
 

 

 

UBEZPIECZENIE 

PODRÓŻNE  

VISUM PLUS 
Informacje o produkcie 



 

Carebüro.de – oferta dla opiekunek 

Chcesz założyć firmę w Niemczech? Szukasz najlepszego polskiego biura, które poprowadzi 

twoją gewerbe? Dobrze trafiłaś!!! 

U nas zyskasz: 

 Gewerbe bez zameldowania w Niemczech 

 Pomoc w znajdowaniu podopiecznych dla twojej niemieckiej firmy 

 Darmowe pieczątki, wizytówki i stronę dla twojej gewerbe 

 Nie drogie Ubezpieczenie Visum Plus  

 Legalne zatrudnienie na terenie Niemiec  

Kontakt  

 Zobacz:  http://carebiuro.de/    

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de  

Informacja o produkcie  

Visa Plus dla zagranicznego gościa na pobyt do 365 dni 

Zainteresowanie ubezpieczeniem HanseMerkur – to dobry wybór! 

Możesz użyć tej informcji do szybkiego przeglądu wybranego ubezpieczenia. Proszę pamiętać 

jednak, że nie zawiera wszystkich informacji odnoszących się do umowy. Całość umowy trzeba 

odnieść do wniosku o ubezpieczenie, polisy i warunków ubezpieczenia. Wszystkie wymienione 

poniżej warunki ubezpieczenia ważne są tylko wtedy , gdy objęte są ceną wybranej przez Ciebie 

Ochrony ubezpieczeniowej.  

Jaki jest rodzaj ubezpieczenia? 

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dla przyjezdnych. Zakres i indywidualna kwota twojej ochrony 

są zależne od wybranej taryfy. 

 

http://carebiuro.de/
mailto:poczta@carebiuro.de


 

 

 

Jaki jest zakres ubezpieczenie? 

Podróżne ubezpieczenie zdrowotne 

Podróże Ubezpieczenia Zdrowotne jest zabezpieczeniem medycznym leczenia chorób występujących w 

czasie pobytu za granicą. Zwracamy koszty chorób i wypadków, które wystąpiły w trakcie wyjazdu w 

ramach ubezpieczenia. Należą do nich na przykład leczenie, lekarz, leki. Przedmiotem ubezpieczenia są 

również zabiegi stomatologiczne w tym wypełnień stomatologicznych oraz postępowanie w przypadku 

naprawy posiadanej protezy dentystycznej. Pełną specyfikacje można znaleźć w warunkach ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie twojego wyjazdu przed ryzykiem ponoszenia 

kosztów szkody twojej i innych osób. Ubezpieczyciel nie tylko pokrywa szkody, ale też sprawdza czy i w 

jakim stopniu istnieje obowiązek zapłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może odeprzeć za ciebie 

bezpodstawne roszczenia odszkodowawcze. Pełny zakres ubezpieczenia znajdziesz w warunkach 

ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie wypadkowe podróży  

Po zawarciu umowy ubezpieczenia wypadkowego, płacimy rentę jeśli w wyniku wypadku uległeś trwałemu 

ubezpieczeniu (np. ograniczeniu ruchu, paraliżowi, amputacji) Wysokość wypłacanej kwoty zależy od kwoty 

ubezpieczenia i stopnia utraty zdrowia. Pełny zakres ubezpieczenia proszę sprawdzić w warunkach polisy.  

 



Co wpływa na wysokość stawki ubezpieczenia? 

Wysokość składki zależy od wybranego Ubezpieczenia. Dokładną wysokość składki możesz 

sprawdzić w podglądzie stawek składki. Terminy i innych ogólnych informacji informacji o 

ubezpieczeniu szukaj w ogólnych przepisach ubezpieczeniowych. 

W jakich przypadkach HanseMerkur nie zapewnia wypłacenia 

ubezpieczenia podróży? 

Generalnie nie wypłaca się ubezpieczenia jeśli zdarzenie jest wywołane umyślnie przez 

ubezpieczonego. Zdarzenia wyłączone z ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie wypadkowe podróży 

W wypadku zatrucia alkoholowego lub zażywania narkotyków. Zjawiska poza wypadkowe, 

choroby wywołane starzeniem np. bóle pleców wywołane przez pozostawanie w pozycji 

siedzącej, udary, zawały serca. 

Ubezpieczenia zdrowotnego: 

Zabiegi wykonywane na ubezpieczonym w wyniku prób samobójczych. 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności osób i mienia: 

W przypadku uszkodzenia rzeczy pożyczonych lub wynajętych komuś. 

Jakie są twoje obowiązki zawarte w umowie? 

Należy zawrzeć umowę w każdym szczególe zgodnie z prawdą i kompletnie. W przeciwnym razie 

jest to naruszenie ubezpieczenia ! 

 



Jakich obowiązków musze dopełnić zgłaszając zdarzenie?  

Zachowaj szkody (obrażenia) najniżej jak to możliwe! Unikaj niepotrzebnego wzrostu kosztów. 

Przedstaw szkody bezpośrednio w HanseMerkur. Więcej w szczegółach ubezpieczenia. 

Jakie są dla ciebie konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie obowiązków? 

Bardzo ważne: Jeśli naruszysz jeden z warunków ubezpieczenia może to doprowadzić do jego utraty, a 

następnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w warunkach polisy  ( "obowiązki", a "Naruszenie 

obowiązku"). 

Kiedy zaczyna się i kończy twoje ubezpieczenie? 

Ochrona zaczyna się od momentu wniesienia opłaty, ale nie wcześniej niż w uzgodnionym terminie i 

kończy w wyznaczonym umową terminie. 

Jak długo trwa umowa i jak ją rozwiązać ? 

Jeśli nie jest to ubezpieczenie jednorazowe wygaśnięcie umowy ma miejsce w terminie uzgodnionym 

w umowie.  Zakończenie rocznego ubezpieczenia przedłuża umowę na kolejny rok, jeśli nie jest 

wypowiedziana przez Ciebie lub HanseMerkur na piśmie w okresie trzech miesięcy przed upływem 

obecnej umowy ubezpieczeniowej. Data ważności umowa ubezpieczenia kończy okres jego trwania. 

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

 



 

WAŻNE KONTAKTY  

Jak się zgłosić i założyć gewerbe w CAREBIÜRO.DE ? 

 Szukasz pracy to zarejestruj się http://caresenior24.pl/  

 Checesz założyć Gewerbe http://carebiuro.de/    

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de 

Robert Koleda 

 
Laycamobile DE +49152/19404397  (dla osób przebywających w 

Niemczech) 

 

Laycamobile PL +48152/ 729614323 (dla osób przebywających w Polsce) 
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