Certificate no. 1000336 / Certyfikat nr 1000336
Europäische Reiseversicherung AG Branch in Poland confirms the insurance cover for Planeta Młodych card holders in the following scope /
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce potwierdza ochronę ubezpieczeniową dla posiadaczy kart Planeta Młodych w następującym zakresie:

INSURURANCE COMPANY / UBEZPIECZYCIEL:
Name and address of the company /
Nazwa i adres/siedziba firmy:

INSURER / UBEZPIECZAJĄCY:
Name and address of the association /
Nazwa i adres/siedziba stowarzyszenia:

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

NIP: 2040000303

Stowarzyszenie Planeta Młodych
ul. Strońska 13/3, 50-540 Wrocław

NIP: 8982001808

INSURED / UBEZPIECZENI:
Membership card holders of Stowarzyszenie Planeta Młodych /
Posiadacze kart członkowskich Stowarzyszenia Planeta Młodych

INSURANCE PERIOD / OKRES UBEZPIECZENIA:
Same as the validity of the Stowarzyszenie Planeta Młodych membership card /

TERRITORY / ZAKRES TERYTORIALNY:
Worldwide (except USA and Canada) /

Tożsamy z okresem ważności karty członkowskiej Stowarzyszenia Planeta Młodych

Wszystkie Kraje Świata (z wyjątkiem USA i Kanady)

SUM INSURED and upper liability limits /
SUMY UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności
PERSONAL ACCIDENTS (section A) / NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (sekcja A)
Variant / Wariant: CLASSIC (C), CLASSIC SPORT (CS), TRAVEL (T), TRAVEL SPORT (TS)
Version / Wersja:
CA, CSA, TA, TSA CB, CSB, TB, TSB CC, CSC, TC, TSC CD, CSD, TD, TSD
- Permanent health impairment as a result of an accident /
SCOPE OF INSURANCE / ZAKRES UBEZPIECZENIA

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

- Death as a result of an accident / Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
- Hospital benefit per day / Dzienne świadczenie szpitalne

7.000 PLN

12.000 PLN

15.000 PLN

20.000 PLN

5.000 PLN

9.000 PLN

11.000 PLN

15.000 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

MEDICAL TREATMENT and TRANSPORTATION COSTS as well as ASSISTANCE (section B) / KOSZTY LECZENIA i TRANSPORTU oraz ASSISTANCE (sekcja B)
Variant / Wariant: TRAVEL (T), TRAVEL SPORT (TS)
Version / Wersja: TA, TB, TC, TD, TSA, TSB, TSC, TSD
MEDICAL TREATMENT COSTS (MTC) / KOSZTY LECZENIA (KL)
- Hospitalisation / Hospitalizacja
- Ambulatory treatment / Leczenie ambulatoryjne
- Dental treatment / Leczenie stomatologiczne
- Costs of repair or purchase of glasses, repair of prosthesis /

60.000 EUR
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
1.000 EUR
250 EUR
500 EUR

Koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez

TRANSPORTATION and REPATRIATION COSTS / KOSZTY TRANSPORTU i REPATRIACJI
- Costs of transport to the nearest health care institution /
Koszty transportu do najbliższej placówki służby zdrowia
- Costs of transport to other health care institution abroad /
Koszty transportu do innej placówki służby zdrowia za granicą

- Costs of transport to the place from which the journey can be continued /
Koszty transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana
- Costs of transport to the place of residence / Koszty transportu do kraju zamieszkania

- Costs of transport of the body of the deceased person to the place of residence or funeral abroad /
Koszty transportu zwłok do kraju zamieszkania lub pogrzebu za granicą

up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL

- Purchase of coffin / Zakup trumny

1.000 EUR

ASSISTANCE / ASSISTANCE
- Healthcare / Opieka medyczna
- Guarantee of medical costs coverage / Gwarancja pokrycia kosztów leczenia
- Arranging transport of the Insured / Organizacja transportu Ubezpieczonego
- Arranging transport of corps or funeral abroad / Organizacja repatriacji lub pogrzebu za granicą
- Costs of rescue and search / Koszty ratownictwa i poszukiwań
- Costs of transport and accommodation of person called to accompany /

+

up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
up to the amount of sum insured MTC / do wysokości sumy ubezpieczenia KL
5.000 EUR
2.000 EUR

Koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia
- Delivery of medicines / Dostarczenie leków
- Assistance in case loss of credit cards and travel documents /
Pomoc w razie zagubienia kart kredytowych i dokumentów podróży
- Assistance in case theft of money / Pomoc w razie kradzieży środków pieniężnych
- Legal assistance / Pomoc prawna
- Loan for bail / Pożyczka na kaucję

+
+
500 EUR
2.500 EUR
10.000 EUR

PERSONAL LIABILITY (section C) / ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (sekcja C)
Variant / Wariant: TRAVEL (T), TRAVEL SPORT (TS)
Version / Wersja: TA, TB, TC, TD, TSA, TSB, TSC, TSD
- Damage to a person / Szkody na osobie
- Material damage / Szkody na mieniu

50.000 EUR
10.000 EUR

Additional information / Dodatkowe informacje:
Variants CLASSIC SPORT and TRAVEL SPORT include additionally high-risk sports and high-performance sports /
Warianty CLASSIC SPORT oraz TRAVEL SPORT obejmują dodatkowo uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowe uprawnianie sportów

Information of the chosen insurance variant and the version is included in the Stowarzyszenie Planeta Młodych membership card /
Informacja o wybranym wariancie oraz wersji ubezpieczenia znajduje się na karcie członkowskiej Stowarzyszenia Planeta Młodych

TERMS and CONDITIONS /
WARUNKI UBEZPIECZENIA

Particular Terms and Conditions of the Insurance of Membership Card Holders of Stowarzyszenie Planeta Młodych
Europäische Reiseversicherung AG Branch in Poland No. 10.32.001 (0911) /
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Członkowskich Stowarzyszenia Planeta Młodych
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Nr 10.32.001 (0911)

Emergency Call Centre is available for 24 hours in Polish ONLY IN CASE OF EMERGENCY / Centrum Alarmowe jest do dyspozycji 24 godziny na dobę w języku polskim
TYLKO W NAGŁYCH WYPADKACH +48 58 309 11 00
Prezes Zarządu Richard Bader

Członek Zarządu Torsten Haase



