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Informacja dla osób przebywających na terenie Ukrainy 

 

Jesteś ubezpieczony w UNIQA i przebywasz na terytorium Ukrainy nieobjętym 
działaniami zbrojnymi: 

 

Ubezpieczenie samochodu 

Autocasco: obejmujemy ochroną zdarzenia powstałe na tym terenie, jeśli przy 
zawarciu polisy rozszerzyłeś ochronę o terytorium Europy. Nie obejmujemy 
ochroną kradzieży.  

Assistance: nie obejmujemy ochroną zdarzeń powstałych na tym terenie. 

Autocasco Flota: obejmujemy ochroną zdarzenia powstałe na tym terenie. Jej 
zakres może być różny w zależności od wykupionych opcji.  

Assistance Flota: odpowiadamy za zdarzenia powstałe na tym terenie, jeśli 
posiadasz którykolwiek z wariantów Assistance, z wyjątkiem wariantu Podstawowy. 

NNW: odpowiadamy za zdarzenia powstałe na tym terenie. 

 

Ubezpieczenie turystyczne  

W ubezpieczeniu turystycznym odpowiadamy za zdarzenia powstałe na tym 
terenie. Pamiętaj, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia masz 7 dni na 
opuszczenie zagrożonego obszaru (jeżeli w chwili wybuchu działań zbrojnych 
przebywałaś/-eś na terytorium Ukrainy). 

Jeśli dopiero planujesz podróż na teren Ukrainy – nasza odpowiedzialność jest 
wyłączona. 

 

OC w życiu prywatnym 

Odpowiadamy za zdarzenia powstałe na tym terenie. 

 

Pamiętaj! 
 (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

Z naszej odpowiedzialności wyłączamy zdarzenia powstałe w wyniku działań 
wojennych. 

Organizacja pomocy Assistance może być bardzo utrudniona lub nawet 
niemożliwa. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony znajdziesz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. 
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Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy 
roszczeń w stosunku do UNIQA. 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy i przebywasz na terytorium Ukrainy objętym 
działaniami wojennymi: 

 

Skontaktuj się z najbliższą jednostką dyplomatyczną RP – aktualne informacje 
znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina  

 

Odwołanie do tekstu tłumaczenia na ukraiński: 
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina  
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