowe i samoloty, każdorazowo z 
uwzględnieniem osprzętu i akcesoriów;

b)  przedmioty zakupione lub przekazane w podarunku podczas podróży (np. 
pamiątki), które nie są częścią przedmiotów podróżnych na własny użytek;

c)  przedmioty wartościowe objęte specjalną polisą ubezpieczeniową;
d)  przedmioty niezabierane w podróż do użytku osobistego (prezenty, towary 

dla osób trzecich itp.).

3.4 Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
A Ubezpieczone są:

• kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek,
• uszkodzenie, zniszczenie,
• utrata podczas przejazdu transportem publicznym,
• opóźniona dostawa (co najmniej 6 godzin) transportem publicznym.

B W przypadku obozowania zdarzenia zgodnie z punktem 3.4 A są ubezpieczone 
tylko na oficjalnych placach kempingowych.

3.5 Ubezpieczone świadczenia, suma ubezpieczenia, udział własny
A ERV płaci odszkodowanie:

a)  w wysokości odpowiadającej wartości godziwej w przypadku całkowitej ut-
raty przedmiotów ubezpieczonych; wartością godziwą jest cena zakupu w 
momencie jego dokonania pomniejszona o utratę wartości przedmiotu o co 
najmniej 10% rocznie od daty zakupu, ale nie więcej niż 60% łącznie;

b)  za koszt naprawy w przypadku częściowego uszkodzenia, ale nie więcej niż 
wynosi wartość godziwa;

c)  dla całości przedmiotów wartościowych w maksymalnej wysokości 50% sumy 
ubezpieczenia;

d)  za gotówkę i bilety tylko w przypadku rabunku do 20% sumy ubezpieczenia, 
maksymalnie do 600 CHF, za wymianę biletów 1200 CHF;

e)  za szkody powstałe w wyniku stłuczenia do 20% sumy ubezpieczenia;
f)  okulary, soczewki kontaktowe, protezy i wózki inwalidzkie do 20% sumy 

ubezpieczenia;
g)  za koszty odzyskania w przypadku kradzieży lub utraty paszportów, dowodów 

tożsamości, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych lub podobnych dowo dów 
oraz kluczy;

h)  w przypadku kradzieży lub utraty kart kredytowych i telefonów komórkowych 
organizacja ich blokady (ale bez jej kosztów);

i)  kosztów absolutnie niezbędnych wydatków do 250 CHF na osobę w przy-
padku opóźnionego dostarczenia bagażu transportem publicznym. Za podróż 
powrotną do miejsca zamieszkania nie ma prawa do odszkodowania;

k)  do 50% sumy ubezpieczenia w przypadku przedmiotów niemających wartości 
pozostawionych w zamkniętym pojeździe, łodzi lub namiocie, maksymalnie 
do kwoty 4000 CHF na każdą podróż objętą ubezpieczeniem.

B Suma ubezpieczenia ogranicza łączną kwotę wszystkich świadczeń za szkody 
powstałe w okresie ubezpieczenia.

C Świadczenia dla bagażu podróżnego ze wszystkich bieżących polis ubezpiecze-
niowych ERV są ograniczone za daną podróż do 2000 CHF na pojedynczą osobę 
lub 4000 CHF na rezerwację.

D Osoba ubezpieczona musi zapłacić udział własny w wysokości 100 CHF za każde 
roszczenie.

