
1 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz polisie. 

Ubezpieczenie podróży Finnair zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek niespodziewanych zdarzeń (majątkowych oraz 

osobowych), które mogą Ci się przytrafić podczas Twojej zagranicznej podróży. Poszczególne zakresy ochrony 

ubezpieczeniowej został omówiony w sekcji “Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?” 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Odwołanie lub zmiana w podróży
Suma ubezpieczenia: max. (na osobę) 18 000
złotych na osobę

 Utrata, kradzież lub uszkodzenie bagażu
Suma ubezpieczenia: max. (na osobę) 3 000 zł
na osobę/ przedmioty wartościowe 12000 złotych

 Opóźnienie w dostarczeniu bagażu o więcej niż
dwanaście godzin
Suma ubezpieczenia: max. (na osobę) 800
złotych

 Opóźnienie odlotu o więcej niż dwanaście godzin
Suma ubezpieczenia: max. 400 zł na opóźnienie/
800 złotych nab podróż

 Pomoc w podróży, powrót w nieplanowanym
terminie, koszty leczenia za granicą
Suma ubezpieczenia: zależy od kosztów, ktore
mają być przedmiotem zwrotu (np. dla kosztów
leczenia za granicą max. 680 000 złotych)

 Przerwanie podróży
Suma ubezpieczenia: 6 000 złotych

 Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Suma ubezpieczenia:
Trwałe inwalidztwo (25% - 100%):
max. 60 000 złotych na ubezpieczonego
Śmierć: max. 60 000 złotych na ubezpieczonego

Uwaga: koszty, które podlegają zwrotowi w ramach 
modułu “Pomoc w podróży, powrót w 
nieplanowanym terminie, koszty leczenia za granicą “ 
są szczegółowo wymienione w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Osoby, które ukończyły 70 lat w chwilii zawarcia
umowy ubezpieczenia

 Wyłączeniu podlegają również wydatki i szkody
zaistniałe u osób powyżej 70-go roku życia

 Utrata, kradzież lub uszkodzenie środków płatniczych
(karty płatnicze, pieniądze itp.) oraz dokumentów

 Podróże krajowe

 Spóźnienie się na samolot

 Ochrona sprzętu sportowego

 Koszty wypożyczenia zastępczego sprzętu 
sportowego

 Sporty ekstremalne

 Skutki pozostawania pod wpływem alkoholu

 Zachorowania lub następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które miały miejsce poza okresem
ubezpieczenia

 Zdarzenia powstałe wskutek aktów terroru

 Zachorowania lub następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które miały miejsce poza okresem
ubezpieczenia

 Stopień trwałego inwalidztwa częściowego niższy niż
25%

 Niewypłacalność organizatora turystyki, linii
lotniczej, biura podróży oraz niewykonanie przez nich
zobowiązań względem ubezpieczonego

Uwaga: powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.  Ogólne 
warunki ubezpieczenia zawierają inne wyłączenia 
odpowiedzialności AIG. 

Ubezpieczenie podróży 
Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym 

Zakład ubezpieczeń: AIG Europe S.A.  

    Produkt: Ubezpieczenie podróży Finnair 

AIG Europe S.A. jest zakładem ubezpieczeń wpisanym do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B 
218806. Siedziba AIG Europe S.A. mieści się przy 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luksemburg, a numer rejestracji podatkowej VAT spółki to 
LU30100608, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Ministra Finansów Luksemburga 
(Luxembourg Ministère des Finances) i podlega nadzorowi Komisji ds. Ubezpieczeń (Commissariat aux Assurances) 7, boulevard Joseph II, L-1840 
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
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Jakie są ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej? 

! Podróż nie może przekraczać 90 kolejnych dni

! Okres ubezpieczenia dla następstw nieszczęśliwych
wypadków, assistance, pomocy w podróży, powrotu w
nieplanowanym terminie, kosztów leczenia za granicą,
utraty, kradzieży, uszkodzenia bagażu) nie może
przekraczać 31 kolejnych dni.

