
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaproponować Państwu zmodyfikowane ubezpieczenie w podróży zagranicznej, 
skierowane wyłącznie dla Klientów Kluczowych Grupy LUX MED.

Poczucie bezpieczeństwa nie powinno mieć granic, dlatego nasza propozycja nieustannie się rozwija, 
abyście mogli Państwo czuć się bezpiecznie w każdym zakątku ziemi.

Nie ważne, czy wyjeżdżacie za granicę do pracy, w sprawach służbowych, czy też, by wypocząć – będąc 
klientem Grupy LUX MED, aktywnie korzystającym z ubezpieczenia podczas podróży zagranicznych, macie 
Państwo zapewnione automatyczne kontynuowanie umowy ubezpieczenia na terenie wszystkich państw 
świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania.

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. zmienia się Ubezpieczyciel i nowym dostawcą usługi będzie: 
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (AWP) – Grupa Allianz Partners.

AWP jest Ubezpieczycielem Grupy Allianz, do której należy spółka Mondial Assistance. Firma ta przez 
ostatnie 10 lat naszej współpracy świadczyła dla Państwa serwis ubezpieczeniowy polegający na 
organizacji leczenia podczas podróży zagranicznych.

Kontynuujemy ubezpieczenie, które zapewnia Państwu: 

• pokrycie kosztów leczenia do wskazanych sum ubezpieczenia i pomocy w podróży – assistance;
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
• ubezpieczenie bagażu podróżnego – zniszczenia, kradzieży, uszkodzenia;
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy.

Zwracamy uwagę, że kontynuowanym ubezpieczeniem objęte będą również:

• ryzyko związane z uprawianiem m.in. takich sportów, jak: narciarstwo, snowboard, windsurfing,     
  nurkowanie bez akwalungu;
• koszty leczenia związane z ciążą i powikłaniami w czasie ciąży – do 32 tygodnia ciąży;
• zaostrzenia i powikłania wszelkich chorób przewlekłych;
• pokrycie kosztów leczenia w przypadku nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru;
• pokrycie kosztów leczenia związanego z niespodziewanym leczeniem Covid-19 (Uwaga! Ubezpieczenie  
   nie pokrywa kosztów kwarantanny).

Co należy zrobić?

• Informujemy, że nowym ubezpieczeniem zostaniecie Państwo objęci automatycznie i żadna aktywność –   
  poza zapoznaniem się z załączonymi dokumentami, szczególnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia –  
  nie jest wymagana.
• W razie pytań prosimy o kontakt na adres: koszty.leczenia@luxmed.pl

W załączeniu przesyłamy:

• Informator,
• Warunki Ogólne Ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla VIP Klientów Grupy LUX MED.
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