
 y zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży lub jej przerwania
 y zwrot kosztów zmiany rezerwacji imprezy turystycznej do 1 000 PLN z powodu: dopłaty do pokoju jednoosobowego, zmiany ceny 

przypadającej na dziecko na cenę osoby dorosłej

Zakres ubezpieczenia

Przyczyny rezygnacji lub przerwania podróży

UBEZPIECZENIE KOSZTY REZYGNACJI
od 13 stycznia 2022 r.

Wariant
100%

Wariant  
100% Max

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, wymagające hospitalizacji 

Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej 

Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży skutkujący hospitalizacją 

Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub 
konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży 

Wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu – o ile nie jest oznaczona w chwili zawierania umowy 
podróży i umowy ubezpieczenia 

Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19 

Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni 
poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19, 
samobójstwa



Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź 
kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży 

Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 
ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo 
pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony



Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży 

Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży okresie 30 dni poprzedzających 
datę wyjazdu 

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży podczas wypadku drogowego 
w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży 

Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem 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 

Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży 

Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium 

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19

zwyżka 
60% 

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży na Covid-19, wymagające 
hospitalizacji
Objęcie obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, 
dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży NOWOŚĆ

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej zwyżka 
100% Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży będące następstwem 

choroby przewlekłej, wymagające hospitalizacji
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

 

Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze 
adopcji dziecka  

Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej  



osoba chora przewlekle
 jest 

uczestnikiem podróży
wystaw polisę obejmującą ochroną  

choroby przewlekłe tylko dla tej osoby

osoba chora przewlekle
 nie jest

uczestnikiem podróży
wystaw polisę obejmującą ochroną choroby 

przewlekłe wszystkim, którzy wyjeżdżają

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji dostępnych w punkcie sprzedaży.  
Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego ubezpieczenia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za osobę
Wariant 100% Wariant 100% Max

Koszty rezygnacji lub przerwania podróży Cena podróży maksymalnie 35 000 PLN 2,89%
ceny podróży

6,5%
ceny podróży

Zniżki składki za zakup ubezpieczenia Koszty Rezygnacji z ubezpieczeniem: Wariant 100% Wariant 100% Max
Travel World lub Sport&Fun - 20%

NNW Polska - 10%

Zwyżka składki: Wariant 100% Wariant 100% Max
Następstwa chorób przewlekłych u ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich +100% bez dopłat

Zachorowanie na Covid-19 u ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich
+60% bez dopłatObjęcie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci 

współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19 NOWOŚĆ

Zakup ubezpieczenia w terminie 7 dni lub mniej przed rozpoczęciem podróży NOWOŚĆ +40% +40%

Wariant 100% Wariant 100% Max
w ciągu 10 dni następujących po dniu zakupu podróży,  
gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni

w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży,  
gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni

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

Kiedy możesz sprzedać ubezpieczenie Koszty Rezygnacji

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji – taryfa składek

Jak wystawić polisę w przypadku osób chorych przewlekłe

ǽ	 Za zakup ubezpieczenia w terminie 7 dni lub mniej przed rozpoczęciem podróży jest pobierana 
dodatkowa składka (zwyżka 40%)

 y imprezę turystyczną, 
 y noclegi, 
 y bilet (lotniczy, promowy, autokarowy, 

kolejowy), 

 y rezerwację przewozu (np. transfer 
na lotnisko), 

 y wynajem samochodu, 
 y rejs, najem/czarter jachtu, 

 y udział w konferencji, szkoleniu, kursie, 
warsztatach, 

 y bilet na wydarzenie kulturalne, 
np. koncert, imprezę sportową 

Co można ubezpieczyć