! Udział własny (kwota określona w umowie
ubezpieczenia, która musi być pokryta przez
ubezpieczonego w przypadku wypłaty
odszkodowania)

! Ograniczenia odpowiedzialności (sumy 
ubezpieczenia)

! W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową objętych
jest kilku ubezpieczonych, którzy odnieśli obrażenia
wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, a
świadczenia z tytułu ryzyka śmierci i trwałego
inwalidztwa przekroczą kwotę 6 000 000 złotych,
udzielona przez AIG ochrona ubezpieczeniowa w
stosunku do wszystkich ubezpieczonych zostanie
ograniczona do tej kwoty

! W przypadku niektórych ryzyk – umowa
ubezpieczenia nie może zostać zawarta później niż na
5 godzin przed planowaną godziną odlotu

Uwaga: szczegółowe informacje na temat ograniczeń 
dotyczących ochrony ubezpieczeniowej znajdują się 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w polisie. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na całym świecie z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących
krajów: Kuby, Iranu, Syrii, Korei Północnej oraz Krymu.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
— Jesteś obowiązany podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel 

zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

— Musisz zapłacić składkę ubezpieczeniową, ponieważ zapłata składki jest warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową 

— W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jesteś zobowiązany zgłosić Centrum Zgłaszania 
Roszczeń  AIG każde zdarzenie objęte zakresem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takim 
zdarzeniu i nie później niż w ciągu kolejnych 15 dni, o ile ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią inaczej. 

— W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jesteś zobowiązany użyć dostępnych środków w 
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

— W przypadku kradzieży musisz w tym samym dniu poinformować o tym fakcie lokalne władze oraz złożyć stosowne 
zawiadomienie 

— W sytuacji zgłoszenia roszczenia musisz dostarczyć wymagane przez nas dokumenty 

— Musisz zwrócić kwoty, do których nie jesteś uprawniony (np. gdy AIG wypłaci odszkodowanie za zagubiony bagaż, a 
później zostanie on odnaleziony) 

Uwaga: powyższe wyliczenie jest przykładowe. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Twoich obowiązków 
znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Zapłata całej składki ubezpieczeniowej następuje w chwili rezerwacji lotu na stronie Finnair. Możesz dokonać płatności za 
składkę kartą kredytową lub debetową na stronie internetowej Finnair. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany w polisie. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wszystkich ryzyk 
rozpoczyna się w terminach określonych w postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z 
chwilą opłacenia składki. 
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(1) Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu kosztów opóźnienia odlotu rozpoczyna się w dniu i o godzinie określonej w bilecie
lotniczym i ustaje, gdy ubezpieczony przybędzie do docelowego portu lotniczego. (2) Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu kosztów
opóźnienia odlotu rozpoczyna się w dniu i o godzinie określonej w bilecie lotniczym i ustaje, gdy ubezpieczony przybędzie do
docelowego portu lotniczego. (3) Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia kosztów utraty, kradzieży lub uszkodzenia
bagażu oraz przerwania podróży rozpoczyna się nie później niż o godzinie 0.00 w dniu odlotu ubezpieczonego i ustaje z chwilą
jego powrotu do miejsca zamieszkania lub nie później niż o godzinie 0.00 w dniu następującym po jego powrocie do miejsca
zamieszkania. (4) Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów
związanych z koniecznością uzyskania pomocy, powrotem w nieplanowanym terminie i kosztami leczenia za granicą
rozpoczyna się nie później niż z chwilą wpisania ubezpieczonego na listę pasażerów danego przewoźnika lub z chwilą przybycia
do miejsca przeznaczenia, gdy użyty zostanie prywatny środek transportu, natomiast ustaje z chwilą powrotu ubezpieczonego
do miejsca zamieszkania lub najpóźniej o godzinie 0.00 w dniu następującym po jego powrocie. (5) ochrona ubezpieczeniowa z
tytułu ryzyka odwołania lub zmiany programu podróży rozpoczyna się w chwili, gdy ubezpieczony zaakceptuje warunki, na jakich
ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Natomiast ochrona ubezpieczeniowa ustaje z chwilą rozpoczęcia podróży, gdy
ubezpieczony zostanie wpisany na listę pasażerów danego przewoźnika lub, jeśli korzysta z prywatnego transportu, gdy dotrze
do miejsca przeznaczenia.