3.6 Wykluczenia
Następujące świadczenia są wykluczone:
a)  za szkody spowodowane zużyciem, samozniszczeniem, wpływem warunków 

atmosferycznych, niedostatecznym lub wadliwym stanem lub opakowaniem 
przedmiotów;

b)  za szkody spowodowane pozostawieniem, przeniesieniem, zgubą, upadkiem 
lub winą własną;

c)  dla przedmiotów, które pozostają w miejscu dostępnym dla wszystkich, poza 
sferą wpływu osoby ubezpieczonej, nawet jeśli tylko na krótki czas;

d)  dla przedmiotów, których przechowywanie nie jest współmierne do ich wartości;
e)  w przypadku przedmiotów wartościowych pozostawionych w pojeździe, łodzi 

lub namiocie lub przekazanych firmie transportowej do przewozu tak długo, 
jak przedmioty te znajdują się pod opieką firmy transportowej;

f)  dla przedmiotów pozostawionych na lub w pojazdach, łodziach lub namiotach 
w nocy (22:00 do 6:00);

g)  za szkody wynikające z zamieszek, grabieży, oficjalnych rozkazów i strajków.

3.7 Obowiązki związane z zachowaniem w czasie podróży
A Cenne przedmioty, jeśli nie są noszone lub używane, muszą

• zostać przekazane do obiektu noclegowego lub strzeżonej szatni w celu przecho-
wania lub

• być przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, które nie jest dostępne dla 
osób postronnych, w osobno zamykanym pojemniku, przy czym torby wszel-
kiego rodzaju, etui i torebki kosmetyczne lub pudełka na biżuterię nie są uzna-
wane za wystarczające pojemniki.

B Należy przestrzegać i stosować się do instrukcji Federalnego Departamentu Spraw 
Zagranicznych Szwajcarii (EDA) dotyczących danego miejsca docelowego podróży, 
w szczególności w odniesieniu do przestępczości w tym miejscu i związanych z 
nimi środków zapobiegawczych.

3.8 W przypadku wystąpienia szkody
A Osoba ubezpieczona jest zobowiązana

• w przypadku kradzieży lub rabunku, zwrócić się o przeprowadzenie oficjalnego 
dochodzenia lub odnotowanie zdarzenia do najbliższego posterunku policji w 
ciągu 24 godzin od incydentu (raport policyjny, sprawozdanie o utracie biletu 
lotniczego itp.),

• w przypadku uszkodzenia, opóźnionego wydania lub utraty podczas przewozu 
bagażu, niezwłocznie potwierdzić przyczyny, okoliczności i zakres szkody przez 
właściwy organ (kierownictwo hotelu, przewodnika turystycznego, firmę trans-
portową itp.) i złożyć tamże wniosek o odszkodowanie,

• niezwłocznie powiadomić ERV na piśmie po powrocie z podróży i uzasadnić 
roszczenia.

B W ERV należy złożyć między innymi następujące dokumenty:
• oryginał sprawozdania o stanie faktycznym sprawy (raport policyjny, sprawo-

zdanie o utracie biletu lotniczego itp.),
• oryginalne potwierdzenie, paragony lub potwierdzenia zakupu,
• kopię polisy ubezpieczeniowej.

C Uszkodzone przedmioty należy przechowywać do dyspozycji ERV.

4 KOSZTY MEDYCZNE I SZPITALNE NA CAŁYM ŚWIECIE                          

4.1 Osoby ubezpieczone
 Osobami ubezpieczonymi są osoby wymienione w polisie ubezpieczeniowej lub na 

potwierdzeniu rezerwacji, o ile nie przekroczyły one 80 roku życia.

4.2 Zakres stosowania
a)  Ubezpieczenie obowiązuje w czasie podróży do miejsca docelowego i podróży 

powrotnej oraz w czasie pobytu (łącznie maksymalnie 45 dni) w zarezerwo-
wanym obiekcie na całym świecie, z wyjątkiem kraju, w którym ubezpieczony 
ma swoje główne miejsce zamieszkania.

b) Koszty leczenia lekarskiego i szpitalnego za granicą są pokrywane do 90 dni 
po upływie uzgodnionego okresu ubezpieczenia, o ile choroba lub nieszczęśliwy 
wypadek miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

4.3 Ubezpieczone zdarzenia i świadczenia, suma ubezpieczenia, udział własny
A W przypadku choroby lub wypadku, ERV pokrywa koszty poniesione za granicą 

zgodnie z punktem 4.3 B-H do wysokości sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 
wysokości 50 000 CHF na osobę ubezpieczoną.

