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TŁUMACZENIE DOKUMENTU 

N-03 CISV TRAVEL-MEDICAL INSURANCE POLICY INFORMATION 2019 
 

(ZASTRZEŻENIE: tłumaczenie nie jest oficjalnym dokumentem i nie zwalnia uczestników, ich rodziców oraz 
opiekunów prawnych z obowiązku zapoznania się z oryginałem dokumentu zamieszczonym na stronie 
www.cisv.org) 
 
 
 

ZASADY UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW CISV W 2019 R. 
 
UNIWERSALNE UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE CISV 
Wszyscy uczestnicy międzynarodowych programów CISV są automatycznie objęci ubezpieczeniem 
podróżnym CISV. Jest ono również dostępne na żądanie dla uczestników regionalnych spotkań, forów 
szkoleniowych, International Junior Branch Conference i Global Conference. 
 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO CISV 
Masz całodobową ochronę na całym świecie od momentu opuszczenia domu do powrotu. Oto niektóre z 
najważniejszych zagadnień. Szczegółowe informacje można znaleźć w polisie. 
 
Cena 
Koszt ubezpieczenia jest wliczony w opłatę za uczestnictwo w programie i opiera się zasadniczo na długości 
programu. Nie ma dodatkowych opłat dla pracowników programu. Koszty są następujące: 
 

- 23,34 GBP za osobę za programy Village, Step Up, Interchange i Seminar Camp 
- 19,10 GBP za osobę na spotkanie młodzieży i IPP 
- 22 GBP za osobę za inne wydarzenia / spotkania (w tym do 10 dni dodatkowej podróży) 

 
Nie ma żadnych dodatkowych opłat, które musisz zapłacić w przypadku reklamacji. 
 
Okres objęty ubezpieczeniem 
Jesteś objęty ubezpieczeniem przez cały okres trwania międzynarodowego programu lub spotkania CISV, dni 
podróży do i z imprezy, a także do 10 dodatkowych dni podróży rekreacyjnej (zgodnie z zasadami CISV 
International Basic Program Rules). 
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Co obejmuje ubezpieczenie? 
 

1. Przypadkowe obrażenia 

Płatności za konkretne poważne obrażenia Aż do 60.000 GBP 

 
2. Potrzeby medyczne 

Wydatki medyczne i inne wydatki wliczone: 

Aż do 1.000.000 GBP 

• Istniejące warunki są objęte, jeśli są kontrolowane 
• Poradnictwo psychiatryczne po traumatycznym wydarzeniu 
• Tam, gdzie jest to konieczne z medycznego punktu 

widzenia, transport do innego szpitala lub repatriacja 
(powrót do kraju pochodzenia) 

 
3. Podróż / Anulowanie 

Nieodwołalne * koszty podróży w przypadku odwołania podróży lub 
powrotu do domu z powodu: 

Aż do 1.000 GBP 
* Koszty te można zażądać 
w przypadku, gdy linie 
lotnicze lub biuro podróży 
odmówiło ich zwrotu. 

• Choroba lub wypadek 
• Choroba lub wypadek dorosłego lidera, co prowadzi do 

konieczności odwołania lub skrócenia wyjazdów delegatów 
młodzieżowych 

• Program CISV jest anulowany lub skrócony zgodnie z sekcją 
D polisy ubezpieczeniowej 

 
4. Podróż / bagaż, rzeczy osobiste 

Utrata bagażu i rzeczy osobistych nie objętych przez przewoźnika 
Aż do 2.000 GBP, ale 
maksymalnie 500 GBP za 
każdy przedmiot 

Zakupy awaryjne z powodu utraty / opóźnienia bagażu nieobjętego 
przez przewoźnika Aż do 250 GBP 

Niezbędne wydatki na hotel i żywność nie pokrywane przez linie 
lotnicze w przypadku opóźnienia dużego lotu (powyżej 6 godzin) Aż do 250 GBP 
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5. Zarządzanie kryzysowe i ewakuacja awaryjna 

Specjalistyczne usługi doradcze i pomocowe w przypadku zdarzenia 
związanego z bezpieczeństwem politycznym, złośliwym (szkodliwym) 
działaniem, zamieszkami publicznymi lub klęską żywiołową. 

Aż do 500.000 GBP za 
zdarzenie 

 
6. Odpowiedzialność osobista 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody inne niż 
wynikające z odpowiedzialności karnej za przestępstwo wobec 
innych osób lub ich własności, które nie są pod opieką CISV lub 
osoby ubezpieczonej. 

Aż do 1.000.000 GBP 

 
 
DALSZE INFORMACJE 
To ubezpieczenie obejmuje programy od 2016 r. Informacje będą udostępniane na bieżąco i będą 
publikowane na stronie internetowej, w tym te dokumenty: 
 

- N-03A Polisa ubezpieczenia podróżnego CISV 
- N-04 Ubezpieczenie podróżne CISV – Jak rozpocząć lub złożyć roszczenie? 
- N-04A Schemat blokowy ubezpieczenia podróżnego CISV – Jak założyć roszczenie? 
- N-04B Ubezpieczenie podróżne CISV – Zakres zarządzania kryzysowego 

 
Zapoznaj się z dedykowana stroną z informacjami o ubezpieczeniu podróżnym (zawierającą łącza do 
powyższych dokumentów) i często zadawanymi pytaniami na stronie www.cisv.org Wszelkie zapytania należy 
kierować do Biura Międzynarodowego. 


