
 

 

UBEZPIECZENIE KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje  

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w następujących wariantach:  
1) rezygnacja z podróży poprzez:  

a) rezygnację z imprezy turystycznej, z wyjazdu pakietowego lub z udziału w konferencji (kod RG),  
b) anulację biletu (kod RGF),  
c) anulację rezerwacji noclegów (kod RGH).  

2) przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGS).  

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji: 
a) ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, lub  
b) ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.  

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o (dokładny zakres 
opisany w OWU):  

✓ ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych (kod CP) stwierdzonych przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich;  

 

✓ klauzula nr 1 Terroryzm (kod AT);  

 

✓ klauzula nr 2 COVID19 (kod CV) -na mocy klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy 
ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie 
turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:  
- Epidemii Choroby Zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,  
- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w sytuacji nagłego zachorowania 
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną.  
Dodatkowo w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, udziału w 
konferencji – jeśli obejmują one także przelot (RG) oraz anulacji biletu lotniczego(RGF) włączone są 
koszty rezygnacji wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni 
Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich 
mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem 
zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez Służby Medyczne Lotniska.  

 

✓ klauzula nr 3 Kwarantanna (kod CQ) - na mocy niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki do 
przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (kod: RG, RGF, RGH) lub 
przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające 
z powodu:  
- Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,  
- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w sytuacji: 

 
a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, 

 



 

 

b) śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,  
 

c) Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia 
imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy 
rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych 
świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),  

 
d) Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, 
wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów 
(kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych 
w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod 
RGF, RGS),  

 
e) odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, 
Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy 
turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) 
lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub 
wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 
lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie 
wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb 
medycznych lotniska.  

 
Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w terminie:  
 

a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego) od 
daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty 
należności za podróż (w zależności od tego co nastąpiło pierwsze),  

 
b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży (w tym 
pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od 
tego, co nastąpiło pierwsze). 

 

Wariant Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia 

Rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub 
konferencji 

Cena imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub 
konferencji, nie więcej niż 34 000 zł 

Przerwanie imprezy turystycznej Cena imprezy turystycznej, nie więcej niż 34 000 zł 

Anulowanie biletu Cena biletu, nie więcej niż 20 000 zł 

Anulowanie rezerwacji noclegów Cena rezerwacji noclegów, nie więcej niż 6 000 zł 

 
 
 



 

 

Umowa może być zawarta maksymalnie na okres 2 lat.  
 
Polisę można zakupić po zawarciu umowy lub wpłacie pierwszej należności:  

• w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni,  
• w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni. 

 
 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż:  

a) następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z 
podróży,  
b) z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej.  

 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, nie później jednak niż:  

a) w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej lub konferencji – w przypadku ubezpieczenia 
rezygnacji z imprezy turystycznej lub udziału w konferencji,  
b) z momentem rozpoczęcia realizacji usługi turystycznej, której data jest najwcześniejsza ze 
wszystkich usług z pakietu – w przypadku wyjazdu pakietowego,  
c) z końcem dnia poprzedzającego dzień zakończenia imprezy turystycznej – w przypadku 
ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej,  
d) z momentem przeprowadzenia odprawy biletowo-bagażowej (bilet lotniczy lub promowy) lub z 
momentem wejścia Ubezpieczonego na pokład autokaru, pociągu – w przypadku ubezpieczenia 
anulacji biletu, e) w momencie zameldowania się w obiekcie hotelarskim – w przypadku 
ubezpieczenia anulacji rezerwacji noclegów.  

 
21 powodów rezygnacji – dokładny opis znajduje się w OWU.  
 
Dodatkowo ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej obejmuje: 

• dopłatę do pokoju jednoosobowego w przypadku rezygnacji współuczestnika podróży,  
• koszty transportu na miejsce imprezy, gdy spóźnisz się na transport przewidziany w umowie z 
biurem podróży.  

 
 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w OWU Koszty Imprezy Turystycznej 
Bezpieczne Rezerwacje. 


