
                                           

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji 

 
 

              

Co można ubezpieczyć: 
 

Wydatki finansowe poniesione na: 

 imprezę turystyczną 

 noclegi 

 bilet lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy 

 rezerwację przewozu, np. transfer na lotnisko 

 rejs 

 najem/ czarter jachtu 

 uczestnictwo w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach 

 bilet na imprezę masową, np. koncert, imprezę sportową 

 
Zakres ubezpieczenia – przyczyny rezygnacji z podróży: 

    

Wariant 

100% 100% Plus 100% Max   

Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich  
brak konieczności hospitalizacji 

Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej  

Śmierć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła do 45 dni przed datą 
rozpoczęcia podróży 

Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich 

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

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony ubezpieczonemu 
lub współuczestnikowi podróży 
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub 
trwania podróży 

Nie 
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych 
w podróży 

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

Nie Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 

Nie 
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub 
informacji o postępowaniu rozwodowym 

Nie Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu 

Nie 
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu 
poprawkowego 

Nie 
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika 
podróży 

Nie Inny możliwy do udokumentowania powód       

Opcja dodatkowo płatna 
Następstwa chorób przewlekłych u 
ubezpieczonego, współuczestnika podróży 
oraz osób im bliskich 

 

 

 

 

 

 



                                           

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji 

 
 

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie: 

Jeżeli liczba dni od dnia zawarcia 
umowy podroży do dnia 

rozpoczęcia podróży wynosi: 

Wariant 

100% 100% Plus 100% Max  

30 dni i więcej 

 
7 dni 

 
BONUS: 

polisę Koszty Rezygnacji możesz kupić po upływie 7 dni, wystarczy, że 
w dniu w którym chcesz kupić polisę do rozpoczęcia podróży zostanie 

więcej niż 60 dni 

mniej niż 30 dni 3 dni 
w dniu zakupu 

podróży 
 

 

 

Dlaczego warto: 

 Atrakcyjna składka 

 Zwrot kosztów  poniesionych w związku z anulowaniem  wyjazdu 

 Szeroki katalog przyczyn, z tytułu których możesz zrezygnować z wyjazdu 

 Brak ograniczenia czasowego na zakup ubezpieczenia jeśli do rozpoczęcia podróży zostało 

więcej niż 60 dni 

 Dostępny wariant 100% Max umożliwiający rezygnację z powodu nagłego zaostrzenia się 

choroby przewlekłej u Ciebie, towarzysza podróży lub osób bliskich pozostających w kraju, 

a także rezygnację z innego udokumentowanego powodu spoza standardowego katalogu 

przyczyn  
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Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji umożliwia odzyskanie 100% wydatków finansowych, 

poniesionych na zakup: noclegu, biletu lotniczego, autokarowego, promowego, 

kolejowego, wycieczki, rejsu, transferu na lotnisko, czarteru jachtu, konferencji, kursu, 

szkolenia, warsztatu, czy biletu na imprezę masową (np. koncert, mecz), w sytuacji gdy 

będziesz musiał zrezygnować lub przerwać zaplanowany wyjazd z ważnej życiowej przyczyny. 

Wybierz pakiet ubezpieczenia dla siebie w zależności od katalogu przyczyn, z tytuły których 

możesz zrezygnować z wyjazdu:  

 w wariancie 100% możesz anulować podróż z powodu: nagłej choroby, nieszczęśliwego 

wypadku, śmierci, komplikacji związanych z ciążą do 32 tygodnia, szkody w mieniu, utraty 

pracy, rozpoczęcie pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, 

 wariant z PLUS-em to dodatkowe przyczyny, z tytułu których można anulować podróż: 

kradzież dokumentów niezbędnych w podróży, wypadek komunikacyjny, kradzież auta, 

otrzymanie wezwania do sądu, otrzymanie wezwanie lub informacja o postępowaniu 

rozwodowym, szkoda w mieniu pracodawcy, wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego, 

 wariant MAX umożliwia dodatkowo rezygnację z innego udokumentowanego powodu (np. 

nieotrzymanie wizy lub urlopu, otrzymanie skierowania do sanatorium) oraz następstw 

choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich 

pozostających w kraju. 

 