B W razie wypadku lub choroby, ERV zwraca koszty leczenia ambulatoryjnego lub 
hospitalizacji na oddziale ogólnym szpitala zgodnie z obowiązującą w danym re-
gionie taryfą ubezpieczenia zdrowotnego za
a)  niezbędne z medycznego punktu widzenia działania terapeutyczne (w tym 

środki lecznicze) zlecone lub wykonane przez uprawnionego lekarza/chiro-
praktyka;

b)  pobyty szpitalne zgodnie ze wskazaniem lekarza (w tym koszty wyżywienia) 
oraz usługi wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego na czas trwania 
działań leczniczych;

c)  pierwszy zakup, wynajem, wymianę lub naprawę urządzeń medycznych, ta-
kich jak protezy, okulary lub aparaty słuchowe, pod warunkiem, że są one 
wynikiem wypadku i zostały przepisane przez lekarza;

d)  niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty ratownictwa i transportu do 
najbliższego szpitala nadającego się do przeprowadzenia leczenia, maksymal-
nie do 10% sumy ubezpieczenia.

C W razie wypadku lub choroby, ERV pokrywa koszty transportu medycznego do 
szpitala przystosowanego do leczenia w miejscu zamieszkania osoby ubezpieczo-
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nej. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy nie-
zwłocznie powiadomić CENTRUM ALARMOWEGO lub ERV. O konieczności, 
charak terze i czasie tych świadczeń decydują wyłącznie lekarze ERV.

D W razie wypadku lub choroby, ERV ponosi koszty niezbędnych akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczych maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli osoba ubezpi-
eczona jest uznawana za zaginioną lub musi zostać wydobyta w akcji ratunkowej.

E Jeżeli osoba ubezpieczona umrze w trakcie pobytu objętego ubezpieczeniem, ERV 
przejmie organizację i koszty transportu trumny lub urny do ostatniego miejsca 
zamieszkania.

F W przypadku jakiejkolwiek szkody podlegającej odszkodowaniu, ubezpieczonemu 
potrącany jest udział własny w wysokości 100 CHF.

G Świadczenia te są wypłacane do 90 dni po uzgodnionym okresie ubezpieczenia, 
jeśli zdarzenie objęte ubezpieczeniem (choroba lub wypadek) nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.

H ERV zapewnia świadczenia jako ubezpieczenie dodatkowe obowiązujące po usta-
wowych ubezpieczeniach społecznych kraju, w którym ubezpieczony ma główne 
miejsce zamieszkania (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków) oraz po ewentualnych dodatkowych ubezpieczeniach 
od hospitalizacji i kosztów leczenia ambulatoryjnego w nagłych wypadkach, które 
nie pokrywają wszystkich kosztów.

4.4 Potwierdzenie przejęcia kosztów
 W przypadku kosztownego leczenia, ERV wydaje potwierdzenia przejęcia kosztów 

(bezpośrednio do szpitala) w zakresie niniejszego ubezpieczenia w odniesieniu do 
wszystkich pobytów stacjonarnych w szpitalu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 
4.3 H. ERV nie wydaje potwierdzeń przejęcia kosztów na leczenie ambulatoryjne 
(koszty lekarskie, medyczne i farmaceutyczne).

4.5 Wypadki nieobjęte ubezpieczeniem
Nie są ubezpieczone:
a)  wypadki podczas zagranicznej służby wojskowej;
b)  wypadki podczas wykonywania zawodowej działalności rzemieślniczej;
c)  wypadki podczas uprawiania spadochroniarstwa lub pilotowania samolotów 

lub statków powietrznych;
d)  wypadki, których ofiarą jest osoba ubezpieczona jako pasażer statku powie-

trznego.

