
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

Wyjazdy sportowe

Wybierasz się za granicę w celu uprawiania swojego ulubionego sportu? 
Szukasz ochrony m.in. na wypadek niespodziewanej kontuzji?

ERGO Podróż to pakiet ubezpieczeń, 
który zapewnia kompleksową ochronę 
życia i zdrowia. Dostępne są trzy 
gotowe warianty z wysokimi sumami 
ubezpieczeń, nawet do 1 000 000 zł. 
Odpowiednio dobrana polisa zapewni 
Ci m.in. pomoc medyczną i pokrycie 
kosztów leczenia, jak również powrót 
do kraju. 

Pakiet ERGO Podróż posiada wiele 
możliwości rozszerzenia ochrony, 
niezależnie jaki sport uprawiasz: 
rekreacyjny, ryzykowny lub 
ekstremalny. W razie Twojej choroby 
zwrócimy także poniesione przez 
Ciebie koszty niewykorzystanych 
karnetów i kursów sportowych. 
W ERGO Podróż ubezpieczysz również 
sprzęt sportowy, nawet do 25 000 zł.

Zakres ubezpieczenia

Pomoc Medyczna i Zwrot Kosztów Leczenia – pomoc w nagłych zachorowaniach, pokrycie kosztów 
leczenia oraz transportu medycznego (transport medyczny nie pomniejsza sumy ubezpieczenia)

200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł
Assistance w Podróży – pomoc w nagłych sytuacjach np. pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, 
zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – odszkodowanie na wypadek śmierci lub 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna – ochrona na wypadek szkody wyrządzonej innej osobie 200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł

Ubezpieczenie Bagażu – odszkodowanie na wypadek zniszczenia lub utraty przewożonych rzeczy (ubrań, 
sprzętu fotograficznego, laptopa) 1000 zł 5000 zł 10 000 zł

Terroryzm – ochrona w przypadku nagłej wojny lub ataków terroru na terytorium kraju bezpiecznego    

Wyczynowe uprawianie sportu    

rozszerzenie zakresu

Praca fizyczna – ochrona osób, które wykonują pracę fizyczną za granicą + + +

Terroryzm – ochrona w przypadku nagłej wojny lub aktów terroru na terytorium kraju niebezpiecznego + + +

Choroby przewlekłe – ochrona osób przyjmujących na stałe leki i będących pod stałą kontrolą lekarza + + +

Dyscypliny ryzykowne + + +

Dyscypliny ekstremalne + + +

Zakres terytorialny Świat bez USA, Kanady, 
Chin i Japonii Cały świat Cały świat

ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – odszkodowanie na wypadek zniszczenia lub utraty sprzętu sportowego 10 000 zł
lub 25 000 zł

10 000 zł
lub 25 000 zł

10 000 zł
lub 25 000 zł

Wypadek w podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku 
komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł

Karnety i kursy – zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów lub kursów sportowych 1000 zł 1000 zł 1000 zł

 

 

 

 

 

w zakresie ubezpieczenia + za opłata dodatkowej składki

Poniższa tabela przedstawia możliwy zakres ochrony uzależniony od wariantu: 


