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Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r.

Ubezpieczenia turystyczne jeszcze wygodniej w aplikacji BZWBK24 mobile.
Z początkiem nowego roku klienci Banku Zachodniego WBK mogą kupić ubezpieczenie turystyczne
Na Podróż w aplikacji BZWBK24 mobile. To kolejna funkcjonalność dostępna w aplikacji BZWBK24
mobile dla urządzeń z systemem Android, Apple iOS oraz Windows Phone.
Jestem przekonany, że ten nowy, szybki i niezwykle wygodny zakup ubezpieczenia na wyjazd
zagraniczny w telefonie spotka się z zainteresowaniem naszych klientów. Zakup polisy trwa klika minut,
a numer polisy można otrzymać e-mailem lub SMS i zaraz ruszyć w podróż, komentuje Tomasz
Niewiedział, dyrektor Obszaru Bankowości Mobilnej i Internetowej w Banku Zachodnim WBK.
Ubezpieczenie turystyczne Na Podróż BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. obejmuje
wyjazdy zagraniczne od 2 do 29 dni. Może pokrywać koszty leczenia, zgubienie bagażu czy sprzętu
sportowego. Poszczególne elementy ubezpieczenia konfiguruje się samodzielnie w zależności od
potrzeb.
„Wzrasta liczba osób samodzielnie organizujących podróże zagraniczne, a tym samym świadomość
zapewnienia sobie należytej ochrony. Dajemy łatwy dostęp do odpowiedniego ubezpieczenia
podróżnego na wypadek choroby, wypadku, czy innych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić
podczas wyjazdu. Szczególnie mocno przypominamy o tym teraz - w okresie zimowych wyjazdów
narciarskich” – komentuje Paweł Zawisza, wiceprezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń.
Wypadki na stokach nie należą do rzadkości. Mogą przydarzyć się każdemu, bez względu na posiadane
umiejętności, dlatego tak ważne jest zaopatrzenie się w dobre ubezpieczenie turystyczne. Dotyczy to w
szczególności wyjazdów zagranicznych, w przypadku których ewentualne koszty związane z wypadkiem
mogą być bardzo wysokie. Bardzo pomocna może okazać się usługa assistance, gdzie w przypadku
nagłego zachorowania wystarczy telefon do Centrum Alarmowego, które zorganizuje nam wizytę
lekarską na miejscu. W ramach assistance może zostać także zorganizowany transport z miejsca
wypadku do szpitala oraz transport chorego do kraju. Ważne jest również ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (OC), które okaże się pomocne w sytuacji poszkodowania przez nas innej
osoby na stoku. Ochroną można także objąć sprzęt narciarski, snowboardowy od utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia.
Więcej informacji o funkcjonalnościach aplikacji BZWBKMobile na
stronie http://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-mobile.
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BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to dwie
spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva International Insurance Ltd.
Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Banku Zachodniego WBK. Oferujemy m.in. pakiety
ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do kredytu gotówkowego, kart płatniczych, ubezpieczenia
mieszkaniowe, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie stałych płatności oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi
funduszami kapitałowymi.
Dodatkowe informacje: www.bzwbkaviva.pl

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia turystycznego Na Podróż świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji. Warunki
ubezpieczenia turystycznego Na Podróż określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia
odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są na stronie internetowej www.bzwbkaviva.pl. BZ WBK S.A. jest agentem
ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A.
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