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Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą przygotowaną dla Posiadaczy Karty EURO26. Przedstawiamy 
osiem nowych wariantów Karty z ubezpieczeniem. Każdy na pewno znajdzie dla siebie coś odpowiedniego  
i spełniającego jego oczekiwania. To Karta dla wymagających i świadomych Posiadaczy.  
Niezależnie od rodzaju Karty, Posiadacz ma dostęp do pełnej bazy zniżek w kraju i za granicą. Szczegóły 
dotyczące zniżek oraz instrukcja jak z nich korzystać znajduje się na stronie www.eyca.pl. 
 
Poniższe opisy dotyczą ubezpieczenia w ramach Karty: 

 
1. EURO26 WORLD / EURO26 WORLD EXTRA 

Granice są po to, żeby je przekraczać! Jesteś miłośnikiem wypraw w nieznane? 
Kochasz przygody, a każda podróż w nowe miejsce i do nieznanego kraju to sposób na spędzanie wolnego czasu? 
Wybierz Kartę EURO26 WORLD / EURO26 WORLD EXTRA, aby czuć się pewnie i bezpiecznie gdziekolwiek jesteś. 
Karta EURO26 WORLD / EURO26 WORLD EXTRA gwarantuje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW) oraz Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym (OC) za granicą. Wysokość ubezpieczenia 
NNW 5.000 EUR, OC w życiu prywatnym za granicą 20.000 EUR. 
NNW idealnie zastępuje ubezpieczenie w szkole lub na uczelni. Ubezpieczenie ważne jest 24h/dobę –  
np. w domu, w szkole, w drodze do szkoły, na wycieczce, placach zabaw. 
W ramach polisy obowiązuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do 250.000 EUR, kosztów ratownictwa 
– pomoc wyspecjalizowanych służb (np. transport helikopterem) do 5.000 EUR oraz ubezpieczenie bagażu do 200 
EUR. 

 
EURO26 WORLD: 

KL (wraz z Assistance) 60.000 EUR  

NNW (trwały uszczerbek) 5.000 EUR 

NNW (śmierć) 2.500 EUR 

Inwalidztwo na skutek NW 5.000 EUR 

Pobyt w szpitalu na skutek NNW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym OC tylko za granicą 20 000 EUR 

OC związane z uprawianiem sportów brak  

KR (koszty ratownictwa) nie dotyczy 
Bagaż 200 EUR 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) nie dotyczy 

Cena 84,00 PLN 
- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  
- Dodatkowe ubezpieczenie - OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie RP - 15 zł 

 

EURO26 WORLD EXTRA: 
KL (wraz z Assistance) 250 000 EUR 

NNW (trwały uszczerbek) 5.000 EUR 

NNW (śmierć) 2.5000 EUR 

Inwalidztwo na skutek NW 5.000 EUR 

Pobyt w szpitalu na skutek NNW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym OC tylko za granicą 20 000 EUR 

OC związane z uprawianiem sportów brak  

KR (koszty ratownictwa) 5000 EUR 

Bagaż 200 EUR 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone 
Cena 93,00 PLN 

- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  
- Dodatkowe ubezpieczenie - OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie RP - 15 zł 

http://www.eyca.pl/
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2. EURO26 SPORT / EURO26 SPORT EXTRA 

Sport to zdrowie! 
Uwielbiasz podróże po świecie i nie wyobrażasz sobie innego wypoczynku niż sport?  
Idealnym relaksem dla Ciebie jest windsurfing, kitesurfing, karate (lub inny sport walki), jeździectwo, myślistwo, 
rafting, wspinaczka wysokogórska, kolarstwo górskie? 
Wybierz Kartę EURO26 SPORT / EURO26 SPORT EXTRA i skup się na aktywnych podróżach i wypoczynku. 
Karta EURO26 SPORT / EURO26 SPORT EXTRA gwarantuje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW), Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym (OC) za granicą oraz Odpowiedzialność 
Cywilną (OC) związaną z uprawianiem sportów za granicą. Wysokość ubezpieczenia NNW 5.000 EUR, OC w życiu 
prywatnym za granicą 20.000 EUR, a OC związane z uprawianiem sportów za granicą 5.000 EUR. 
NNW idealnie zastępuje ubezpieczenie w szkole lub na uczelni. Ubezpieczenie ważne jest 24h/dobę –  
np. w domu, w szkole, w drodze do szkoły, na wycieczce, placach zabaw. 
W ramach polisy obowiązuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do 250.000 EUR, kosztów ratownictwa 
– pomoc wyspecjalizowanych służb (np. transport helikopterem) do 5.000 EUR. 

