HanseMerkur Partnerem ubezpieczeniowym internetowego biura
podróży FLY.PL
Od początku lipca br. HanseMerkur zapewnia optymalną ochronę ubezpieczeniową Klientom jednego z największych
internetowych biur podróży w Polsce - Fly.pl Sp. z o.o. Ubezpieczyciel został również głównym Partnerem w obchodach
jubileuszu 10-lecia działalności FLY.PL.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów FLY.PL, przygotowany został dedykowany produkt
charakteryzujący się wysoką jakością ale także przejrzystością i łatwą obsługą sprzedaży. Obecnie wszyscy klienci strony
www.fly.pl mają do wyboru dwa główne produkty: ubezpieczenie Premium w wersji z/lub bez kosztów rezygnacji z podróży
i przerwania podróży. Dla Klientów z chorobami przewlekłymi dostępne są także ubezpieczenia Premium w obu wariantach
rozszerzone o to ryzyko.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak brak limitu na koszty leczenia – ambulatoryjne i stacjonarne, w tym również w
zakresie niezbędnej opieki lekarskiej w przypadku komplikacji związanych z ciążą. Miłośników aktywnego spędzania urlopu
usatysfakcjonuje brak wyłączenia dla szkód powstałych przy amatorskim uprawianiu sportów letnich oraz zimowych np.
nurkowanie, surfing, narciarstwo i inne. Pakiet Premium zawiera również ubezpieczenie OC na kwotę do 400.000 PLN, NNW
do 40.000 PLN, koszty ratownictwa do 15.000 PLN, bagażu podróżnego do 2.500 PLN, leczenia stomatologicznego do 5.000
PLN czy nawet koszty niezbędnej operacji kosmetycznej do 15.000 PLN. Rozszerzone ubezpieczenie pomocy w podróży tzw.
Assistance zapewnia szereg świadczeń w przypadku choroby, wypadku, bądź śmierci , min.: organizację oraz przejęcie
kosztów transportu ubezpieczonych członków rodziny do 4.000 PLN; odwiedziny członka rodziny do kwoty maks. 8.000 PLN
przy hospitalizacji powyżej 7 dni i wiele innych. Ubezpieczenie Premium dla Klientów FLY.PL nie zawiera udziału własnego
(poza OC przy szkodach rzeczowych). Dedykowana forma przygotowania ubezpieczenia umożliwiła HanseMerkur
wprowadzenie szeregu innych modyfikacji na korzyść Klientów FLY.PL. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
charakteryzuje się długą listą powodów możliwej rezygnacji z podróży, w tym nie wymagana jest hospitalizacja żadnego z
ubezpieczonych lub ich członków rodziny, w przypadku nagłej choroby uniemożliwiającej zarezerwowany wyjazd.

Głównymi zaletami ubezpieczenia HanseMerkur dla Klientów FLY.PL są przede wszystkim brak limitu kwotowego przy
kosztach leczenia i transportu z jednoczesnym brakiem udziału własnego przy leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym,
brak wymaganej hospitalizacji przy rezygnacji, szeroka definicja osób objętych ryzykiem oraz brak ukrytych wyłączeń
ograniczających w znaczący sposób ochronę ubezpieczeniową.

FLY.PL to działające od 2007 roku internetowe biuro podróży, oferujące pod adresem www.fly.pl starannie dobraną,
kompletną ofertę wszystkich największych organizatorów turystyki, a także bilety ok. 640 linii lotniczych z całego świata i ok.
230.000 hoteli i obiektów wakacyjnych. Firma jest członkiem Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Polskiej Izby
Turystyki, członkiem-założycielem Izby Gospodarki Elektronicznej, a także laureatem wielu prestiżowych tytułów i
konkursów, m.in. „Strona Roku 2015” eCommerce Awards.
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