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§ 1
1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – zagranica” 
o ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania. 
2. Koszty ratownictwa i poszukiwania możemy objąć ochroną ubezpiecze-
niową po opłaceniu dodatkowej składki.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli obowiązujące są po-
stanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika 
– zagranica”.

SŁOWNICZEK TERMINÓW,
czyli co znaczą pojęcia użyte w klauzuli

§ 2
Pojęcie użyte w tej klauzuli, a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia „Niezbędnika podróżnika – zagranica”, przyjmuje następu-
jące znaczenie:
1. koszty ratownictwa i poszukiwania – wydatki poniesione przez Ciebie na 
akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane 
jednostki ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA,
czyli co obejmuje i od czego chroni Twoje ubezpieczenie

§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ciebie na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą w przypad-
ku, gdy zaistnieje istotne zagrożenie dla życia lub zdrowa Ubezpieczonego.
2. Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwania, jeżeli zdarzenie powo-
dujące zagrożenie dla życia lub zdrowa Ubezpieczonego nastąpiło poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwrot kosztów ratownictwa i poszukiwania następuje jedynie w przy-
padku, gdy koszty te nie zostały objęte innym ubezpieczeniem w zakresie 
kosztów leczenia lub kosztów transportu i powrotu do kraju.

ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA
czyli za jakie szkody nie będziemy odpowiadać

§ 4
Nie pokryjemy kosztów poniesionych na akcję ratowniczą lub poszuki-
wawczą, jeżeli zdarzenie powodujące istotne zagrożenie dla życia lub 
zdrowa Ubezpieczonego było wynikiem:
1) samookaleczenia,
2) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, 
lub substancjami psychotropowymi, chyba że nie miało to wpływu na 
powstanie szkody,
3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych przez 
ustawę Prawo o ruchu drogowym lub innych przepisów uprawnień do kie-
rowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
4) choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
5) uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
6) uczestnictwa w zakładach i bójkach z wyjątkiem działania w obronie 
własnej lub osoby bliskiej,
7) uprawiania sportów podwyższonego ryzyka, jeśli zakres ochrony ubez-
pieczeniowej został o nie poszerzony w umowie ubezpieczenia,
8) uprawiania sportów zimowych, za wyjątkiem sytuacji, w której zakres 
ochrony ubezpieczeniowej został poszerzony o amatorskie uprawianie tych 
sportów poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu zakupowym,
9) jazdy w górach na nartach lub snowboardzie oraz rowerze poza wyzna-
czonymi trasami,

10) poruszania się w górach poza wyznaczonymi szlakami dla pieszych, 
a także wchodzenia na zamknięte szlaki,
11) wykonywania pracy fizycznej, 
12) pełnienia czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa. 

SUMA NA JAKĄ UBEZPIECZONE SĄ KOSZTY RATOWNICTWA 
I POSZUKIWANIA,
czyli na jaką kwotę masz ubezpieczenie i jaki jest limit 
naszej odpowiedzialności

§ 5
1. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela za wszystkie koszty ratownictwa i poszukiwania w okresie 
ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia wynosi:
a) 15 000 PLN, gdy polisa została wykupiona dla regionu „Europa+”, obej-
mującego Europę i kraje Basenu Morza 
Śródziemnego,
b) 20 000 PLN, gdy polisa została wykupiona dla regionu „Świat” lub 
„Świat bez USA i Kanady”.

WAŻNE
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania zapewnia pokrycie 
kosztów wymienionych w § 3.
Są jednak szczególne sytuacje, w których koszty wymienione w § 3 nie 
zostaną pokryte. Zalecamy szczególnie uważną lekturę § 4, w którym 
opisano przyczyny powodujące istotne zagrożenie dla życia lub zdrowa 
ubezpieczonego wykluczające pokrycie przez nas kosztów ratownictwa 
i poszukiwania.

JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI, 
czyli na podstawie czego obliczona jest składka i jak ją można zapłacić

§ 6
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby dni trwania 
podróży i stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od okresu trwania podróży 
i zakresu terytorialnego ochrony.
3. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – zagranica” rozszerzonej 
o ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania w odniesieniu do 
ubezpieczenia kosztów ratownictwa i poszukiwania stosuje się zwyżki 
i zniżki określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Niezbędnik 
podróżnika – zagranica”.

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 
ZDARZENIA,
czyli co robić w przypadku stwierdzenie konieczności organizacji akcji 
ratunkowej lub poszukiwawczej

§ 7
1. Jeżeli konieczna jest organizacja akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, 
należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą służbą ratowniczą.
2. Jeżeli Ubezpieczony albo osoba organizująca akcję ratunkową lub 
poszukiwawczą dla Ubezpieczonego nie zna danych kontaktowych do 
właściwej służby ratowniczej, powinna skontaktować się z Centrum Alar-
mowym pod numerem telefonu + 48 58 555 50 70. Ustali ono niezwłocz-
nie najbliższą właściwą jednostkę ratowniczą i poda zgłaszającemu jej 
dane kontaktowe, w tym numer telefonu.
3. Niezależnie od obowiązków określonych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – zagranica” w przypadku przepro-
wadzenia akcji ratowniczej lub poszukiwawczej do obowiązków Ubezpie-
czonego należy niezwłocznie powiadomienie miejscowej jednostki policji 
o każdym zdarzeniu, które mogło powstać w wyniku przestępstwa.

SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA,
czyli jakie zasady stosujemy przy obliczaniu należnego odszkodowania

§ 8
1. W ubezpieczeniu kosztów ratownictwa i poszukiwania rozmiar szkody 
ustalamy na podstawie rachunków za akcje ratownicze lub poszukiwaw-
cze, które zostały wystawione przez wyspecjalizowane służby ratownicze 
biorące udział w akcji.
2. Odszkodowanie ustalamy w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody 
w granicach sumy ubezpieczenia.
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REGRES UBEZPIECZENIOWY,
czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie są Twoje obowiązki 
w tym zakresie

§ 9
1. Z dniem wypłaty przez nas odszkodowania roszczenie Ubezpieczonego 
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę powodującą ponie-
sienie kosztów ratownictwa i poszukiwania, przechodzi z mocy prawa na 
nas do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli pokryliśmy tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co 
do pozostałej części pierwszeństwo przed naszymi roszczeniami.
3. Nie przechodzą na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi 
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba 
że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez nas 
roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
5. Jeżeli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie się bez naszej zgody praw przy-
sługujących Wam do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód albo nie 
dopełnicie obowiązków zabezpieczenia roszczeń regresowych, możemy 
odmówić odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części. Jeżeli 
natomiast odszkodowanie już wypłaciliśmy, możemy żądać jego zwrotu.

You Can Drive 
STU ERGO Hestia SA 
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
58 555 50 60
www.youcandrive.pl

Zgłoszenie szkód i Assistance:
801 55 50 50 lub 58 555 50 50


