
WA!NE INFORMACJE

Q  W! przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z! podró"y istnieje 
mo"liwo#$ ubezpieczenia ryzyka nast%pstw chorób przewlek&ych, 
psychicznych lub nowotworowych po op&aceniu zwy"ki sk&adki w!wy-
soko#ci + 100% zwy"ki.

Q  Umowa ubezpieczenia mo"e by$ zawarta najpó'niej 30 dni przed 
dat( planowanego wyjazdu, a!je"eli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, 
umowa ubezpieczenia mo"e by$ zawarta wy&(cznie w!dniu zawarcia 
umowy zwi(zanej z!podró"( lub w!dniu zakupu biletu albo w!dniu 
wp&aty ca&o#ci lub pierwszej cz%#ci #rodków finansowych z! tytu&u 
umowy zwi(zanej z!podró"( lub z!tytu&u zakupu biletu, w!zale"no#ci 
od tego, który z!tych dni przypada wcze#niej, jednak"e w!"adnym wy-
padku umowa ubezpieczenia nie mo"e by$ zawarta pó'niej ni" 7 dni 
przed dat( planowanego wyjazdu.  

Q  Nie ma udzia&u w&asnego – UNIQA zwraca 100% poniesionych kosztów.

Szkody zwi(zane z!ubezpieczeniem rezygnacji z!podró"y nale"y zg&a-
sza$ w!ci(gu 7 dni od zdarzenia do:

INTER PARTNER ASSISTANCE
tel. +48 22 575 90 80
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

Za koszty rezygnacji z#podró"y uwa"a si% op&aty, jakie poniós& Ubez-
pieczony w!zwi(zku z!anulacj( rejsu, umowy przewozu, rezerwacji noc-
legu, umowy najmu lub czarteru jachtu, wynajmu samochodu, uczest-
nictwa w!konferencji, szkoleniu, uczestnictwa w!imprezie masowej lub 
uczestnictwa w!imprezie turystycznej. 

Za koszty przerwania podró"y uwa"a si% cz%#$ niewykorzystanych 
#wiadcze) wynikaj(cych z! anulacji rejsu, umowy najmu lub czarteru 
jachtu albo uczestnictwa w! imprezie turystycznej, a! tak"e poniesione 
przez Ubezpieczaj(cego dodatkowe koszty transportu powrotnego do 
Polski lub kraju rezydencji.

Za koszty rezygnacji z biletu uwa"a si% koszty, jakimi Ubezpieczony 
zosta& obci("ony przez przewo'nika w! zwi(zku z! anulowaniem biletu 
przed rozpocz%ciem podró"y zgodnie z!dat( okre#lon( w!bilecie. 

UNIQA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego w#zwi$zku 
z#rezygnacj$ lub przerwaniem podró"y z#nast%puj$cych powodów: 
Q  nieszcz%#liwy wypadek lub nag&e zachorowanie Ubezpieczonego, 

osoby bliskiej lub wspó&uczestnika podró"y,

Q  komplikacje zwi(zane z! ci("( Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub 
wspó&uczestnika podró"y,

Q  zgon Ubezpieczonego, równie" w!nast%pstwie choroby przewlek&ej,

Q  zgon osoby bliskiej lub wspó&uczestnika podró"y,

Q  powa"ne zdarzenie losowe, wymagaj(ce obecno#ci Ubezpieczonego 
w! miejscu zamieszkania, takie jak: w&amanie do mieszkania, po"ar, 
zalanie, huragan, zaistnia&e w!miejscu zamieszkania Ubezpieczonego,

Q  udokumentowana kradzie" dokumentów niezb%dnych w! podró"y 
Ubezpieczonego lub wspó&uczestnika podró"y,

Q   kradzie", zniszczenie, uszkodzenie w!wyniku wypadku komunikacyj-
nego lub po"aru pojazdu nale"(cego do Ubezpieczonego, 

Q   otrzymanie przez Ubezpieczonego lub wspó&uczestnika podró"y we-
zwania s(du do obowi(zkowego stawienia si%,

Q   wyznaczenie przez szko&% lub uczelni% wy"sz( daty egzaminu po-
prawkowego Ubezpieczonemu lub wspó&uczestnikowi podró"y, 

Q   bezwarunkowe wezwanie przez w&adze administracyjne Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub kraju rezydencji, 

Q   poniesienie szkody w! wyniku kradzie"y z! w&amaniem, rabunku lub 
po"aru w!zak&adzie pracy, w!którym Ubezpieczony jest pracodawc(, 

Q   wyznaczenie przez pracodawc% daty rozpocz%cia pracy przez Ubez-
pieczonego lub wspó&uczestnika podró"y, przypadaj(cej w! terminie 
podró"y, 

Q  utrata pracy przez Ubezpieczonego lub wspó&uczestnika podró"y,

Q   wyznaczenie Ubezpieczonemu lub wspó&uczestnikowi podró"y termi-
nu pobytu w!sanatorium w!ramach NFZ.

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Koszty rezygnacji z podró"y
cena wskazana w umowie zwi(zanej z podró"(  

maks. do 35 000 PLN od osobyKoszty rezygnacji z podró"y lub jej przerwania

Koszty rezygnacji z biletu

Ubezpieczenie rezygnacji z podró"y – rezygnacja  
z podró"y zagranicznej i krajowej

Karta  
produktu
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