4.6 Choroby nieobjęte ubezpieczeniem
Nie są ubezpieczone:
a)  ogólne badania kontrolne lub rutynowe;
b)  objawy, choroby, ich skutki lub powikłania występujące na początku ubezpi-

eczenia, które mogłyby zostać zdiagnozowane - hipotetycznie - przez lekarza 
w ramach badania;

c)  choroby wynikające ze środków profilaktycznych, diagnostycznych lub tera-
peutycznych (np. szczepienia, naświetlenia), pod warunkiem, że nie są spowo-
dowane przez chorobę objętą ubezpieczeniem;

d)  choroby zębów lub szczęk;
e)  powikłania środków antykoncepcyjnych lub aborcyjnych;
f)  ciąża lub poród i powikłania z nimi związane;
g)  zmęczenie lub wyczerpanie, zaburzenia nerwowe, psychiczne lub psychoso-

matyczne.

4.7 Wykluczenia
Nie są ubezpieczone:
a)  udziały własne lub franczyzy szwajcarskich ubezpieczeń społecznych;
b)  epidemie;
c)  udział we wszelkiego rodzaju zamieszkach lub demonstracjach;
d)  świadczenia z tytułu chorób lub wypadków, które istniały już na początku 

ubezpieczenia – wyjątek stanowi nieprzewidywalne, ostre pogorszenie się 
stanu zdrowia na skutek schorzenia przewlekłego;

e)  świadczenia z tytułu leczenia lub opieki za granicą, jeżeli ubezpieczony jest 
osobą, która wyjechała w tym celu za granicę;

f)  zabiegi, które nie są przeprowadzane w sposób skuteczny, wskazany i ekonomi-
cznie zasadny zgodnie z naukowo udowodnionymi metodami (art. 32 i 33 KVG);

g)  zmniejszenia świadczeń dokonane przez inne zakłady ubezpieczeń.

4.8 W przypadku wystąpienia szkody
A W razie wypadku lub choroby, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i 

jego zalecenia muszą być przestrzegane.
B W ERV należy złożyć między innymi następujące dokumenty:

• szczegółowe zaświadczenie lekarskie,
• faktury za usługi lekarskie, lekarstwa i koszty leczenia szpitalnego oraz recepty,
• rozliczenia innych ubezpieczeń zobowiązanych do wypłaty świadczeń,
• kopię polisy ubezpieczeniowej.

C Na wniosek ERV i na jego koszt ubezpieczony musi poddać się badaniom lekarskim 
przeprowadzanym przez lekarza zaaprobowanego przez ERV w dowolnym czasie.

5 GLOSARIUSZ                                                                                   

B Rabunek
 Kradzież z użyciem lub groźbą przemocy.

C  Cenne przedmioty
 Cenne przedmioty obejmują biżuterię ozdobioną lub wykonaną z metalu szlachet-

nego, futra, zegarki, lornetki, odzież skórzaną, sprzęt, telefony komórkowe, sprzęt 
do fotografii, filmowania, wideo i sprzęt dźwiękowy, wszelkiego rodzaju aparaty, 
w tym ich akcesoria.

 Choroba
 Choroba to jakiekolwiek upośledzenie zdrowia fizycznego, psychicznego lub psy-

chicznego, które nie jest wynikiem wypadku i które wymaga badania lekarskiego 
lub zabiegu, albo powoduje niezdolność do pracy.

E Epidemia
 Epidemia to choroba zakaźna (np. grypa), która występuje w ponadprzeciętnym 

zakresie lokalnie i przez ograniczony okres czasu.

 Europa
 Obszar Europy obejmuje wszystkie kraje należące do kontynentu europejskiego 

i wysp śródziemnomorskich oraz Wyspy Kanaryjskie, Maderę i pozaeuropejskie 
państwa basenu Morza Śródziemnego. Wschodnią granicę na północ od Turcji 
tworzy pasmo górskie Uralu oraz państwa Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, które 
są również częścią obszaru Europy.

