HanseMerkur Partnerem ubezpieczeniowym ETI nowego
organizatora na polskim rynku
19.05.2017 miała miejsce uroczysta inauguracja działalności nowego touroperatora na polskim rynku
ETI Sp. z o.o. Jako „specjaliści od słońca” będą oferować swoim klientom podróże do kraju, który
można odwiedzać cały rok, mając gwarancję pięknej pogody. Ten kraj to oczywiście Egipt, w którym
marka ETI czuje się jak w domu i od 20 lat jest gospodarzem organizowanych wyjazdów dla coraz
większej rzeszy europejskich turystów. Niewątpliwym atutem ETI są hotele znanej i lubianej sieci Red
Sea Hotels, na które ten touroperator ma wyłączność na polskim rynku. Są to obiekty zlokalizowane
w Port Ghalib, Hurghadzie, Makadi Bay i Sharm el Sheikh, w standardzie 4 i 5 gwiazdek, które co roku
zdobywają wiele prestiżowych wyróżnień konsumenckich.
Kompleksową ochronę ubezpieczeniową nowemu organizatorowi zapewnia HanseMerkur
Ubezpieczenia Podróży. Obok udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel przygotował
produkty szyte na miarę specjalnie na potrzeby organizatora. W wariancie podstawowym, czyli
obowiązkowym, obok standardowych świadczeń takich jak KL do 15 000 EUR, NNW do 15 000 PLN
Klienci biura ETI mają także ubezpieczenie bagażu, Assistance, zwrot kosztów ratownictwa i
poszukiwań, ryzyko amatorskiego uprawiania sportów i inne. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru
ubezpieczenia w tzw. wariancie optymalnym, zapewniającym bardzo szeroki zakres świadczeń: KL do
75 000 EUR z uwzględnieniem chorób przewlekłych, NNW do 30 000 PLN, rozszerzony Assistance,
bagaż wraz ze sprzętem sportowym, OC jak i koszty ratownictwa. Zarówno wariant podstawowy jak i
optymalny jest możliwy do zarezerwowania wraz ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z podróży i
przerwania podróży.
Zaletą ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży przygotowaną przez HanseMerkur dla ETI
Polska Sp. z o.o. jest przede wszystkim brak udziału własnego, brak wymaganej hospitalizacji, szeroka
definicja osób objętych ryzykiem oraz przede wszystkim brak ukrytych wyłączeń ograniczających w
znaczący sposób ochronę ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie od rezygnacji oferowane przez HanseMerkur na polskim rynku wyróżnia korzystna
kalkulacja. Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży i przerwania podróży 100 już za 3% ceny imprezy
turystycznej wraz z ewentualnymi dodatkowymi świadczeniami.
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