
 

 

 

 

Potwierdzenie zawarcia 

ubezpieczenia AXA 

 
AXA AXA AXA AXA Towarzystwo UbezpieczeńTowarzystwo UbezpieczeńTowarzystwo UbezpieczeńTowarzystwo Ubezpieczeń    i Reasekuracjii Reasekuracjii Reasekuracjii Reasekuracji    S.A.S.A.S.A.S.A.    

potwierdza niniejszym , że wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych do 
wszystkich państw Świata organizowanych przez 

 
PAZOLA PAZOLA PAZOLA PAZOLA Sp. z o.oSp. z o.oSp. z o.oSp. z o.o    

z siedzibą w WarszawieWarszawieWarszawieWarszawie, przy, przy, przy, przy ul. ul. ul. ul. Stawki 3 aStawki 3 aStawki 3 aStawki 3 a    
są objęci na podstawie OWU Podróży KONTYNENTY ubezpieczeniem: 

 
koszty leczeniakoszty leczeniakoszty leczeniakoszty leczenia    (wraz z assistance) do sumy                            3(wraz z assistance) do sumy                            3(wraz z assistance) do sumy                            3(wraz z assistance) do sumy                            30000    000 EUR000 EUR000 EUR000 EUR    

koszty ratownictwakoszty ratownictwakoszty ratownictwakoszty ratownictwa    ( podlimit kosztów leczenia) do sumy( podlimit kosztów leczenia) do sumy( podlimit kosztów leczenia) do sumy( podlimit kosztów leczenia) do sumy                                            5000 EUR5000 EUR5000 EUR5000 EUR        

następstwa nieszczęnastępstwa nieszczęnastępstwa nieszczęnastępstwa nieszczęśliwych wypadków:śliwych wypadków:śliwych wypadków:śliwych wypadków:    

NWINWINWINWI    ( trwały uszczerbek na zdrowiu)( trwały uszczerbek na zdrowiu)( trwały uszczerbek na zdrowiu)( trwały uszczerbek na zdrowiu)    do sumy                            do sumy                            do sumy                            do sumy                                4444000000000000    EUREUREUREUR    

NWSNWSNWSNWS( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)do sumy do sumy do sumy do sumy     2222000 000 000 000 EUREUREUREUR    

bbbbagaż podróżny agaż podróżny agaż podróżny agaż podróżny do sumy                                                               4do sumy                                                               4do sumy                                                               4do sumy                                                               400 00 00 00 EUREUREUREUR    

na podstawie Umowy Generalnej nr 5046933504693350469335046933    

    

Dla każdegoDla każdegoDla każdegoDla każdego    klientklientklientklienta wyjeżdżającegoa wyjeżdżającegoa wyjeżdżającegoa wyjeżdżającego    z biuremz biuremz biuremz biurem    na imprezę na imprezę na imprezę na imprezę nurkowąnurkowąnurkowąnurkową    zaleca się wykupieniezaleca się wykupieniezaleca się wykupieniezaleca się wykupienie    za za za za 

opłaceniem dodatkowej składki, opłaceniem dodatkowej składki, opłaceniem dodatkowej składki, opłaceniem dodatkowej składki, zwyżki za uprawienie nurkowania, zwyżki za uprawienie nurkowania, zwyżki za uprawienie nurkowania, zwyżki za uprawienie nurkowania, zwyżki za sprzęt sportowyzwyżki za sprzęt sportowyzwyżki za sprzęt sportowyzwyżki za sprzęt sportowy        lub lub lub lub 

zwyżki za zwyżki za zwyżki za zwyżki za następstwnastępstwnastępstwnastępstwaaaa    choróbchoróbchoróbchorób    przewlekłych i nowotworowych.przewlekłych i nowotworowych.przewlekłych i nowotworowych.przewlekłych i nowotworowych.    

    

Osobą zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.Osobą zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.Osobą zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.Osobą zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.    

 
Numer CENTRALI ALARMOWEJ czynnej 24 godziny na dobę: 

Tel: (+48) 22 575 90 80 
Fax: (+48) 22 575 90 82 

 
Na podstawie §11 ust 5 i 6 OWU  KONTYNENTY wprowadza siNa podstawie §11 ust 5 i 6 OWU  KONTYNENTY wprowadza siNa podstawie §11 ust 5 i 6 OWU  KONTYNENTY wprowadza siNa podstawie §11 ust 5 i 6 OWU  KONTYNENTY wprowadza się franszyzę redukcyjnąę franszyzę redukcyjnąę franszyzę redukcyjnąę franszyzę redukcyjną    

w wysokości w wysokości w wysokości w wysokości 44440000    EUR, w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez EUR, w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez EUR, w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez EUR, w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez 
kontaktu z Centralą Alarmową.kontaktu z Centralą Alarmową.kontaktu z Centralą Alarmową.kontaktu z Centralą Alarmową.    

 
    

W imieniu W imieniu W imieniu W imieniu AXAAXAAXAAXA    TTTTUUUU    i Ri Ri Ri R    S.A.S.A.S.A.S.A.    
Kierownik SprzedażyKierownik SprzedażyKierownik SprzedażyKierownik Sprzedaży    ds. Ubezpieczeń Turystycznych ds. Ubezpieczeń Turystycznych ds. Ubezpieczeń Turystycznych ds. Ubezpieczeń Turystycznych     
    
Małgorzata KellerMałgorzata KellerMałgorzata KellerMałgorzata Keller    


