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KLAUZULA NR 1 DO OWU PZU WOJAŻER 
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET ROZSZERZONY
 
Załącznik nr 1 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/297/2015 
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 września 2015 r. 
oraz  uchwałą nr UZ/393/2015 z  dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą 
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpie-
czającego dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie 
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet Roz-
szerzony.

§ 2

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie „koszty transportu” 
rozumie się koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli 
podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin – biletu 
lotniczego klasy ekonomicznej.

§ 3

1.  W przypadku podróży ubezpieczonego po terytorium RP lub 
poza granice RP, PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli orga-
nizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance:
1)   Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmio-
tów osobistych ubezpieczonego, z wyłączeniem wszelkich 
dokumentów bez względu na ich charakter, niezbędnych do 
kontynuowania podróży, PZU SA organizuje i pokrywa koszty 
wysyłki do miejsca pobytu ubezpieczonego zastępczych 
przedmiotów osobistych. W przypadku utraty leków, których 
stałe przyjmowanie wynika z zaleceń lekarza, PZU SA organi-
zuje i pokrywa koszty wysyłki leków do miejsca pobytu ubez-
pieczonego.
Warunkiem wykonania usługi jest udostępnienie Centrum 
Alarmowemu PZU tych przedmiotów lub leków;

2)   Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłe- 
go zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA 
ubezpieczony był hospitalizowany i lekarz leczący ubezpie-
czonego w uzgodnieniu z lekarzem Centrum Alarmowego 
PZU zaleci dalszą rekonwalescencję, PZU SA organizuje 
i pokrywa koszty pobytu w hotelu dla ubezpieczonego 
maksymalnie do kwoty 400 zł za dobę i maksymalnie 
za 10 dób;

3)   Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu
Jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniej-
szego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek 
transportu nie może być wykorzystany, PZU SA organizuje 
i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest 
świadczona tylko w przypadku:
a)  nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby lub śmierci 

osoby bliskiej ubezpieczonego zaistniałych w kraju sta-
łego zamieszkania,

b)  wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej 
w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, 
o ile zdarzenie to miało miejsce w RP i pod warunkiem, 
że konieczność dokonania czynności prawnych i admini-
stracyjnych wymagała bezwzględnej obecności ubezpie-
czonego.

Konieczność wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do 
domu powinna być potwierdzona, w zależności od przyczyny 
powrotu, dokumentacją medyczną, zaświadczeniem admini-
stratora lub zaświadczeniem z Policji;

4)   Wizyta osoby bliskiej
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA ubez-
pieczony podczas podróży jest hospitalizowany przez okres 
przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna 
osoba bliska pełnoletnia, PZU SA organizuje i pokrywa 
koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej 

wskazanej przez ubezpieczonego. Dodatkowo, PZU SA organi-
zuje i pokrywa koszty pobytu tej osoby w hotelu maksymal-
nie do kwoty 400 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób;

5)   Zmiennik kierowcy
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego, potwierdzony pisem-
nym zaświadczeniem lekarza leczącego ubezpieczonego, nie 
zezwala na prowadzenie samochodu, motoru, skutera, któ-
rym ubezpieczony odbywał podróż, a żaden z pasażerów 
nie posiada prawa jazdy bądź nie może kierować pojazdem, 
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu do miejsca 
postoju samochodu zmiennika kierowcy wskazanego przez 
ubezpieczonego, który przywiezie ubezpieczonego i pasa-
żerów, a w przypadku motoru lub skutera – przy ograniczo-
nej liczbie miejsc – ubezpieczonego albo pasażera, zgodnie 
ze wskazaniem ubezpieczonego – do kraju stałego zamiesz-
kania. Świadczenie nie obejmuje kosztów paliwa, autostrad, 
parkingów, noclegów oraz innych kosztów poniesionych 
przez ubezpieczonego podczas powrotu ubezpieczonego do 
kraju stałego zamieszkania;

6)   Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kra-
dzieży dokumentów
a)  W przypadku, gdy podczas podróży w okresie ubezpiecze-

nia skradzione zostaną ubezpieczonemu lub zaginą karty 
płatnicze lub czeki wydane przez bank mający siedzibę na 
terytorium RP, PZU SA zapewnia pomoc przy zablokowa-
niu konta osobistego polegającą na:
–  przekazaniu ubezpieczonemu właściwego numeru tele-

fonu do banku prowadzącego ww. rachunek ban-
kowy albo

–  przekazaniu do banku prowadzącego rachunek ban-
kowy ubezpieczonego informacji o zaistniałej kradzieży 
lub zaginięciu kart płatniczych lub czeków, przy czym 
PZU SA nie odpowiada za skuteczność ani za prawi-
dłowość prowadzenia przez bank procesu zastrzeżenia 
tych kart lub czeków,

