Czerp z życia pełnymi garściami, żyj ciekawie, nie ograniczaj
się. My zadbamy o całą resztę.

Przewodnik

Klienta

Wiemy, że o ubezpieczeniu następnym razem pomyślisz dopiero, jak coś się stanie. Poświęć jednak chwilę, żeby
wiedzieć, jak z niego korzystać.

PAMIĘTAJ
Traktujemy Cię partnersko, więc już na wstępie przypominamy: nie będziemy mogli wypłacić Ci świadczenia, jeśli
do zdarzenia doszło, kiedy byłeś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.
Pakiet TY nie chroni Cię w czasie, gdy wyczynowo lub zawodowo uprawiasz sport. Jeśli na przykład należysz
do klubu lub organizacji sportowej, bierzesz udział w rozgrywkach albo otrzymujesz za uprawiany sport wynagrodzenie,
nie będziemy mogli wypłacić Ci świadczenia, jeśli w związku z treningiem lub zawodami coś Ci się stanie.
Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego nie pytaliśmy Cię o stan zdrowia. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie
nie obejmuje sytuacji, w których Twój stan zdrowia pogorszy się w związku z chorobą, o której wiedziałeś przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.
ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, ŻE
•

•
•

Twoja składka nigdy się nie zmieni – jeśli zdecydowałeś się opłacać ją co miesiąc, wynosić będzie 49 zł.
Jeśli wybrałeś coroczną wpłatę, przysługuje Ci rabat w wysokości 25 zł w skali roku, co oznacza, że oszczędzasz
połowę miesięcznej składki. Chciałbyś zmienić częstotliwość opłacania? Możesz to zrobić w każdą rocznicę zawarcia
umowy.
Wiemy, że masz ważniejsze rzeczy na głowie niż pamiętanie o terminowym opłaceniu składki – specjalnie dla osób
takich jak Ty udostępniliśmy usługę Polecenie Zapłaty. Aktywuj ją, by mieć pewność nieprzerwanej
ochrony. Wolisz własnoręcznie robić przelewy? Nie ma sprawy, jeśli przegapisz termin, wyślemy Ci list przypominający.
Twoja umowa została zawarta na 7 lat, ale wiemy, że na stałe związki masz jeszcze czas – możesz
zrezygnować z niej w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat.

Gdybyś miał dodatkowe pytania, pamiętaj, że możesz nas zapytać na Facebooku lub pod numerem
22 557 44 44. Na stronie www.aviva.pl możesz również zobaczyć film, jak korzystać z Twojego pakietu.

Przedstawione informacje stanowią materiał marketingowy. Treści w nim zawarte w sposób poglądowy (ogólny)
przybliżają zakres ubezpieczenia. Pełny i szczegółowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń regulują właściwe
ogólne warunki ubezpieczenia.

ZOBACZ, CO DAJE CI TWÓJ PAKIET I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ
WYKLUCZENIA

CO ZAWIERA PAKIET TY

Twoim bliskim wypłacimy 10 000 zł
w razie, gdyby Ciebie zabrakło.

OC

Wypłata ta nie jest obciążona
podatkiem od spadków i darowizn ani
podatkiem od zysków kapitałowych.

Dajemy Ci dostęp do lekarzy specjalistów
i badań w prywatnych przychodniach.

W każdym roku przysługują Ci
2 wizyty lekarskie.

Zapewniamy Ci pomoc podczas
podróży - pokryjemy koszty leczenia,
skradzionego bądź zniszczonego bagażu
i sprzętu sportowego oraz koszty szkód
osobowych i rzeczowych, a także
zapewnimy dostęp do assistance 24 h/7.

W każdym roku w ramach pakietu
przysługuje Ci 14 dni ubezpieczenia
turystycznego. Podczas podróży
musisz mieć ze sobą co najmniej
25 euro – pokryjemy koszty
leczenia powyżej tej kwoty.

Pokryjemy koszt szkód osobowych
i majątkowych wyrządzonych osobie
trzeciej przez Ciebie i mieszkającą
z Tobą osobę bliską. Zwróć uwagę,
że Twoje ubezpieczenie rozszerzone
jest o szkody wyrządzone
w wynajmowanym mieszkaniu
oraz powstałe w czasie
amatorskiego uprawiania sportu.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

Gwarantujemy, że wypłacimy świadczenie
w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania
potrzebnych dokumentów.
Jeśli nie wywiążemy się z obietnicy,
zwrócimy Ci roczną składkę.

Wypłacimy Ci nawet do 5 000 zł za złamanie,
skręcenie lub oparzenie powstałe
w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Naprawimy uszkodzony i odkupimy
skradziony sprzęt mobilny
oraz oddamy kasę za nieautoryzowane
połączenia.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Na wizytę lekarską musisz się wcześniej
umówić. W dniu wizyty weź ze sobą
imienną kartę identyfikacyjną, którą
od nas dostałeś, oraz dowód tożsamości.
Co najmniej 24 h przed wyjazdem
musisz aktywować ubezpieczenie.
Zrób to, dzwoniąc pod numer
22 557 44 44.

Twój smartfon, tablet i laptop
chroniony jest tylko w Polsce.

Limit kosztów wynosi 10 000 zł
i obejmuje jedynie szkody
powstałe na terenie Polski.

Wejdź na https://form.aviva.pl/szkody
i sprawdź, jakie dokumenty będą
nam potrzebne. Następnie wyślij
nam ich skany na bok@aviva.pl.
Jeśli masz pytania, zadzwoń
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00
pod numer 22 557 44 44.
Zgłoszenia można dokonać, wysyłając
nam skany potrzebnych dokumentów
na bok@aviva.pl.

Żeby umówić się na wizytę, zadzwoń
na ogólnopolski numer infolinii
Grupy LUX MED: 22 33 22 888.

Cokolwiek stanie się podczas podróży,
zadzwoń pod czynny 24 h/7 numer
alarmowy: 800 245 880
lub +48 22 205 50 60.

Zadzwoń pod czynny 24 h/7 numer
alarmowy: 22 203 79 04.

Zawsze musimy mieć Twój aktualny adres
zamieszkania – pamiętaj, że jeśli
się przeprowadzisz
(nawet do wynajmowanego mieszkania),
musisz nam o tym powiedzieć.

Zadzwoń od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00 pod numer
22 557 44 44.
Poprowadzimy Cię przez całą drogę
do odszkodowania.

