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Tak Podróżuję – ubezpieczenie turystyczne

Zalety produktu 

Wysokie sumy ubezpieczenia do 1 mln zł

Trzy gotowe warianty do wyboru, w tym jeden elastyczny dający możliwość 
doboru zakresu i sum ubezpieczenia

Prosty i szybki sposób zawarcia umowy drogą online poprzez stronę PKO 
Ubezpieczenia.

Ochrona niezależnie od wieku dla każdego podróżującego

Atrakcyjne zniżki – 11% zniżki rodzinnej w podróży z dzieckiem, dodatkowy 
rabat za udzielenie zgody marketingowej
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Tak Podróżuję - ubezpieczenie turystyczne

Szeroki zakres ochrony w podróży i wysokie sumy ubezpieczenia: 
ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, OC w życiu prywatnym, 
następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu

Możliwość uzyskania ochrony również w przypadku uprawniania 
sportów wysokiego ryzyka czy pracy fizycznej za granicą

Ochrona na terytorium Europy i krajów basenu Morza 
Śródziemnego lub Świata (ochrona nie obowiązuje na terytorium 
Polski)

Zakres produktu 

Ubezpieczenie dostępne na stronie: www.pkoubezpieczenia.pl

http://www.pkoubezpieczenia.pl/
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Moje Podróże24 - ubezpieczenie turystyczne 

Atrakcyjne zniżki: karta EKUZ, zniżka rodzinna, Karta Dużej 
Rodziny

Ochrona zdrowia, bagażu podróżnego i odpowiedzialności 
cywilnej dopasowana do potrzeb: wypoczynek, uprawianie 
sportu, praca

Prosty sposób zakupu online – oferta dla posiadaczy ROR 
w PKO Banku Polskim

Start ubezpieczenia w dniu jego zakupu, co umożliwia zakup 
polisy w dniu wyjazdu

Zalety produktu 



Możliwość rozszerzenia ochrony o: sporty ekstremalne, pracę 
fizyczną, ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub skrócenia wyjazdu

3 warianty polisy dostosowane do potrzeb: wypoczynek, sport, 
praca

Ubezpieczenie Assistance i Family Assistance – ochrona dla 
osób ubezpieczonych przebywających w podróży 
zagranicznej oraz ich bliskich, którzy pozostali w kraju

Szeroki zakres ochrony: ubezpieczenie kosztów leczenia 
także w przypadku zaostrzenia lub powikłania chorób 
przewlekłych oraz NNW, OC w życiu prywatnym, 
ubezpieczenie bagażu 

Ochrona na terytorium Polski, Europy, Świata

Ubezpieczenie dostępne online w serwisie iPKO

Zakres produktu 

Moje Podróże24 - ubezpieczenie turystyczne 
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Mój Dom24 – ubezpieczenie domu/mieszkania 

Ubezpieczenie domu/mieszkania (albo stałych 
elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych
na wypadek ich uszkodzenia lub zniszczenia, a także OC 
w życiu prywatnym lub Domowe Assistance

Możliwość opłacenia składki jednorazowo przy 
zakupie lub rozłożenia jej na miesięczne raty

Możliwość automatycznego pobierania miesięcznej 
składki ze wskazanego przez klienta rachunku w 
serwisie iPKO

Dwa warianty ubezpieczenia dostosowane do 
potrzeb

Elastyczny wybór sum ubezpieczenia

Zalety produktu 
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Mój Dom24 – ubezpieczenie domu/mieszkania 

Dwa warianty ubezpieczenia, dostosowane do potrzeb:
1. przeznaczony dla właścicieli domów/lokali mieszkalnych – Pakiet   

elastyczny
2. zabezpieczający potrzeby osób nieubezpieczających 
nieruchomości – 3 pakiety do wyboru

Ubezpieczenie domu/lokalu mieszkalnego (albo stałych elementów) lub 
ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek uszkodzenia lub 
zniszczenia

OC w życiu prywatnym obejmujące odpowiedzialność Ubezpieczonego i 
członków jego gospodarstwa domowego za szkody wyrządzone osobom 
trzecim

Usługa Assistance Domowe

Ubezpieczenie dostępne online w serwisie iPKO

Zakres produktu 
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Onkoplan – ubezpieczenie onkologiczne

