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Wszyscy Klienci korzystający z imprez organizowanych przez Grecos Holiday Sp. z o.o. są objęci 
ubezpieczeniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 
Wrocław, na podstawie podpisanej umowy ubezpieczenia nr 9/Z/2014. Ubezpieczenie TU EUROPA S.A. 
przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje na podstawie 
Warunków ubezpieczenia podróżnego dla Grecos Holiday Sp. z o.o. w wariancie Standard: 

   

RODZAJ UBEZPIECZENIA STANDARD  
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (w tym koszty 
ratownictwa 5 000 €) 

15 000 € 
 

Ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard 15 000 €  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 3 000 €  
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 €  
Ubezpieczenie od następstw uprawiania turystyki kwalifikowanej -  

W przypadku leczenia ambulatoryjnego, w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu 
Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20 EUR. Za udział własny uważa się kwotę, o którą TU Europa 
S.A. zmniejszy przyznane świadczenie ubezpieczeniowe. 

 ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy nie obejmuje:  
• następstw chorób przewlekłych, czyli chorób mających długotrwały przebieg, trwających 

zwykle miesiącami lub latami, leczonych w sposób stały lub okresowy 

• uprawiania sportów wysokiego ryzyka, czyli uprawiania sportów takich jak: kitesurfing, 

nurkowanie z aparatem powietrznym, jazda konna, polo, myślistwo, rafting lub inne sporty 

wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne 

 
Klient ma zawsze możliwość wyboru ubezpieczenia dopasowanego do swoich potrzeb i rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej za dopłatą dodatkowej składki o następujące ubezpieczenia dodatkowe Towarzystwa 
Ubezpieczeń EUROPA S.A.:  
 
 
 

 

 
 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 GRECOS ADVENTURE 2018 

KOS, 28.10-31.10.2018 
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RODZAJ UBEZPIECZENIA 4 dni 

Ubezpieczenie STANDARD PLUS i od następstw chorób 
przewlekłych 

30 zł 

Ubezpieczenie STANDARD i od następstw chorób 
przewlekłych 

15 zł 

Ubezpieczenie Standard SPORT i od następstw uprawiania 
sportów wysokiego ryzyka 

8 zł 

 

RODZAJ UBEZPIECZENIA 
STANDARD 

PLUS  
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (w tym koszty 
ratownictwa 5 000 €) 

65 000 € 
 

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych (w zakresie kosztów 
leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w 
podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) 

- 

 
Ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji rozszerzonej 15 000 €  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 5 000 €  
Ubezpieczenie od następstw uprawiania turystyki kwalifikowanej -  
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 €  

obejmuje: narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, 
nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki 
walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurfing, windsurfing, surfing, jazda na 
nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball. 

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem ubezpieczenia podstawowego Standard, uprzejmie prosimy o 
dokonanie płatności zgodnie z poniższym: 
 
TERMIN PŁATNOŚCI: do 16 października 2018 roku 
NUMER KONTA: MILLENNIUM BANK O/POZNAŃ NR: 07 1160 2244 6510 0000 0224 1231 
NUMER REZERWACJI GA 2018: 2241231 
TYTUŁ PRZELEWU: NR REZ. 2241231 + NAZWISKO + WYBRANY PAKIET UBEZPIECZENIA 
 
Prosimy o stosowanie następujących skrótów wariantów ubezpieczeń w tytułach przelewów: 

1. Ubezpieczenie STANDARD PLUS i od następstw chorób przewlekłych – PLUS 

2. Ubezpieczenie STANDARD i od następstw chorób przewlekłych – CHPRZ 

3. Ubezpieczenie SPORT i od następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka – SPORT 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: dwa@grecos.pl  
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