Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania
uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, takich jak:
1. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego,
2. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć
osoby bliskiej,
3. poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania,
4. bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu
Ubezpieczonego za granicą,
5. wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w
którym Ubezpieczony jest pracodawcą,
6. śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w
wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli
umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

Koszty rezygnacji z podróży

Cena imprezy max do 4.000 EUR od osoby

Koszty rezygnacji z biletu

Cena bilety max do 1.000 EUR od osoby

WAŻNE INFORMACJE:
W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży istnieje możliwość ubezpieczenia ryzyka
następstw chorób przewlekłych lub nowotworowych po opłaceniu zwyżki składki w wysokości +200%
zwyżki.
Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta w terminie najpóźniej 3 dni od
daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wpłaty całości lub części zaliczki, o ile ma
to miejsce później niż zawarcie umowy uczestnictwa lub zakupu biletu. W przypadku gdy do rozpoczęcia
imprezy turystycznej lub wylotu jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub kupna biletu.
Ubezpieczenie rezygnacji z biletu dotyczy biletu lotniczego, promowego, autokarowego z zastrzeżeniem, iż
w przypadku biletu lotniczego jest to bilet komunikacji lotniczej na trasie międzynarodowej (również bilet
łączony) lub krajowej, a w przypadku biletu promowego lub autokarowego jest to bilet na trasie
międzynarodowej.

Szkody związane z ubezpieczeniem rezygnacji z podróży należy zgłaszać w przeciągu 7 dni od zdarzenia do:
INTER PARTNER ASSISTANCE tel.: +48 (22) 575 90 80
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Infolinia AXA 0801 200 200

