Wyjeżdżając w dowolny zakątek świata Ty i Twoja rodzina chcecie czuć się bezpieczni. Zapewni to
wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Kupując podróż swoich marzeń, nie zawsze rozważamy
jak nieprzewidziane zdarzenia losowe: choroba, zgubiony bagaż potrafią nam zepsuć dobry nastrój
oraz narazić nas na duże koszty finansowe. Opieka medyczna w wielu krajach bywa bardzo droga,
nawet w tych położonych w Europie.
Od tego jesteśmy my pracownicy AT Wilejka, aby poinformować i pomóc w wyborze odpowiedniego
wariantu ubezpieczenia.
AT Wilejka oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń turystycznych.
Zapewnimy kompleksowe ubezpieczenie przez cały okres podróży i pobytu za granicą. Jesteśmy w
stanie dostosować ofertę do zróżnicowanych potrzeb naszych indywidualnych Klientów, a także grup
zorganizowanych.
Zapewniamy ubezpieczenia w zakresie:


kosztów leczenia i pomocy w podróży – KLA



następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

Ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w
przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między innymi: nadciśnienie, cukrzyca,
choroby autoimmunologiczne i inne)
Uwaga:
Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo
ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw
nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających ze
zdiagnozowanych i leczonych wcześniej jednostek chorobowych.


odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy - OC



bagażu podróżnego

Ubezpieczenie BAGAŻU pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty
bagażu. Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia
30.000 EUR, koszty rezygnacji 6000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000 PLN, odpowiedzialność
cywilna 5000 EUR.


na narty i snowboard



ochrony sprzętu sportowego



od kosztów rezygnacji obejmuje następujące zdarzenia:

- zwrotu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
- zwrotu anulacji rezerwacji hotelu
- zwrotu kosztów, jakimi Ubezpieczony zostałby obciążony przez organizatora imprezy w związku
z anulowaniem biletu przed rozpoczęciem podróży.
Ubezpieczenie to zabezpiecza nas na wypadek rezygnacji lub przerwania podróży przed stratą
finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego
trakcie. Warto o nim pamiętać planując swoją podróż. (OWU)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Koszty Rezygnacji


Ubezpieczenie dla cudzoziemców:

- Ubezpieczenie Elitar Partner Grupa Schengen
- Ubezpieczenie dla cudzoziemców Go Safe


Car Assistance jeśli samochód, którym podróżujesz będzie miał awarię, zapewnimy pomoc
techniczną i informacyjną oraz inne świadczenia, np. zakwaterowanie w hotelu na czas
naprawy /tylko 7 zł za dzień/



obowiązkowego ubezpieczenia na Białoruś do Rosji i Kazachstanu



ubezpieczenie turystyczne ITravel do USA

Ubezpieczenie do Stanów Zjednoczonych - na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Opieka medyczna w USA jest jedną z najdroższych na świecie, a koszty leczenia ambulatoryjnego
nawet na pozornie niegroźnych wypadkach mogą sięgać zawrotnych kwot. Dla podróżujących do
USA polecamy wyłącznie wariant All Inclusive, gwarantujący pełną ochronę w podróży za ocean.
- Jeśli kupisz ubezpieczenie ITravel przebywając za granicą Polski, ochrona rozpocznie się po
2 dniach od zakupu ubezpieczenia.
- Ubezpieczenie ITravel przewiduje bezgotówkowe rozliczanie kosztów, które polega na tym,
że w razie skorzystania z pomocy medycznej, nie będziesz musiał angażować własnych pieniędzy.
Ubezpieczyciel zorganizuje Ci pomoc, koszty leczenia pokryje za Ciebie.
Przykładowe koszty leczenia w USA:
- zachorowanie na grypę, konieczna wizyta w szpitalu, podstawowe badania laboratoryjne - koszt:
9 000 zł
- złamanie kostki w wyniku poślizgnięcia na schodach, hospitalizacja, założenie gipsu, transport do
Polski - koszt: 160 000 zł
Ubezpieczenie – choroby przewlekłe
Klient cierpiący na chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami,
leczoną w sposób stały lub okresowy zobowiązany jest zgłosić oraz opłacić dodatkowa składkę
ubezpieczeniową. Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi tylko 6 - 10 zł za każdy dzień wyjazdu.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich leczy się na choroby przewlekłe, np. nowotwór, cukrzycę,
nadciśnienie, astmę, padaczkę, wybierz wariant 100% Max lub pamiętaj o rozszerzeniu
ubezpieczenia o choroby przewlekłe w wariancie 100%. Umożliwi to pokrycie kosztów związanych z
rezygnacją z podróży jeśli przed wyjazdem lub w trakcie jego trwania pogorszy się stan zdrowia Twój
lub Twoich bliskich, a w związku z tym musiałbyś odwołać podróż lub ją skrócić.
odstępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
- niezwłoczne uzyskanie opieki lekarskiej
- zawiadomienie pilota lub rezydenta oraz całodobowe Centrum Pomocy
- zabezpieczenie dowodów nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz wydatków
na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych i innych wydatków
- uzyskanie potwierdzenia zajścia szkody podpisane przez pilota lub rezydenta
Uwaga!
Klient zwalnia lekarzy leczących go w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej
oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.
Postępowanie w razie szkody bagażowej:
1. Zgłosić szkodę obsłudze ośrodka, kierownictwu hotelu, przewoźnikowi itp. i uzyskać pisemne
potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości,
w przypadku gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy
środkiem komunikacji publicznej lub w miejscu zamieszkania
2. Zawiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z włamaniem wraz

z wykazem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości; w przypadku utraty bagażu podczas
transportu lotniczego koniecznym jest posiadanie protokołu zgłoszenia szkody na lotnisku wraz
z biletem i wywieszką bagażową.
Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu i sprzętu sportowego - ubezpieczenia podróżne
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Koszty Rezygnacji
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia - Twoja Karta Podróże
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia - Elitar Partner Rosja i Ukraina
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia - ubezpieczenia podróżne
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Twoja Karta Podróże
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenia podróżne
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW SPORT
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Koszty Rezygnacji
Warunki Ubezpieczenia NNW Polska
Europa Warunki Ubezpieczenia ITravel
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ITravel
Świat Warunki Ubezpieczenia ITravel
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Itravel
Białoruś Ogólne warunki ubezpieczenia
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ITravel
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Koszty Rezygnacji
Drogi kliencie
podstawowy zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o opcje dodatkowe i bądź spokojny o swoje
bezpieczeństwo i finanse w razie niespodziewanych sytuacji, które mogą Cię spotkać w podróży.
Zniżki:
- 20% dla wyjazdów grupowych dla co najmniej 10 osób
- 20% dla dzieci i młodzieży do 25 lat
- do - 50% na wyjazd z rodziną (od 3 do 6 osób, w tym max 2 osoby dorosłe)
Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?
- jeśli kupisz ubezpieczenie przebywając za granicą Polski, ochrona rozpocznie się po 2 dniach od
zakupu ubezpieczenia
Jesteśmy przedstawicielami następujących firm ubezpieczeniowych:

W celu zakupu odpowiedniego wariantu ubezpieczenia należy skontaktować się z naszymi
konsultantami.
Agencja Turystyczna WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

