Gwarancja bezpiecznego jutra od dziś!

INTER Tour

INTER Tour - Pakiet ubezpieczeń podróżnych

Wybierz zakres ubezpieczenia dopasowany
do Twoich potrzeb.
Co będziesz robić podczas wyjazdu – czy będziesz
uprawiać sporty, a może będziesz pracować?

Pakiet ubezpieczeń podróżnych

Grupa INTER w Polsce

Wyjeżdżasz sam/a czy z grupą?

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka
INTER Assistance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają
1926 roku a dziś jest ona jedną z wiodących marek w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne
INTER Zdrowie
Ubezpieczenie zdrowotne dla firm
programy ubezpieczeniowe.
Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie,
skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Czy w Twoim bagażu będzie znajdował się sprzęt
elektroniczny lub sportowy?
Cierpisz na choroby przewlekłe?
Czy będziesz przekraczać granice Europy/basenu Morza
Śródziemnego?

Jak Ci pomożemy?

pomożemy w przypadku kradzieży dokumentów lub
bagażu

Poczuj się bezpiecznie i kontynuuj swoją podróż!

wybierz ochronę, która Cię interesuje
kup online na www.inter-direct.pl/inter-tour
lub zadzwoń na infolinię INTER
Zapytaj agenta o polisę z płatnością on-line,
a dostaniesz ją w ciągu 5 minut na Twój adres
mailowy.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa

Ciesz się swoimi wakacjami!

bok@interpolska.pl
www.interpolska.pl

Infolinia INTER:
801 803 000
Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

www.interpolska.pl

zrekompensujemy szkody spowodowane nieumyślnie
przez Ciebie lub osoby, za które odpowiadasz

Jak kupić ubezpieczenie?
www.interpolska.pl

Zapewniamy całodobowy numer Centrum Pomocy INTER
Polska, pod którym uzyskasz potrzebną pomoc i informacje
- w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim
i francuskim. Zadzwoń do nas i poinformuj o zaistniałej
sytuacji a my skontaktujemy Cię z najbliższą placówką
medyczną:
pokryjemy koszty pomocy lekarskiej

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły powyższych umów ubezpieczenia,
takie jak: zakres ochrony ubezpieczeniowej, warunki wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, sposób wyliczenia świadczenia oraz ograniczenia
i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych INTER Tour. Dokument jest
dostępny w siedzibie TU INTER Polska S.A., jednostkach terenowych TU INTER Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.interpolska.pl

INTER Tour to pakiet ubezpieczeń podróżnych zapewniający kompleksową ochronę przez
cały okres podróży i pobytu za granicą. Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, stworzyliśmy
ubezpieczenie podróżne z możliwością dowolnego konfigurowania zakresu ubezpieczenia,
tak abyś mógł dopasować je do Twojego planu podróży.

Wybierz jeden z trzech wariantów lub skonfiguruj własny pakiet
Zakres ochrony

WARIANT
SREBRNY

WARIANT
ZŁOTY

Suma ubezpieczenia (Euro)

SKONFIGURUJ SWOJE
UBEZPIECZENIE

Koszty leczenia za granicą

10 000

30 000

70 000

od 10 000 do 70 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

2 000

3 000

5000

od 2 000 do 5 000

400

500

800

od 400 do 800

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie

10 000

20 000

50 000

od 10 000 do 70 000

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na mieniu

2 000

4 000

10 000

od 2 000 do 14 000

Utrata, uszkodzenie oraz opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego

Zakres ubezpieczenia

WARIANT
STANDARD

INTER Tour zawsze
z Tobą w podróży

Poszerz swoją ochronę o ubezpieczenie kosztów odwołania wyjazdu

W ramach ubezpieczenia INTER Tour oferujemy:
zwrot kosztów leczenia za granicą –
związanych z nagłym zachorowaniem lub
nieszczęśliwym wypadkiem
ubezpieczenie NNW – zapewnia ochronę na
wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia
lub śmierci
ubezpieczenie bagażu – zapewnia ochronę od
szkód powstałych wskutek utraty, uszkodzenia
oraz opóźnienia dostarczenia bagażu
podróżnego; ponosimy odpowiedzialność
m.in. za laptopy, lornetki, palmtopy, smartfony,
aparaty cyfrowe itd. (jeśli zakres bagażu
zostanie rozszerzony o sprzęt sportowy
i podręczny sprzęt elektroniczny)
OC w życiu prywatnym za szkody w mieniu
lub na osobie wyrządzone w czasie podróży
oraz pobytu poza granicami Polski

Koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed
jej rozpoczęciem oraz koszty wcześniejszego powrotu z imprezy
Koszt odwołania rezerwacji biletu

cena imprezy turystycznej (do 4 000 na osobę)
cena biletu (do 800 na osobę)

Assistance w podróży
Każdemu, niezależnie od wybranego pakietu, czy wariantu ubezpieczenia zapewniamy całodobowy dyżur telefonu
Centrum Pomocy INTER Polska. Ponadto, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności oferujemy:
przekazywanie najbliższym informacji o Ubezpieczonym
opłatę kosztów pobytu i powrotu osoby towarzyszącej
pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w uzasadnionych przypadkach
pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego po hospitalizacji
pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego oraz jego dzieci do kraju stałego pobytu
pokrycie kosztów opieki nad nieletnimi dziećmi

Dlaczego warto mieć INTER Tour?

pomoc w przypadku kradzieży
organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca hospitalizacji do miejsca umożliwiającego

możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia

zwrot 100% kosztów związanych z odwołaniem rezerwacji biletu

kontynuowanie przerwanej podróży

assistance w każdym wariancie i pakiecie

możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o amatorskie

pokrycie kosztów ratownictwa

możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

uprawianie sportów

pokrycie kosztów pomocy prawnej za granicą

o zaostrzenie chorób przewlekłych

Centrum Pomocy INTER Polska czynne 24 h na dobę

organizację wynajęcia kierowcy zastępczego, kiedy Ubezpieczony jako jedyny kierowca, nie może samodzielnie wrócić do domu

brak udziału własnego w kosztach leczenia

możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

organizację procesu leczenia, rehabilitacji lub wsparcia psychologa po powrocie do kraju

atrakcyjne zniżki (grupy, dzieci)

o wykonywanie pracy zarobkowej

