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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 2/05/12/2019 z dnia 5.12.2019 r.
(dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Dział II według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Grupa 16 – Ubezpieczenie ryzyk finansowych, w tym: utraty zatrudnienia, niewystarczającego dochodu; złych warunków atmosferycznych; utraty zysków; stałych
wydatków ogólnych; nieprzewidzianych wydatków handlowych; utraty wartości rynkowej; utraty stałego źródła dochodu; pośrednich strat handlowych, poza wyżej
wymienionymi; innych strat finansowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Rezygnacja z podróży,
✔ Rezygnacja z podróży lub jej przerwanie,
✔ Rezygnacja z biletu,
gdy wynikają m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek
lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży; komplikacje związane z ciążą – z zastrzeżeniem
przewidzianym w OWU – Ubezpieczonego lub osoby bliskiej; zgon
Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej.

✘

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą.
Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży lub przerwania podróży –
cena wskazana w umowie związanej z podróżą.
Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z biletu – cena biletu.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta rezygnacja z podróży,
rezygnacja z podróży lub przerwanie podróży, rezygnacja z biletu,
powstałe w wyniku:
! działań wojennych, aktów terroryzmu, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego lub udziału Ubezpieczonego lub osoby bliskiej
w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg, bójkach; ochronie nie podlegają również wypadki spowodowane bronią atomową, biologiczną i chemiczną;
! uczestnictwa Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży w zakładach;
! alkoholizmu Ubezpieczonego oraz jego skutków;
! znajdowania się Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży w stanie po spożyciu alkoholu, przekraczającym dopuszczalne normy spożycia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zażywania przez nich narkotyków, leków lub
innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub
popełnienia przestępstwa;
! samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego, osobę bliską lub
współuczestnika podróży.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rezygnacja z podróży, rezygnacja z podróży lub przerwanie podróży, rezygnacja z biletu przez Ubezpieczonego ma związek z:
! porodem przez Ubezpieczonego, który nastąpił po 32. tygodniu
ciąży,
! wadami wrodzonymi,
! badaniami lekarskimi niewynikającymi z nagłej potrzeby,
! zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych
przez wyjazdem,
! następstwem choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem zapisów OWU (o ile nie została opłacona dodatkowa składka z tytułu chorób przewlekłych, psychicznych i nowotworowych).

✘
✘

Rezygnacji z podróży, rezygnacji z podróży lub jej przerwania, a także rezygnacji z biletu z przyczyn innych niż wskazane
w OWU.
Kosztów innych niż wynikające z umowy związanej z podróżą.
Rezygnacji z podróży, rezygnacji z podróży lub jej przerwania
a także rezygnacji z biletu spowodowanych odwołaniem urlopu
przez pracodawcę.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Ubezpieczenie obejmuje rezygnację, rezygnację z podróży lub przerwanie podróży krajowych lub zagranicznych oraz rezygnację z biletów na trasach
krajowych lub międzynarodowych; ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
— Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki w wysokości i terminie podanych z umowie ubezpieczenia.
— W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o ile konieczna jest zgoda Ubezpieczonego na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający przekazuje osobom zainteresowanym, przed
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, na piśmie lub – jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku OWU.
— W przypadku rezygnacji z podróży lub rezygnacji z biletu Ubezpieczony zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty
zaistnienia powodu rezygnacji.
— W przypadku przerwania podróży Ubezpieczony zobowiązany jest do powiadomienia Centrum Alarmowego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu
48 godzin od zdarzenia powodującego przerwanie podróży (nie później jednak niż przed udaniem się przez Ubezpieczonego w podróż powrotną).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w złotych na wskazany rachunek bankowy, przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż dzień i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia, a kończy z chwilą jej rozwiązania.
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy związanej z podróżą lub wykupienia biletu, nie wcześniej jednak niż od dnia
i godziny wystawienia polisy i opłacenia składki.
Okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się:
— w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży lub kosztów rezygnacji z biletu – z dniem wyjazdu;
— w zakresie ubezpieczenia kosztów przerwania podróży – z dniem zakończenia podróży.

Jak rozwiązać umowę?
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Odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
W przypadku gdy Ubezpieczający jest konsumentem – odstępując od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość,
tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.
Wypowiadając umowę w każdym czasie jej trwania.

