
Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji  
 
W skład ubezpieczenia Koszty Rezygnacji mogą wchodzić następujące ubezpieczenia: 

 ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 
 ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej 
 ubezpieczenie kosztów anulowania biletu podróży 
 ubezpieczenie kosztów anulowania noclegów 

 

Zakres ubezpieczenia 
Koszty Rezygnacji 

100% 

Koszty Rezygnacji  

100% Plus 

Koszty Rezygnacji  

100% Max  

(all risk) 
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej Cena imprezy turystycznej, nie wyższa niż 35.000 PLN 
Koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej 

Cena imprezy turystycznej, nie wyższa niż 35.000 PLN 

Koszty anulowania biletu lotniczego, promowego, 
autokarowego, kolejowego 

Cena biletu podróży, nie wyższa niż 14.000 PLN 

Koszty anulowania noclegów Cena noclegów, nie wyższa niż 7.000 PLN 
Następstwa chorób przewlekłych u Ubezpieczonego, 

współuczestnika podróży oraz osób im bliskich 
po zapłaceniu dodatkowej składki � 

Powody rezygnacji  

Śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży  � 
Śmierć osób bliskich Ubezpieczonemu lub 
współuczestnikowi podróży, która nastąpił do 45 dni 
przed datą rozpoczęcia podróży 

� 

Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek 
Ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób 
im bliskich 

� 

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

� 

Szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby mu bliskiej 
lub współuczestnika podróży, powstałe 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 

� 

Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży 

� � 

Wypadek komunikacyjny Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży 

� � 

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży 

� � 

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży wezwania lub informacji o 
postępowaniu rozwodowym 

� � 

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży wezwania do sądu 

� � 

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi 
podróży daty egzaminu poprawkowego 

� � 

Szkody w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub 
pracodawcy współuczestnika podróży 

� � 

Inny możliwy do udokumentowania powód � � � 

 


