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Oferta ubezpieczenia rocznych wyjazdów służbowych Business Travel  

 

 

Ubezpieczyciel 

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  ul. Chłodna 51,  00-867 Warszawa 

 

Okres ubezpieczenia 

 1 rok (jeden wyjazd nie może przekroczyć 60 dni) 
 

 

Przedmiot i suma ubezpieczenia 

Ubezpieczenie świat -  wariant  MEDIUM 

KL (koszty leczenia) wraz z assistance 50.000 EUR  (zakres rozszerzony) 

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 2.000 EUR 

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) 10.000 EUR 

 

 

Stawka składki EUR 

Ubezpieczenie świat -  wariant  MEDIUM 

Business Travel 230 PLN za rok od osoby 

Business Travel rozszerzone o następstwa  
chorób przewlekłych i nowotworowych (CP) 

450 PLN za rok od osoby 

 
 
 
Ubezpieczenie OWU Kontynenty Business Travel obejmuje :  

 

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance (zakres rozszerzony), 
zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:  

• całodobowy dyżur Centrum Alarmowego, 

• zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw, 

• pobyt w szpitalu, 

• leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych (do 250 EUR), 

• naprawa lub zakup okularów, protez, protez stomatologicznych uszkodzonych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku (do 10% sumy ubezpieczenia KL), 

• transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji, 

• zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów  
pochówku za granicą, 

• koszty ratownictwa w górach i na morzu. 

• koszty wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji, 

• koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży, 

• kontynuacja zaplanowanej podróży, 

• pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do RP, 

• pomoc prawna, 

• zastępstwo w podróży służbowej, 

• opóźnienie lotu. 
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2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku: 

• trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z tabelą w §18 ust.2 pkt 2 owu), 

• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50% sumy ubezpieczenia NNW). 
 

3. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawiera: 

• odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe 
(spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), 

• odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody rzeczowe (uszkodzenie 
lub zniszczenie mienia) maksymalnie do 10% sumy gwarancyjnej.   

 
 
 
Informacje dodatkowe  
 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje podczas wszystkich wyjazdów w trakcie trwania umowy 
niezależnie od ich liczby po warunkiem, że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni (przy 
dłuższych podróżach ochrona obowiązuje przez pierwsze 60 dni). 

2. W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jest obowiązek kontaktu telefonicznego  
z Centrum Alarmowym chyba, że Ubezpieczony z powodów od niego niezależnych nie mógł dopełnić tego 
obowiązku z zastrzeżeniem §44 ust.9. 

3. Ochroną ubezpieczeniową są objęci zawodowi kierowcy bez dodatkowej zwyżki za pracę fizyczną. 
4. Ubezpieczenie w formie imiennej, dla każdego Ubezpieczonego osobna elektroniczna polisa wraz  

z plastikową kartą.  
5. Składka za polisy płatna jest jednorazowo za cały okres ochrony. 
6. Likwidacja szkód odbywać się będzie  przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe INTER PARTNER 

ASSISTANCE POLSKA S.A. , ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa 
tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82. 
Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.  
Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00. 
 
 

 

Zakres / Warunki ubezpieczenia 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KONTYNENTY Business Travel zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa  
Nr 1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018; 
 

 

 


