
 

 
   

Posiadacze kart Classic mogŃ skorzystaĺ z nowej propozycji fakultatywnie po uiszczeniu 
skğadki w wysokoŜci 4,99 zğ miesiňcznie. Nowy produkt - ĂUbezpieczanie Podr·Ũy 
Zagranicznych" wzbogaca dotychczasowy zakres ubezpieczeniowy oferowany przez Generali 
dla Klient·w Banku Millennium SA. 
 
W ramach nowej propozycji Generali gwarantuje posiadaczom kart kredytowych Banku 
Millennium ochronň ubezpieczeniowŃ podczas podr·Ũy zagranicznych. Oferta zapewnia 

ochronň ubezpieczeniowŃ koszt·w leczenia, nastňpstw nieszczňŜliwych wypadk·w (NNW), 

utraty lub uszkodzenia bagaŨu podr·Ũnego, op·Ŧnienia dostarczenia bagaŨu, 

odpowiedzialnoŜci cywilnej oraz gwarantuje usğugi Assistance. 
 
WysokoŜĺ sum ubezpieczenia uzaleŨniona jest od zakres·w ochrony oraz od segmentu kart 

kredytowych oferowanych przez Bank Millennium i ksztağtuje siň w przedziale od 500 zğ do 

200 000 zğ (w segmencie kart Platinum). Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesiňcy z 

gwarancjŃ ochrony na nie wiňcej niŨ 62 dni w roku i obejmuje wszystkie kraje Ŝwiata (z 

wyğŃczeniem terytorium Polski). 
 
ĂUbezpieczenie Podr·Ũy Zagranicznych" dla posiadaczy kart kredytowych z segmentu Gold i 
Platinum jest bezpğatne. W przypadku posiadaczy kart z segmentu Classic, ochrona 

ubezpieczeniowa dostňpna jest dobrowolnie po uiszczeniu skğadki w wysokoŜci 4,99 zğ 

miesiňcznie. 
 
WartoŜciŃ dodanŃ do ubezpieczenia podr·Ũy zagranicznych jest pakiet Assistance, w ramach 

kt·rego Generali zapewnia cağodobowy dyŨur telefoniczny Centrum Pomocy Generali, pod 

kt·rym moŨna uzyskaĺ pomoc m.in. w skontaktowaniu siň z bliskŃ osobŃ, w odzyskaniu i 

ponownym wysğaniu bagaŨu, a takŨe w sytuacji kradzieŨy lub utraty dokument·w przez 

wszystkie dni w roku. 
 
ZaletŃ nowej oferty Generali dla Klient·w Banku Millennium jest zar·wno szeroki zakres 

ubezpieczenia jak i usğug assistance. Pomoc dla klient·w Ŝwiadczona jest przez licznŃ grupň 

specjalist·w przez cağŃ dobň w kaŨdym zakŃtku Ŝwiata, od momentu zgğoszenia szkody, aŨ do 
powrotu do kraju. 
 
Szczeg·ğowy zakres gwarantowanych ŜwiadczeŒ opisujŃ Warunki Ubezpieczenia (WU), kt·re 

przekazane sŃ razem z kartŃ kredytowŃ jej posiadaczowi. Zapoznaĺ siň z nimi moŨna r·wnieŨ 
na stronie internetowej www.bankmillennium.pl oraz we wszystkich oddziağach Banku. 
 
ĂWe wsp·ğpracy z naszymi partnerami bankowymi staramy siň kaŨdorazowo podkreŜlaĺ 

kompleksowy charakter swojej dziağalnoŜci na rynku bancassurance. WciŃŨ poszerzamy 

zakres ochrony ubezpieczeniowej dla klient·w bank·w - uŨytkownika karty, konta 
bankowego czy innego produktu bankowego- tak, aby sprostaĺ ich oczekiwaniom. Kolejny 
juŨ produkt oferowany we wsp·ğpracy z Bankiem Millennium - Ubezpieczenie Podr·Ũy 

Zagranicznych- to propozycja dla posiadaczy cağego pakietu kary kredytowych Banku 
Millennium, dziňki czemu szeroka grupa klient·w otrzymuje wartoŜĺ dodanŃ do swoich kont, 

a my moŨemy siň cieszyĺ z faktu, iŨ to wğaŜnie Generali otacza ich ochronŃ na wypadek 
zdarzeŒ losowych podczas wyjazdu zagranicznego."- m·wi Wojciech Trybuszkiewicz - 
Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity Grupy Generali. 
 


