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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie życia i zdrowia oraz organizacji i pokrycia kosztów usług medycznych oraz assistance dla Klientów Banku Millennium
odbywających podróż zagraniczną.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Ubezpieczenie kierowane jest do Klientów Banku Millennium lub
osób przez nich wskazanych, odbywających podróże poza granice
Rzeczpospolitej Polski
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I ASSISTANCE
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie niezbędnych
kosztów leczenia oraz udzielenia natychmiastowej pomocy w
przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w
czasie podróży
Suma ubezpieczenia w zależności od zakresu terytorialnego oraz
wybranego wariantu może wynosić 100 000zł , 200 000zł,
500 000zł lub 800 000zł.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych
wypadków doznane przez Ubezpieczonego w trakcie podróży oraz
śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie chorób przewlekłych, ekstremalnego
uprawiania sportu nie są objęte osoby, które nie wykupiły dodatkowego
rozszerzenia ochrony w tym zakresie;
Ubezpieczenie nie obejmuje przerwania ciąży, o ile nie zostało ono wykonane w celu
ratowania życia albo zdrowia Ubezpieczonej i jeżeli przeprowadzenie zabiegu
dopuszczone jest przez prawo państwa, na którego terytorium zabieg jest
dokonany;
Ubezpieczenie nie obejmuje leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny
Ubezpieczonego;
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego w stanie
po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje powstałych w wartościach
pieniężnych, dokumentach, rękopisach, planach, zbiorach archiwalnych,
filatelistycznych, numizmatycznych, antykach, dziełach sztuki, kolekcjach.

W zależności od wybranego wariantu suma ubezpieczenia może
wynosić 15 000zł lub 30 000zł.
UBEZPIECZENIE ODOPIWEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W PODRÓŻY
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
W zależności od wybranego wariantu suma ubezpieczenia może
wynosić 200 000zł, 500 000zł lub 1 000 000zł
UBEZPIECZENIE BAGAŻU
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie bagażu w trakcie podróży
W zależności od wybranego zakresu terytorialnego suma
ubezpieczenia może wynosić 3000zł lub 5000zł
OCHRONA SPRZĘTU SPORTOWEGO
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie sprzętu sportowego w trakcie podróży. Suma
ubezpieczenia wynosi 10 000zł
ASSISTANCE DLA AUTA
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest organizacja oraz pokrycie
kosztów udzielenia pomocy assistance w przypadku między innymi
awarii lub zderzenia z innym pojazdem w trakcie podróży na
terenie Europy. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000zł.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną nie są objęte osoby niewskazane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia;
Roszczenia powyżej sumy ubezpieczenia wskazanej w wybranym wariancie
Ochroną nie są objęte zdarzenia jeżeli podróż miała na celu leczenie bądź jest
kontynuacją leczenia rozpoczętego przed podróżą
Ochroną nie są objęte jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania
medyczne stwierdzone przez lekarza o których Ubezpieczony wiedział- do odbycia
przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej albo jeżeli przed wyjazdem za granicę
istniała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w
warunkach szpitalnych, o czym Ubezpieczony został poinformowany przez lekarza
Ochroną nie są objęte zdarzenia, do których doszło w wyniku popełnienia lub
usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego lub Świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii lub cały Świat.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy:
- Ubezpieczający zobowiązany jest, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, przekazanie Ubezpieczonemu Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń;
- Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki;
Do obowiązków Ubezpieczonego należy:
- dostarczenie Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do weryfikacji zasadności roszczenia lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o
wypłatę odszkodowania, o które Ubezpieczyciel prosi w trakcie procesu likwidacji szkody. W przypadku niemożności dostarczenia tych dokumentów
Ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela ,
- stosowanie się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki zależy od oceny poziomu ryzyka, okresu i wariantu ubezpieczenia, wybranego zakresu terytorialnego, wieku oraz liczb
Ubezpieczonych oraz wybranych rozszerzeń ochrony. Składka płatna jest jednorazowo przez Ubezpieczającego w terminie określonym w
umowie ubezpieczenia za pośrednictwem Banku Millennium na podstawie wyrażonej zgody do poboru składek z rachunku lub karty kredytowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, wskazany przez Ubezpieczającego, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Data początku i końca okresu
ochrony znajduje się w umowie ubezpieczenia i dodatkowo wskazana jest na polisie. Ochrona świadczona jest pod warunkiem opłacenia składki.

Jak rozwiązać umowę?
Od umowy ubezpieczenia można odstąpić zgodnie z poniższym:
• odstąpienie od umów zawartych na okres krótszy niż 30 dni możliwe jest w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia, nie później niż
dzień przed rozpoczęciem ochrony. Zwracana jest pełna składka ubezpieczeniowa.
• odstąpienie od umów zawartych na okres dłuższy niż 29 dni możliwe jest w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Ubezpieczającego o
zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy. Zwracana jest proporcjonalna część składki, za okres w którym Ubezpieczyciel nie
świadczył ochrony.

