
Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Przedsiębiorstwo:  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.                 Produkt:   Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy doty-
czące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty imprezy turystycznej z dnia 15.12.2015 roku oraz w innych dokumentach..

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia mające związek między 
innymi z:
!	 		umyślnym działaniem ubezpieczonego,
!	 		działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających,
!	 		zaburzeniami psychicznym,
!	 		istnieniem przeciwskazań lekarskich do odbycia podróży,
!	 		anulacja podróży przez organizatora podróży oraz jego upadłości 

i niedotrzymania zobowiązań,
!	 		nieudzieleniem, odwołaniem czy zmianą terminu urlopu przez pracodawcę. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.
8	 	następstw chorób przewlekłych/nowotworowych, bez odpowiedniego roz-

szerzenia ochrony,
8	 	powodów rezygnacji nie wymienionych w OWU.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W zależności od pakietu i wybranej sumy ubezpieczenia  wska-
zanej w  dokumencie ubezpieczenia zwrot 80% lub 100% kosz-
tów poniesionych przez ubezpieczonego w związku z:
4	 	rezygnacją z imprezy turystycznej,
4	 	anulacją biletu lotniczego, autokarowego, promowego,
4	 	anulacją rezerwacji noclegów,
4	 	przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej.
4	 	sprzęt sportowy,
4	 	odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas 

podróży.
Z powodu m. in. nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowa-
nia lub śmierci ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub 
osób im bliskich, poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego 
lub współuczestnika podróży.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży lub przerwania podróży (Dział II Grupa 1, 2, 8, 9).

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest do: 
4	 	opłacenia składki ubezpieczeniowej,
4	 	doręczenia ubezpieczonemu OWU przez objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz powiadomienia go o jego obowiązkach wynikających 

z umowy ubezpieczenia. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. W zależności od sposobu zawarcia umowy płatność jest możliwa 
gotówką lub w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
•	 	W przypadku ubezpieczenia rezygnacji z podróży ochrona rozpoczyna się następnego dnia po dniu zawarcia umowy, a kończy się w momencie:
	 4	 	rozpoczęcia imprezy turystycznej,
	 4	 	przeprowadzenia odprawy biletowo-bagażowej (bilet lotniczy lub promowy) lub wejścia na pokład autokaru,
	 4	 	zameldowania w obiekcie hotelarskim (anulacja rezerwacji noclegów).
•	 	W przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży i kończy z dniem poprzedzającym dzień 

zakończenia imprezy turystycznej,

Jak rozwiązać umowę?
Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia w terminie 30 dni (w przypadku przedsiębiorcy  
– w terminie 7 dni) od daty zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy SIGNAL IDUNA nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstą-
pienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie.
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