 
EURO26 SPORT: 

KL (wraz z Assistance) 60.000 EUR 

NNW (trwały uszczerbek) 5.000 EUR 

NNW (śmierć) 2.500 EUR 

Inwalidztwo na skutek NW 5.000 EUR 

Pobyt w szpitalu na skutek NNW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

Zwichnięcia i skręcenia objęte ochroną tak 

OC w życiu prywatnym  Tylko za granicą 20.000 EUR 

OC związane z uprawianiem sportów Tylko za granicą 5.000 EUR 

KR (koszty ratownictwa) 5.000 EUR 

Bagaż 200 EUR 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone 
 Sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne włączone 
Cena 147,00 PLN 

- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  
- Dodatkowe ubezpieczenie - OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie RP - 15 zł 

 
EURO26 SPORT EXTRA: 

KL (wraz z Assistance) 250.000 EUR 

NNW (trwały uszczerbek) 5.000 EUR 

NNW (śmierć) 2.500 EUR 

Inwalidztwo na skutek NW 5.000 EUR 

Pobyt w szpitalu na skutek NW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

Zwichnięcia i skręcenia objęte ochroną tak 

OC w życiu prywatnym  Tylko za granicą 20.000 EUR 

OC związane z uprawianiem sportów Tylko za granicą 5.000 EUR 

KR (koszty ratownictwa) 5.000 EUR 

Bagaż 200 EUR 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone 
 Sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne włączone 
Cena 171,00 PLN 

- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  
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- Dodatkowe ubezpieczenie - OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie RP - 15 zł 

 
3. EURO26 POLSKA / EURO26 POLSKA EXTRA 

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
Chcesz odkryć na nowo miejsca w Polsce lub odwiedzić całkiem nieznane? 
Masz rodzinę, znajomych i przyjaciół w innych miastach? 
Wybierz Kartę EURO26 POLSKA / EURO26 POLSKA EXTRA i skup się na przyjemnościach. 
Karta EURO26 POLSKA / EURO26 POLSKA EXTRA gwarantuje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW) oraz Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym (OC) na terenie Polski. Wysokość 
ubezpieczenia NNW do 30.000 zł i OC 80.000 zł. 
NNW idealnie zastępuje ubezpieczenie w szkole lub na uczelni. Ubezpieczenie ważne jest 24h/dobę –  
np. w domu, w szkole, w drodze do szkoły, na wycieczce, placach zabaw. 

 
EURO26 POLSKA: 

NNW (trwały uszczerbek) 20.000 zł  

NNW (śmierć) 10.000 zł  

Inwalidztwo na skutek NW 20.000 zł  

Pobyt w szpitalu na skutek NW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym 80.000 zł 

OC związane z uprawianiem sportów nie dotyczy 

KR (koszty ratownictwa) nie dotyczy 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) nie dotyczy 

Cena 61,00 PLN  
- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  

 
EURO26 POLSKA EXTRA: 

NNW (trwały uszczerbek) 30.000 zł 

NNW (śmierć) 15.000 zł 

Inwalidztwo na skutek NW 30.000 zł 

Pobyt w szpitalu na skutek NW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym 80.000 zł 

OC związane z uprawianiem sportów nie dotyczy 

KR (koszty ratownictwa) nie dotyczy 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone  

Cena 73,00 PLN 
- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  
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4. EURO26 POLSKA SPORT / EURO26 POLSKA SPORT EXTRA 

Polskie góry, Mazury czy Bałtyk? 
Jesteś zapalonym fanem sportu i uprawiasz go tylko na terenie Polski? 
Uwielbiasz spływy kajakowe w Borach Tucholskich, dynamiczną jazdę na nartach w Tatrach, nurkowanie w 
mazurskich jeziorach lub pływanie wśród bałtyckich fal? 
Wybierz Kartę EURO26 POLSKA SPORT / EURO26 POLSKA SPORT EXTRA i skoncentruj się na tym co sprawia 
Tobie przyjemność. 
Karta EURO26 POLSKA SPORT / EURO26 POLSKA SPORT EXTRA gwarantuje ubezpieczenie od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Odpowiedzialność Cywilną (OC) w życiu prywatnym oraz Odpowiedzialność 
Cywilną (OC) związaną z uprawianiem sportów. Wysokość ubezpieczenia NNW do 30.000 zł, OC w życiu 
prywatnym 80.000 zł, a OC związane z uprawianiem sportów 10.000 zł. 
NNW idealnie zastępuje ubezpieczenie w szkole lub na uczelni. Ubezpieczenie ważne jest 24h/dobę –  
np. w domu, w szkole, w drodze do szkoły, na wycieczce, placach zabaw. 
 

EURO26 POLSKA SPORT: 
NNW (trwały uszczerbek) 15.000 zł  

NNW (śmierć) 7.500 zł  

Inwalidztwo na skutek NW 15 000 zł 

Pobyt w szpitalu na skutek NNW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym 80.000 zł 

OC związane z uprawianiem sportów 10.000 zł 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone 
 Sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne włączone 

Cena 76,00 PLN 
- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  

 

EURO26 POLSKA SPORT EXTRA: 
NNW (trwały uszczerbek) 30.000 zł 

NNW (śmierć) 15.000 zł 

Inwalidztwo na skutek NW 30.000 zł 

Pobyt w szpitalu na skutek NNW 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni 

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych 2.500 zł 

OC w życiu prywatnym 80.000 zł 

OC związane z uprawianiem sportów 10.000 zł 

AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) włączone 
 Sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne włączone 
Cena 87,00 PLN 

- Dodatkowe ubezpieczenie - koszty rehabilitacji - 8zł  

 
 