Ochrona na wypadek każdego pierwszego
zachorowania na nowotwór złośliwy (z wyjątkiem
nowotworów wtórnych)*

W wybranych wariantach ochrony organizacja i pokrycie
kosztów leczenia nowotworu w szpitalu za granica 
(z wyjątkiem USA) do 1 mln EUR przy obecności osoby bliskiej

Wsparcie finansowe nawet do 100 tys. zł w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy, 
które można przeznaczyć na dowolny cel, na przykład związany z leczeniem w Polsce

Weryfikacja diagnozy przez zagranicznego lekarza specjalistę wraz z informacją o dostępnych 
możliwościach leczenia, tzw. druga opinia medyczna

Wsparcie w trakcie leczenia choroby onkologicznej i po jego zakończeniu w ramach PKO 
Pomoc Medyczna

Zalety produktu 

Zwrot wszystkich wpłaconych składek od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia osobom 
uposażonym wskazanym w polisie w przypadku śmierci ubezpieczonego

ŻYCIOWE PLANY NIE ZAKŁADAJĄ PAUZY

Ubezpieczenie dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego
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Onkoplan – ubezpieczenie onkologiczne

Wypłata do 100 tys. zł - w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy otrzymasz 100% 
sumy ubezpieczenia, a w razie nowotworu przedinwazyjnego (tzn. in situ) 10% tej kwoty (poza 
in situ raka skóry)

Druga opinia medyczna, czyli weryfikację diagnozy onkologicznej i zaproponowanie planu 
leczenia

PKO Opieka Medyczna za granicą w wariantach Premium i Premium+ tj. zapewnienie 
organizacji i pokrycie kosztów m.in.: 
• leczenia nowotworu do 1 mln EUR w rekomendowanym szpitalu zagranicznym (za wyj. USA)
• podróży ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i/lub dawcy do 10 tys. EUR
• zakwaterowania ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i/lub dawcy do 10 tys. EUR
• leków zakupionych w Polsce, rekomendowanych po leczeniu za granicą do 100 tys. zł
• do 100 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą – maks. 60 dni

PKO Pomoc Medyczną na każdym etapie choroby, in.: - wsparcie 
psychoonkologa, organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego, 
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, możliwość uzyskania 
porady na infolinii medycznej*
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Zakres produktu 
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Bezpieczny Plan – ubezpieczenie na życie

Atrakcyjna cena

Wysoka suma ubezpieczenia – nawet do 1 mln zł

Możliwość dopasowania sumy ubezpieczenia do 
swoich potrzeb i możliwości finansowych

Prosta konstrukcja produktu

Brak konieczności wypełniania rozbudowanych 
ankiet medycznych w trakcie zawierania umowy 
ubezpieczenia

Brak karencji – ochrona działa od razu popłacaniu polisy. W przypadku badań medycznych 
obowiązuje ochrona tymczasowa

PRZYSZŁOŚĆ NAJBLIŻSZYCH NIE DO ZATRZYMANIA

Gwarancja tej samej wysokości składki przez 5 lat

Zalety produktu 



Bezpieczny Plan – ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie może zapewnić wypłatę świadczenia bliskim, w przypadku śmierci osoby 
ubezpieczonej tj. osobom uposażonym wskazanym w polisie, lub w przypadku braku ich 
wskazania, osobom uprawnionym. Osoba bliska, w razie śmierci ubezpieczonego, otrzyma 
wysokość sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które chciałyby 

• zabezpieczyć finansowo bliskich przed kłopotami w spłacie kredytów lub 
innych zobowiązań

• zabezpieczyć bliskim dotychczasowy poziom życia

• zabezpieczyć rodzinie środki do życia

• zapewnić środki na wykształcenie dzieci

• zapewnić bliskim poczucie bezpieczeństwa finansowego w trudnym 
momencie na wypadek gdyby ich zabrakło
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Zakres produktu 

Ubezpieczenie dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego, u doradców Bankowości Osobistej 
oraz Bankowości Prywatnej



Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a 
także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w OWU dostępnych na stronie: 
http://www.pkoubezpieczenia.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-reklamowy i nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

http://www.pkoubezpieczenia.pl/