Jak mogę rozwiązać umowę ubezpieczenia? 
Ogólne warunki ubezpieczenia przewidują kilka metod rozwiązania umowy ubezpieczenia. Jeśli chcesz rozwiązać swoją umowę 
ubezpieczenia, proszę skontaktuj się z AIG Europe S.A. poprzez naszego lokalnego przedstawiciela: 

Colonnade Insurance S.A. 
ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa lub 
telefonicznie pod nr telefonu +48 22 528 51 00 lub 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@colonnade.pl 

Uwaga: bardziej szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy znajdują się w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia. 
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	4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany w szczególnych warunkach ubezpieczenia.
	5. Ubezpieczający będący konsumentem ma zawsze prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. Termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinfo...
	6.  Prawo do odstąpienia będzie jedynie wyłączone w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagaży, zawartych na okres krótszy niż 30 dni. W tym przypadku prawo odstąpienia od takich umów będzie przysługiwało wyłącznie na podstawie §10.
	1. Składka ustalana jest na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela biorąc pod uwagę m.in.: zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, efektywny okres ubezpieczenia, liczbę Ubezpieczonych, wiek Ubezpieczonych, kierunki pod...
	2. Składka opłacana jest w formie przelewu lub przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego.
	1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń
	i wysokości świadczenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczonego / Uprawnionego
	o tym, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia.
	2. Jeżeli w terminach określonych w niniejszych OWU Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części.
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	 administracja ubezpieczeniowa, np. komunikacja, obsługa szkód i wypłacanie odszkodowań;
	 przeprowadzanie ocen i podejmowanie decyzji dotyczących udzielania ochrony ubezpieczeniowej, warunków ubezpieczenia i likwidacji szkód;
	 zapewnianie wsparcia i porad w kwestiach zdrowotnych i podróżnych;
	 zarządzanie naszą działalnością i infrastrukturą IT;
	 zapobieganie i wykrywanie przestępstw, np. nadużyć finansowych i prania pieniędzy, oraz prowadzenie czynności wyjaśniających;
	 ustalenie i obrona przysługujących praw;
	 zachowanie zgodności z przepisami prawa i rozporządzeniami (w tym z przepisami prawa i rozporządzeniami obowiązującymi poza krajem Państwa zamieszkania);
	 monitorowanie i nagrywanie rozmów telefonicznych w celach związanych z jakością, szkoleniami i bezpieczeństwem;
	 marketing, badanie i analiza rynku.
	Information on the conditions of compensation and other benefits: §1 pkt. g, §2 ust. 29, §3 ust. 1 §4 ust. 1 pkt. 1.1, pkt. 1.2, pkt. 1.4, ust. 2, pkt. 2.1, pkt. 2.2, pkt. 2.4, ust. 3 pkt. 3.1, pkt. 3.2, pkt. 3.4, ust. 4 pkt. 4.1, pkt. 4.2, pkt. 4.4, ...
	On the basis of these general insurance terms and conditions, AIG Europe S.A., hereinafter referred to as the "Insurer" concluded with private individuals, legal entities and organisational units having no status of legal entity, hereinafter referred ...
	of cancellation or change of the programme of trip; costs of loss, theft or damage to baggage; costs of delayed baggage; costs of delayed flight departure; costs
	of assistance, if required; costs of unscheduled return and medical treatment abroad; costs of interruption of trip; costs of personal accident.
	In addition, the Policyholder / Insured may file complaints to:
	1) INSURANCE OF COSTS OF CANCELLATION OR CHANGE OF TRIP
	2.4 Procedure in the event of raising a claim on account
	of insurance the costs of loss, theft or damage to the baggage
	In addition to the procedures set out in the section entitled “Procedures common to reporting claims on account of risks concerning insurance contracts", the Insured or his/her representative is obliged:
	4) COVERAGE OF COSTS OF DELAYED FLIGHT
	(m) Reimbursement of costs of assistance for the Insured's children under 15 years of age that stayed at home
	(n) Reimbursement of costs of medical expenses abroad
	(o) Reimbursement of costs of legal assistance abroad
	(p) Reimbursement of costs of advance for bail bond abroad
	5.6 Exceptional circumstances
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