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NajwaŜniejsze informacje o ubezpieczeniu podczas wyjazdów zagranicznych z WKN 

 

Na mocy Umowy Generalnej nr 119204 zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a 

Warszawskim Klubem Narciarskim (WKN), wszyscy Uczestnicy imprez zagranicznych WKN są objęcie ochroną 

ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie: 

 

Standardowe ubezpieczenie wraz z assistance  

Koszty leczenia (KL) – ubezpieczenie zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy 

nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, 

podróŜy osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Suma ubezpieczenia  wynosi równowartość w złotych odpowiednio 

20.000 EUR.  

Wszyscy uczestnicy imprez WKN  posiadają ubezpieczenie z rozszerzeniem o wyczynowe/zawodowe 

uprawianie sportu. 

 

Koszty ratownictwa (KR) – w zakresie standardowego ubezpieczenia na imprezy WKN mieszczą się równieŜ koszty 

ratownictwa  do sumy 5.000 EUR  

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego 

uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu przy  

ubezpieczenia na Europę wynosi równowartość 5.000 EUR, a świadczenie z tytułu śmierci równowartość 2.500 EUR.  

 

Odpowiedzialność cywilna (OC)  zawiera: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w Ŝyciu prywatnym do sumy 

20.000 EUR oraz w związaną z wyczynowym/zawodowym uprawianiem sportu do sumy 10.000 EUR za szkody 

osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) oraz za szkody rzeczowe ( uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia).   

 

Centrum Alarmowe – w ramach usługi assistance , Uczestnicy imprez WKN posiadają dostęp  do Centrum 

Alarmowego , czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę . Do Centrum Alarmowego  naleŜy bezzwłocznie  zgłaszać 

wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem bezpośrednio z zagranicy, tam Uczestnicy imprez WKN uzyskają pomoc. W 

przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrali 

Alarmowej, ubezpieczony zostaje obciąŜony franszyzą redukcyjną w wysokości 40 EUR ( potrącaną z 

rachunku za leczenie). 

Zgłoszenia do Centrum Alarmowego naleŜy zgłaszać pod poniŜszy numer: 

 

Centrala Alarmowa tel. 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90 82 
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WaŜne 

 

W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych pomimo zgłoszenia szkody do 

Centrum Alarmowego,  waŜne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku 

AXA moŜe odmówić lub zmniejszyć wypłatę odszkodowania.  

Druki zgłoszenia szkód w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba  dołączyć do zgłoszenia szkody naleŜy pobrać ze 

strony  www.axa-polska.pl. 

Likwidacja szkód odbywa się bezpośrednio przez AXA.  Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia  wraz  z 

assistance, kosztów ratownictwa, NNW – OWU Kontynenty dostępne są na stronie; www.axa-polska.pl w zakładce oferta  

dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uwaŜnego zapoznania się z pełnymi warunkami 

ubezpieczenia. 

 

 

UBEZPIECZENIE ZWROTU KOSZTÓW REZYGNACJI 

Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub 

przerwania uczestnictwa w imprezie WKN z przyczyn losowych niezaleŜnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 

2,5 % pełnej ceny wykupionej imprezy WKN. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty 

poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła 

powaŜna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliŜszej rodziny, powaŜna szkoda w 

mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof Ŝywiołowych lub przestępstwa. KaŜdy taki przypadek 

winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezaleŜnego lekarza) a AXA zastrzega 

sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezaleŜnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.  

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów  

z zastrzeŜeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.  

 

Uwaga!  

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji moŜna zawrzeć nie później niŜ do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie WKN 

(wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy WKN jest mniej niŜ 30 dni, ubezpieczenie 

kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie WKN!  

Pełne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy – OWU Kontynenty dostępne są  na stronie;  

www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne .  

Uczestnik zobowiązany jest do uwaŜnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. 

 


