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Imprezy organizowane za granicą 
 
Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych  przez Biuro “BOOS” ubezpieczeni są w TUiR Allianz 
Polska S.A. na sumy:  
 
200.000 złotych koszty leczenia i  pomoc w podróży – Assistance – KLiA  
20.000 złotych następstwa nieszczęśliwych wypadków – NNW  
200.000 złotych odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie – OC/O  
20.000 złotych odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy – OC/R  
 
Ważne:  
Kompleksowe ubezpieczenie Allianz GLOBTROTER, zapewnia dostęp do pełnego zakresu usług medycznych – 
począwszy od wizyty lekarskiej poprzez zabiegi ambulatoryjne, hospitalizację aż do tran-sportu medycznego transportem 
sanitarnym. Koszt transportu medycznego osoby poszkodowanej do Polski nie jest limitowany sumą ubezpieczenia. Nad 
obsługą medyczną ubezpieczonego bieżący nadzór sprawuje Centrum Operacyjne Assistance, co zwalnia osobę 
ubezpieczeniową od konieczności samodzielnego szukania odpowiedniego specjalisty, szpitala czy środków transportu.  
Z Centrum Operacyjnym Assistance można konsultować się telefonicznie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni  
w roku. 

Do dyspozycji osób ubezpieczonych pozostaje w gotowości doskonale wyszkolony zespół wielojęzycznych 
operatorów i lekarzy. Dzięki temu osoba ubezpieczona ma możliwość skorzystania z szybkiej i fachowej pomocy  
w razie jakiegokolwiek wypadku czy zachorowania w trakcie podróży, niezależnie od miejsca gdzie to się stało.  

Niezależnie od zapewnienia uczestnikom wyjazdów ubezpieczenia grupowego, zgodnie  
z wymogami ustawy o turystyce, Biuro “BOOS” rekomenduje i zachęca do wykupienia uzupełniających 
ubezpieczeń podróżnych Allianz GLOBTROTER. Każdy uczestnik imprezy, zgodnie z indywidualnymi 
preferencjami ma możliwość wykupienia w Biurze “BOOS” wyższych sum ubezpieczenia. W zakresie kosztów 
leczenia jest to możliwe nawet do sumy 1.500.000 zł. Szczególnie zachęcamy do wykupienia wyższych sum  
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków - nawet do 100.000 zł co w przypadku zdarzenia skutkującego 
choćby 3% trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, gwarantuje wypłatę w wysokości 3% od tej sumy czyli 3.000 zł. 
Szczegółowa tabela norm stopnia urazu ciała umieszczona jest na str. 37-38 Link 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego do sumy 10.000 zł, w ubezpieczeniu bagażu można 
objąć ochroną również przenośny sprzęt elektroniczny – przykładowo aparaty cyfrowe, kamery, laptopy, również od 
ryzyka ewentualnego rozboju czy kradzieży z włamaniem.  
 
Ubezpieczenie podstawowe można poszerzyć o szereg dodatkowych usług, w tym m.in. o: 

 
1) NOWOŚĆ Pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do RP,  gwarantujący m.in. organizację i pokrycie 

kosztów zabiegu operacyjnego z zakresu chirurgii ortopedycznej do 15.000 zł oraz diagnostykę i możliwość 
konsultacji u lekarzy specjalistów. Szczegóły str. 22-23 warunków ogólnych ubezpieczenia Link 

2) Klauzulę  kontynuowania leczenia na terenie RP – limit 2.000 zł, m.in. na 2 wizyty lekarskie, 2 wizyty 
pielęgniarskie, organizacja/wypożyczenie/zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów rehabilitacji. 

3) Klauzulę ubezpieczenia Assistance Sport  - zapewnia m.in.:   
• zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu Ski-Pass do kwoty 1,000 zł w sytuacji  nagłego zachorowania lub 

nieszczęśliwego wypadku, które powodują znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej co uniemożliwia 
dalsze korzystanie z karnetu. 

• świadczenie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych - 100 zł/dzień na osobę, max do 1.000 zł 
]organizację zakupu lub wypożyczenia sprzętu  rehabilitacyjnego, do kwoty 2.000 zł.  

 
Polecamy także ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej w sytuacjach losowych 
szczegółowo opisanych w warunkach ubezpieczenia – Allianz zwraca 100% bądź 80% wpłaconych należności za 
imprezę, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Przed wyjazdem zachęcamy do zapoznania się  
z warunkami ubezpieczenia Allianz GLOBTROTER. Ogólne warunki ubezpieczenia Link 

Poznań, 01.10.2018 
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