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Co mo żna ubezpieczy ć:  
 

�  imprezę turystyczną � rezerwację przewozu, 
 np.  transfer na lotnisko 

� udział w konferencji ▪ szkoleniu 

▪ kursie ▪warsztatach 

�   noclegi � rejs 
� bilet na imprezę masową, np. 
koncert, imprezę sportową 

� bilet lotniczy ▪ promowy  

▪ autokarowy▪ kolejowy 
	 czarter jachtu 
  wynajem samochodu 

Nowo ść! 
 

Zakres ubezpieczenia: 
 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: Wariant 100% Wariant 100% Max 

zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podró ży ✔ ✔ 

zwrot kosztów w przypadku przerwania podró ży  
Nowo ść!  koszty przerwania podróży w podstawowym zakresie, bez dodatkowych dopłat  ✔ ✔ 

Nowo ść!  koszt zmiany rezerwacji imprezy turystycznej do 1 0 00 PLN z powodu: 
� dopłaty do pokoju jednoosobowego    
� zmiany ceny przypadającej na dziecko na ceną osoby dorosłej 

✔ ✔ 

 

Przyczyny rezygnacji lub przerwania podró ży: 
 

Powody rezygnacji lub przerwania podró ży obj ęte ubezpieczeniem: Wariant 
100% 

Wariant 
100% Max 

� Nagłe zachorowanie, nieszcz ęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im 
bliskich, brak konieczności hospitalizacji �  

 Komplikacje zwi ązane z ci ążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich do 32 tygodnia �  

 Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu na czas podróży  �  

✟ Śmier ć ubezpieczonego lub współuczestnika podró ży, w tym w wyniku choroby przewlekłej  �  

✟ Śmier ć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu  45 dni 
bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa �  

� Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała  
w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem  �  

� Utrata pracy zawartej na czas nieokreślony lub określony przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży �  

� Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpocz ęcia pracy  na dzień rozpoczęcia 
lub trwania podróży �  

� Kradzie ż dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży �  

� Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika 
podróży �  

� Kradzie ż pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży �  

⚖ Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji   
o post ępowaniu rozwodowym �  

⚖ Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do s ądu �  

✒ Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego �  

� Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży �  

� Nowość! Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi po dró ży terminu pobytu  
w sanatorium  �  

� Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich będące nast ępstwem 
choroby przewlekłej  

Zwyżka 
100% �  

� 

Nowość! Akt terrorystyczny , do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości 
maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i 
Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, 
Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, 
Maroka Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji,  Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej,  
Ukrainy - obwodu donieckiego i ługańskiego 

�  �  

∞ Inny udokumentowany powód  �  �  
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Kiedy mo żna sprzeda ć ubezpieczenie Koszty Rezygnacji:  

 Wariant 100% Wariant 100% Max 

 w dowolnym terminie  od zakupu podróży  
pod warunkiem, że do rozpoczęcia podróży zostało więcej ni ż 30 dni  

 w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży,  
gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej  

w dniu zakupu podró ży,  
gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej  

 

� Polisę Koszty Rezygnacji można sprzedać nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia podróży. 
 

Benefity dla klienta: 

� Bardzo szeroki katalog przyczyn rezygnacji  

� Atrakcyjna składka 

� Brak ograniczenia czasowego na zakup ubezpieczenia  jeśli do rozpoczęcia podróży zostało 

więcej niż 30 dni 

� Brak wymogu hospitalizacji  w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku 

� Zwrot kosztów w przypadku śmierci bez względu na przewlekłość choroby 

� Jedna polisa obejmuj ąca ochron ą wszystkie elementy podró ży (np. nocleg + bilet + transfer  

z lotniska do hotelu) 

� Możliwość rezygnacji z udokumentowanego powodu spoza katalogu przyczyn wymienionych  

w OWU  – wariant 100% Max 

� Możliwość rezygnacji z podróży z powodu aktu terrorystycznego  – wariant 100% Max 

� Możliwość ubezpieczenia anulowania: transferu, wynajmu samochodu, czarteru jachtu, rejsu, 

konferencji, szkolenia, kursu, warsztatów, biletu na imprezę masową 
 

Jak wystawi ć polis ę w przypadku osób chorych przewlekle: 
 

 


