Ubezpieczenie podróżne
Dokument informacyjny dotyczący produktu ubezpieczeniowego
Firma: Generali Poisťovňa, a. s., Republika Słowacka

Produkt: ubezpieczenia kosztów akcji ratunkowej w górach
w Republice Słowackiej

Niniejszy dokument zawiera krótki przegląd podstawowych własności i warunków ubezpieczenia. Pełne informacje przed zawarciem umowy oraz
informacje umowne dotyczące produktu są zawarte w Umowie ubezpieczeniowej, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia do ubezpieczenia
kosztów akcji ratunkowej w górach w Republice Słowackiej VPP ZH16. Aby uzyskać pełną informację, należy przeczytać wszystkie
dokumenty.

O jaki rodzaj ubezpieczenia chodzi?
Ubezpieczenie obejmujące prace ratownicze w słowackich górach. Możesz wybierać spośród 2 wariantów w zależności od aktywności w górach.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczenie pokrywa następujące ryzyka:
 Ubezpieczenie kosztów akcji ratunkowej w górach
leżących na terenie Republiki Słowackiej – działania
ratownicze:
akcja
poszukiwawcza
i
ratunkowa
ubezpieczonego w nagłych wypadkach, udzielanie pierwszej
pomocy ubezpieczonemu i transportowanie go do
najbliższego środka transportowego placówki medycznej lub
placówki medycznej. Wypłacane są faktycznie poniesione
koszty, udokumentowane i niezbędne do akcji ratowniczej.

Co nie jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Kosztów akcji ratunkowej poniesionej w wyniku niewłaściwego użycia linii
alarmowej przez ubezpieczonego, który świadomie zwrócił się o pomoc,
która nie była konieczna.
 Kosztów związanych z próbą samobójstwa ubezpieczonego lub świadome
uszkodzenie zdrowia, kosztów, gdy był ubezpieczony pod wpływem
alkoholu (poziom alkoholu we krwi 0,3 ‰ i powyżej), narkotyków lub innych
środków odurzających.
.
 Zapewnia pierwszej pomocy i profesjonalnej pomocy medycznej w
obiektach noclegowych i gastronomicznych.

Ubezpieczony aktywność wybranego wariantu:
Podstawowy wariant ubezpieczenia:

Podstawą są działania: turystyka piesza spacery i górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe
jazda na nartach po wyznaczonych torach
snowboardzie i sankach na zaznaczone
tratiach, jazda na kółkach;
Rozszerzona opcja ubezpieczenia:

Ekstremalnie zaprojektowany do działań:
jazda na nartach i śnieg na zjeździe z trasy zjazdowej
lub w otwartym terenie, paralotniarstwo, jeździć
kolarstwo górskie, wspinaczka, wspinaczka
trenowanie skał, jaskinia, jazda skutery śnieżne.
Jaka jest suma ubezpieczenia?
Ubezpieczenie kosztów akcji ratunkowej w górach leżących
na terenie Republiki Słowackiej na kwotę do 16.500€.

Czy pokrycie ubezpieczeniowe ma jakiekolwiek ograniczenia?
!

!

Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej w związku z
przemieszczaniem się ubezpieczonego w terenie górzystym, jeżeli
zadeklarowano 4 i wyższy stopień zagrożenia lawinowego lub inne
niebezpieczeństwo.
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów akcji ratunkowej poprzez interwencję
na oznakowanych trasach narciarskich w godzinach pracy (koszty te
ponoszą operatorzy transportu górskiego).

Ostrzeżenie: Pełna lista ograniczeń i wykluczeń, znajduje się w Ogólnych warunkach
ubezpieczenia.

Jaki zasięg ma ochrona ubezpieczeniowa?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Republiki Słowackiej.

Jakie są moje obowiązki?
Obowiązki przed zawarciem ubezpieczenia
• Odpowiadać zgodnie z prawdą i wyczerpująco na pytania dotyczące przyjęcia do ubezpieczenia.
• Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.
• Zapłacić składkę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia.
Obowiązki w okresie obowiązywania ubezpieczenia oraz w przypadku zdarzenia
• Zapobiec wystąpieniu lub konsekwencjom zdarzenia objętego ubezpieczeniem, postępując zgodnie z instrukcjami firmy ubezpieczeniowej.
• W sytuacji awaryjnej, która zagraża życiu lub zdrowiu, należy niezwłocznie skontaktować się z non stop numerem alarmowym Pogotowia górskiego 18 300.
• Po otrzymaniu formularza likwidacji szkody, wypełnić go jak najszybciej i przesłać do firmy ubezpieczeniowej.
• Upoważnić wszystkie urzędy, lekarzy / szpitale, a także zakład ubezpieczeń społecznych i prywatne firmy ubezpieczeniowe i poprosić o podanie
wymaganych informacji.
• Przesłać do ubezpieczyciela oryginalne dowody wskazujące przyczynę i wysokość świadczeń.

Kiedy i jak zapłacić?
Składkę ubezpieczenia należy zapłacić w odpowiednim czasie, aby była zapłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia w ramach umowy
ubezpieczenia..
Sposób płatności jest opcjonalny: przelew bankowy
Kiedy zaczyna i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczenie powstanie w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia.
Ubezpieczenie kończy się nie później niż o godz. 24:00 w dzień określony w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia.

Jak mogę wypowiedzieć umowę?
Krótkoterminowe ubezpieczenie podróżne może być wypowiedziana nie później niż jeden dzień przed datą rozpoczęcia ubezpieczenia.
Jeśli umowa została zawarta na odległość (np. przez Internet lub telefon) na okres, co najmniej jednego miesiąca, można odstąpić od umowy
ubezpieczeniowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

