
Optymalne rozwiązania 
na wyjazdy narciarskie

Spędzasz wolny czas na sportowo? Lubisz aktywny wypoczynek? 
W ubezpieczeniu Allianz dla klientów TUI w wariancie Optymalnym 
i Optymalnym Plus mamy dobre rozwiązania dla miłośników 
białego szaleństwa.



Wariant Optymalny i Optymalny Plus 
to ochrona klientów TUI uprawiających 
sporty zimowe takie jak narciarstwo lub 
snowboarding po wyznaczonych trasach 
zjazdowych. Szeroki zakres, ochrona 
sprzętu sportowego i koszty leczenia 
bez limitu to gwarancja spokojnego 
wypoczynku! 

Optymalny / 
Optymalny Plus

Standardowy 
SKI

Koszty leczenia w związku 
z uprawianiem sportów 
zimowych

bez limitu do 250 000 zł

Transport medyczny 
• do placówki medycznej 
np. ze stoku helikopterem 
• pomiędzy placówkami 
medycznymi 
• do miejsca 
zakwaterowania
• do kraju zamieszkania

bez limitu do 250 000 zł

 Koszty poszukiwań i 
ratownictwa

44 000 zł 22 000 zł

Ochrona w zakresie 
COVID-19 ✓ ✓

Bagaż podróżny
5000 zł / 1 os.  

w tym sprzęt 
elektroniczny

2000 zł / 1 os.  
w tym sprzęt 
elektroniczny

Sprzęt sportowy (np. narty, 
snowboard)

4000 zł/os.

OC w związku z uprawia-
niem sportów zimowych

400 000 zł 
na osobie

100 000 zł 
na osobie

Ochrona przy zaostrzeniu 
chorób przewlekłych ✓ ✓

NNW – uszczerbek na 
zdrowiu w wyniku upra-
wiania sportów zimowych

55 000 zł 30 000 zł

Pakiet Assistance Pełny Standardowy

Sport Assistance dla 
narciarzy: ✓

•  zwrot kosztów za niewy-
korzystany za ski-pass/ 
szkółkę narciarską

limit 800 zł

• świadczenie w przy-
padku zamknięcia tras 
zjazdowych

80 zł / 1 doba 
maks. 800 zł

• zwrot kosztów wypoży-
czenia sprzętu sportowego

60 zł / 1 doba 
maks. 600 zł

• zakup/wypożyczenie 
sprzętu rehabilitacyjnego

1000 zł

Zakres ochrony w pakietach

Rozwiązania dla Ciebie w wariantach  
Optymalny i Optymalny Plus
•  Pokrycie kosztów organizacji i leczenia po nieszczęśli-

wym wypadku lub nagłym zachorowaniu – bez limitu.
•  Organizacja i pokrycie kosztów transportu np. 

po wypadku na stoku, również helikopterem – bez limitu.
•  Transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania oraz 

transport zwłok do miejsca pochówku – bez limitu.
•  Poszukiwanie i ratownictwo na wypadek zgłoszenia Two-

jego zaginięcia – do 44 000 zł.
•  Ubezpieczenie sprzętu sportowego np. nart do uprawia-

nia wszystkich odmian narciarstwa lub deski do uprawia-
nia snowboardu i jego odmian – suma ubezpieczenia 
4000 zł.

•  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 
suma ubezpieczenia 55 000 zł.

•  Ubezpieczenie OC w związku z uprawianiem sportów 
zimowych – suma ubezpieczenia 400 000 zł.

•  Ochrona na wypadek zaostrzenia chorób przewlekłych
•  Pokrycie kosztów zachorowania na Covid-19 w ramach 

kosztów leczenia i assistance.
•  Dodatkowo w wariancie Optymalnym Plus koszty kwa-

rantanny/izolacji w związku z zachorowaniem na 
Covid-19 – do 500 zł dziennie, maksymalnie do 14 dni.

Podanych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. 
Materiały prezentowane są jedynie w celach informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Allianz dla Klientów TUI z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska 
S.A.(Allianz). Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę odpowiedzialności Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również 

może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, 
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz dla Klientów TUI zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 16/2022, dostępne u agenta ubezpieczenio-
wego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000  złotych (wpłacony w całości).

MATERIAŁ REKLAMOWY

Sporty zimowe: aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie 
następujących dyscyplin sportowych: bobsleje, bojery, hokej, kite-skiing, jazda na skuterach śnieżnych, kite-snowboarding, 
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe po oznaczonych trasach, 
saneczkarstwo, skibob, snowboard zjazdowy po oznaczonych trasach, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy 
przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

Sprzęt sportowy: narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deska do uprawiania snowboardu 
i jego odmian, deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do 
nurkowania, specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, 
specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej, wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

Definicje

Dodatkowe świadczenia podczas 
uprawiania sportów. W wariantach 
Optymalny i Optymalny Plus 
znajdziesz specjalne świadczenia 
dla miłośników białego szaleństwa →

W ramach ochrony Sport Assistance:
•  Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu imiennego lub skipass, 

a także zajęcia w szkółce sportowej – maksymalnie do 800 zł 
na cały okres ubezpieczenia;

•  Świadczenie w przypadku zamknięcie tras zjazdowych – do 80 zł 
dziennie, maksymalnie do 800 zł na cały okres ubezpieczenia;

•  Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego – do 60 zł dzien-
nie, maksymalnie do 600 zł na cały okres ubezpieczenia;

•  Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 
maksymalnie do 1000 zł na cały okres ubezpieczenia.
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