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This document does not contain information about the type of insurance you have chosen. You can find complete pre-contractual and 
contractual information on the policy in the policy summary and in your policy document.  

What is this type of insurance? 
This travel insurance provides personal and property coverage for things that happen unexpectedly while you are travelling abroad. The 
specific coverages are listed under section "What is insured?" 

What is insured? 

 Cancellation or change of trip
Sum insured: up to PLN 18 000 per person

 Loss, theft or damage to baggage
Sum insured: up to PLN 3 000 per person/
PLN 1 200 for valuables

 Baggage delayed more than twelve hours
Sum insured: up to PLN 800 per person

 Flight delayed more than twelve hours
Sum insured: up to the PLN  400 per delay/
PLN 800 for the trip

 Assistance, Unscheduled Return, Medical
expenses abroad
Sum insured: depends on the type of costs to
be reimbursed (e.g. costs of medical
expenses are up to PLN 680 000)

 Interruption of the trip
Sum insured: up to PLN 6 000

 Personal accident
Sum insured:
Permanent total disablement (25%-100%):
up to PLN 60 000 per insured
Death: up to PLN 60 000 per insured

Note: The type of costs to be reimbursed and details on 
coverage under Assistance, Unscheduled Return and 
Medical expenses abroad are provided in full in the 
policy. 

What is not insured? 

 Persons aged over 70 when the policy is purchased

 Expenses, damage or loss sustained by person over 70
years old.

 Loss, theft or damage to documents, credit cards and
cash

 Domestic travel

 Missed departure

 Protection of sports equipment

 Rental of substitute sports materials

 Extreme sports

 The consequences of the insured's alcohol abuse

 Pre-existing medical conditions or recurrence of
consequences of previous accidents

 Damage or loss due to any act of terrorism

 Less than 25% of permanent total disablement

 The insolvency, error or omission of a tour operator,
carrier or travel agent

Note: The above provides for some general carve-outs. The 
policy contains other exclusions. 

Are there any restrictions on cover? 

! Time limit (the policy is only valid for trips that last a
maximum of 90 days)

! Limited insurance period for certain coverages (period
of cover for personal accident, assistance,
unscheduled return, medical expenses abroad, loss,
theft or damage to baggage cannot exceed 31
consecutive days)

! Deductible (amount set in the insurance contract that
must be paid by the insured in the event of
compensation paid following damage or loss, or a
period of time at the end of which the relevant
coverage applies)

! Limits of liability (insureds sums)

! Maximum amounts payable (if the coverage applies to
several insureds, the benefits for the risk of "death"
and "permanent disability" exceed PLN 6 000 000, the
coverage provided by the insurer in relation to all
insureds is limited to that amount)
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! For certain coverages an insurance contract cannot
be concluded later than 5 hours before the scheduled
time of departure

Note: More details on the restrictions can be found in 
the policy documentation. 

Where am I covered? 

 You are covered anywhere in the world, excluding the territory of the Republic of Poland, the insured's country of residence
and any trip (or journey) in, to or through: Cuba, Iran, Syria, North Korea, Crimea Region.

What are my obligations? 
— When applying for your policy, you must take reasonable care to answer the questions you are asked 

— You must pay the insurance premium for the coverage to apply 

— You are obliged to declare to the Claims Report Centre every event covered by the policy, immediately after obtaining 
information about that event and no later than 15 days afterwards unless otherwise stated in the general terms and 
conditions 

— You should take all measures required to limit the consequences of an event covered by the policy 

— In the event of a theft, inform and file a notice of a crime with the local authorities on the same day 

— If you make a claim, you must provide documents and other evidence that we need to deal with your claim 

— You must pay back any amount that you are not entitled to (for example, if we pay your claim for lost luggage but the airline 
then finds and returns your luggage to you) 

Note: The above listing is exemplary. More details on your obligations and procedures to follow can be found in the 
policy documentation. 

When and how do I pay? 
You must pay your premium in full when you book your Finnair flight. You can pay by credit or debit card through the Finnair 
website. 

When does the cover start and end? 
The period shown in your policy summary informs you about the start and end of cover. Insurance coverage for all risks starts 
and ends at the times specified in the detailed provisions of the policy, but not earlier than from the moment of paying the 
premium and insuring party’s acceptance of the particular terms and conditions of insurance. 

(i) The coverage against the costs of delayed baggage starts at the time you check in with the carrier and ends when you arrive
at your destination. (ii) The coverage against the delayed flight starts on the date and at the time shown on the airplane ticket
and ends when you arrive at the destination airport. (iii) The coverage against interruption of a trip and the insurance of the costs
of the loss, theft or damage to the baggage starts no later than 0.00 a.m. on the date of your departure and ends when you
return home, or no later than 0.00 a.m. on the day after you return home. (iv) The coverage against accident and costs
connected with the necessity to obtain the assistance, unscheduled return and the costs of medical treatment abroad starts no
later than the time when you check in with the carrier or when you arrive at the place of destination if an individual means of
transportation is used, and ends when you return home or no later than at 0.00 a.m. on the day after you return. (v) The
coverage of the risk of cancellation or change of the trip programme starts from the time the you accept the conditions on which
the contract is to be concluded and ends at the time of departure on the trip when you register with the carrier, or when you
reach your destination if private transportation is used.

How do I cancel the contract? 
The insurance policy allows several methods of cancellation. If you wish to cancel your policy please contact AIG Europe S.A. 
through its local representative:  

Colonnade Insurance S.A.  
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Poland 
reklamacje@colonnade.pl    
+48 22 528 51 00

Note: More details on the cancellation rights can be found in your policy. 
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