REZYGNACJA i REZYGNACJA Z PRZERWANIEM
DOSTĘPNE WARIANTY UBEZPIECZENIA
REZYGNACJA MAX100

REZYGNACJA MAX100
+CHOROBY PRZEWLEKŁE

REZYGNACJA MAX100
I PRZERWANIE PODRÓŻY

ubezpieczenie kosztów
rezygnacji ze
100% zwrotem

ubezpieczenie kosztów
rezygnacji ze 100% zwrotem z rozszerzeniem zakresu o następstwa chorób
przewlekłych

ubezpieczenie kosztów
rezygnacji i przerwania
podróży

REZYGNACJA MAX100 +
CHOROBY PRZEWLEKŁE
I PRZERWANIE
ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży z rozszerzeniem zakresu
o następstwa chorób przewlekłych

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY
Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa lub przewozu koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem.
Ubezpieczenie obejmuje koszty rezygnacji z imprezy turystycznej/ rezerwacji hotelu, apartamentu/ biletu lotniczego na
połączenia krajowe i międzynarodowe/ biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej/ uczestnictwa
w konferencjach i szkoleniach naliczone zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu
ERV zwraca te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przyczyną rezygnacji jest:
1) śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
2) śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła
w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu,
3) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że istnieją przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
4) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego
współuczestnika podróży, skutkujące hospitalizacją lub powodujące konieczność sprawowania nad nim opieki, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu,
5) ciąża lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, umowy przewozu,
umowy rezerwacji noclegu lub umowie (formularzu) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu lub kursie Ubezpieczona lub współuczestniczka podróży była przed 10 tygodniem ciąży,
6) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika
podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży,
7) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała wskutek zdarzenia
losowego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 7 dni bezpośrednio
poprzedzających datę wyjazdu i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, o ile Ubezpieczony
lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,
8) zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę, 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; ERV
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (bez zastosowania okresu wypowiedzenia
lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron),
9) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie
planowanej podróży lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, pod warunkiem, że w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako osoba bezrobotna,
10) kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, których brak uniemożliwia odbycie podróży zagranicznej (np. paszport, dowód osobisty, wiza), pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 14 dni bezpośrednio
poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona policji,

11) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni
wyższej, którego zaliczenie/ zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej,
umowy przewozu, umowy rezerwacji noclegu lub umowy (formularza) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach,
szkoleniu lub kursie.
Ubezpieczenie obejmuje koszty anulacji rezerwacji biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe,
naliczone zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu oraz koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, rezerwacji
hotelu i apartamentu zarówno w Polsce jak i zagranicą.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA PRZERWANIA PODRÓŻY
Koszty przerwania podróży- to niezbędne i udokumentowane koszty transportu powrotnego oraz koszty niewykorzystanych, a opłaconych świadczeń takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, itp., wynikających z zawartej umowy
uczestnictwa w podróży, rezerwacji noclegów w hotelu lub rezerwacji biletu lotniczego na połączenia krajowe
i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej, poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu wcześniejszego, nieprzewidzianego w planie podróży powrotu do kraju zamieszkania, spowodowanego zaistnieniem w trakcie podróży Ubezpieczonego poniższego zdarzenia:
1) śmierć współuczestnika podróży,
2) śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży,
3) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego
współuczestnika podróży, powodujące konieczność natychmiastowej hospitalizacji, pod warunkiem, że zdarzenie to miało
miejsce na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
4) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie trwania podróży,
5) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek zdarzenia losowego lub
będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania
czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania
w czasie trwania podróży, o ile Ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy.
Zawarcie umowy:
1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu,
2. w terminie 7 dni od daty rezerwacji podróży – jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni
przed datą wyjazdu,
3. ubezpieczenie kosztów przerwania podróży może być zawarte jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji
z podróży.
Anulacja polisy:
polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji/ kosztów rezygnacji i przerwania podróży można anulować w systemie wyłącznie w dniu jej wystawienia.
Okres ubezpieczenia:
rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu wskazanym na polisie, jako początek podróży.
Suma ubezpieczenia:
równa cenie imprezy turystycznej/ biletu/ apartamentu/ rezerwacji hotelu/ szkolenia lub kursu, jednak nie wyższa niż
20.000 PLN na osobę lub za apartament.
Udział własny:
1. Rezygnacja MAX 100 - BRAK UDZIAŁU WŁASNEGO; ERV zwraca 100% poniesionych kosztów rezygnacji z podróży
(zapisy § 23 ust. 7 OWU Beztroskie Podróże 10.10.008 nie mają zastosowania - potwierdzenie na polisie),
2. Przerwanie podróży – ERV zwraca 80% lub 100% poniesionych kosztów przerwania w zależności od powodu przerwania podróży zgodnie z § 30 ust. 7 OWU Beztroskie Podróże 10.10.008.
Produkty uzupełniające:
ubezpieczenie kosztów rezygnacji/kosztów rezygnacji i przerwania podróży może być sprzedawane łącznie z krótkoterminowymi ubezpieczeniami turystycznymi TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS.
Możliwe rozszerzenia: Opcja Plus:
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji REZYGNACJA MAX100+CHOROBY PRZEWLEKŁE – rozszerzenie ochrony o następstwa
chorób przewlekłych,
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży REZYGNACJA MAX100+ CHOROBY PRZEWLEKŁE I PRZERWANIE
- rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych.