b)  w przypadku, gdy podczas podróży w okresie ubezpie-
czenia doszło do kradzieży, zaginięcia albo uszkodze-
nia dokumentów niezbędnych ubezpieczonemu w czasie 
podróży (paszport, dowód osobisty, wiza, prawo jazdy, 
bilety), Centrum Alarmowe PZU udziela informacji o dzia-
łaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumen-
tów zastępczych,

c)  jeżeli ubezpieczony zgłosił Policji zawiadomienie o po- 
pełnieniu przestępstwa, o którym mowa w lit. a lub b, 
PZU SA po przedstawieniu potwierdzenia zgłoszenia na 
Policję wypłaca ubezpieczonemu jednorazowe świadcze-
nie w wysokości 500 zł.

2.  W przypadku podróży ubezpieczonego poza granice RP, PZU SA 
na podstawie niniejszej Klauzuli dodatkowo organizuje i pokry- 
wa koszty następujących usług assistance:
1)   Pomoc w przekazaniu kaucji

Jeżeli ubezpieczony został zatrzymany poza granicami 
RP w związku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za 
które może ponosić odpowiedzialność, a w celu zwolnie-
nia z aresztu albo innej formy ograniczenia lub pozbawie-
nia wolności albo w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów 
postępowania i kar pieniężnych, wymagana jest przez pra-
wodawstwo danego kraju zapłata kaucji, PZU SA na życze-
nie ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty 
kaucji, pod warunkiem uprzedniego wpłacenia kwoty kau-
cji przez osobę wskazaną przez ubezpieczonego na podany 
przez PZU SA rachunek bankowy.
PZU SA nie pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji w przy- 
padku, gdy zatrzymanie albo inna forma ograniczenia lub 
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pozbawienia wolności ubezpieczonego ma związek z prze-
mytem lub handlem środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholem, bro-
nią albo udziałem ubezpieczonego w działaniach o charak-
terze politycznym lub terrorystycznym;

2)   Pomoc tłumacza w razie konfliktu z wymiarem spra-
wiedliwości
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawie-
dliwości w kraju, w którym się znajduje, PZU SA zapewnia 
udział i pokrywa koszty honorarium tłumacza maksymalnie 
do kwoty 5 000 zł. Świadczenie to przysługuje poza grani-
cami RP, a w przypadku cudzoziemca także na terytorium RP 
w razie jego konfliktu z wymiarem sprawiedliwości RP;

3)   Pomoc prawna
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedli-
wości w kraju, w którym się znajduje, PZU SA zapewni udział 
prawnika reprezentującego ubezpieczonego i pokrywa koszty 
jego honorarium maksymalnie do kwoty 10 000 zł, pod warun-
kiem, że zarzucane ubezpieczonemu czyny dotyczą wyłącznie 
czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa 
państwa, w którym się znajduje. Świadczenie to przysługuje 
poza granicami RP, a w przypadku cudzoziemca także na teryto- 
rium RP w razie jego konfliktu z wymiarem sprawiedliwości RP.
PZU SA nie pokrywa kosztów pomocy prawnej, jeżeli pro-
blem prawny ubezpieczonego związany jest z jego dzia- 

łalnością zawodową albo posiadaniem lub przechowywaniem 
pojazdów. W przypadku gdyby postępowanie prowadzone 
przeciwko ubezpieczonemu wykazało umyślne działanie 
ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu 
PZU SA poniesionych przez PZU SA kosztów pomocy prawnej 
w terminie 30 dni od dnia powrotu do domu;

4)   Kontynuacja podróży
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego będącego uczestnikiem 
podróży turystycznej, w której program przewiduje zmianę 
miejsca pobytu uczestników, uległ poprawie, PZU SA organi-
zuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca 
zachorowania lub wypadku do następnego etapu przewi-
dzianej podróży, aby umożliwić ubezpieczonemu jej konty-
nuowanie;

5)   Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnie-
niem podróży
Jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia o co naj-
mniej 6 godzin wylotu samolotu linii rejsowych, odjazdu 
pociągu lub autokaru linii rejsowych lub wypłynięcia promu 
podczas podróży ubezpieczonego w okresie ubezpiecze-
nia, PZU SA na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty 
zwraca ubezpieczonemu koszty poniesione na zakup arty-
kułów pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych, posił-
ków, przyborów toaletowych, maksymalnie do kwoty 300 zł. 
Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty poniesione 
w związku z opóźnieniem w przewozach czarterowych.