K Klęska żywiołowa
 Nagłe, nieprzewidywalne, naturalne zdarzenie o katastrofalnym charakterze. Zdar-

zenie powodujące szkodę jest przy tym wywoływane przez procesy geologiczne lub 
meteorologiczne.

M Miejsce/kraj zamieszkania
 Krajem zamieszkania jest kraj, w którym ubezpieczony ma swoje miejsce za-

mieszkania lub zwykłego pobytu albo w którym miał ostatnie miejsce zamiesz-
kania przed rozpoczęciem pobytu objętego ubezpieczeniem.

O Osoby ubezpieczone
 Osobami ubezpieczonymi są osoby wymienione z imienia i nazwiska w polisie 

lub w dowodzie zapłaty albo opisany w polisie zakres osób.

S Sport ekstremalny
 Uprawianie nadzwyczajnych dyscyplin sportowych, w których dana osoba narażona 

jest na najwyższy stres fizyczny i psychiczny (np. dystans Ironman Hawaii).

 Sprzęt sportowy
 Sprzęt sportowy to wszystkie przedmioty używane do uprawiania sportu (ro-

wery, narty, snowboardy, karabiny myśliwskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do 
gry w golfa, rakiety itp.) wraz z osprzętem.

 Szwajcaria
 Strefę uznawaną za Szwajcarię stanowi Szwajcaria oraz Księstwo Liechtensteinu.

T  Terroryzm
 Terroryzm definiuje się jako każdy akt lub zagrożenie przemocą, mający na celu 

osiągnięcie celów politycznych, religijnych, etnicznych, ideologicznych lub podob-
nych. Akt przemocy lub groźba przemocy może szerzyć strach lub terror wśród 
ludności lub jej części lub wpływać na rząd lub instytucje państwowe.

 Transport publiczny
 Publiczne środki transportu to wszystkie pojazdy powietrzne, lądowe lub wodne 

zatwierdzone do publicznego przewozu pasażerskiego. Środki transportu kursujące 
w ramach przejażdżek lub lotów krajoznawczych, a także wynajmowane samo-
chody i taksówki nie są uznawane za środki transportu publicznego.

U Ubezpieczający
 Ubezpieczającym jest osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z ERV.

 Usługa podróżna
 Usługi podróżne to na przykład rezerwacja lotu, podróży statkiem, autobusem 

lub pociągiem, transfer autobusem lub inny transport do miejsca pobytu lub z 
powrotem, a także rezerwacja pokoju hotelowego, apartamentu wakacyjnego, 
domku kempingowego, łodzi mieszkalnej lub czarter jachtu.

W Wypadek
 Wypadek to nagły, niezamierzony, szkodliwy wpływ nadzwyczajnego czynnika 

zewnętrznego na organizm ludzki, skutkujący upośledzeniem zdrowia fizycz-
nego, umysłowego lub psychicznego albo śmiercią.

 Wyprawa
 Ekspedycja to kilkudniowa, naukowa wyprawa odkrywcza i badawcza do odle-

głego i nieodkrytego regionu lub wycieczka górska od bazy podstawowej do wy-
sokości powyżej 7000 m n.p.m. Wyprawy obejmują wycieczki po ekstremalnie 
odległych nizinach, takich jak oba bieguny, Spitsbergen, pustynia Gobi, Sahara, 
dżungla amazońska lub Grenlandia, a także eksploracje specyficznych systemów 
jaskiń.

Z Zagranica
 Kraj, w którym ubezpieczony ma stałe miejsce zamieszkania, a także Szwajca-

ria nie są uznawane za zagranicę.

 Zamieszki wszelkiego rodzaju
 Przemoc stosowana wobec osób lub mienia podczas zamieszek, niepokojów 

społecznych lub zbiegowisk.




