
 WAŻNE INFORMACJE

■  W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży istnieje moż-
liwość ubezpieczenia ryzyka następstw chorób przewlekłych, psychicz-
nych lub nowotworowych po opłaceniu zwyżki składki w  wysokości 
+ 100% zwyżki.

■  Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą 
planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, umowa 
ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w  dniu zawarcia umowy 
związanej z podróżą lub w dniu zakupu biletu albo w dniu wpłaty całości 
lub pierwszej części środków finansowych z  tytułu umowy związanej 
z podróżą lub z tytułu zakupu biletu, w zależności od tego, który z tych dni 
przypada wcześniej, jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia 
nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.  

■  Nie ma udziału własnego – AXA zwraca 100% poniesionych kosztów.

Szkody związane z  ubezpieczeniem rezygnacji z  podróży należy zgłaszać 
w ciągu 7 dni od zdarzenia do:

INTER PARTNER ASSISTANCE
tel. +48 22 575 90 80
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
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Za koszty rezygnacji z  podróży uważa się opłaty, jakie poniósł Ubezpie-
czony w  związku z  anulacją rejsu, umowy przewozu, rezerwacji noclegu, 
umowy najmu lub czarteru jachtu, wynajmu samochodu, uczestnictwa 
w konferencji, szkoleniu, uczestnictwa w imprezie masowej lub uczestnic-
twa w imprezie turystycznej. 

Za koszty przerwania podróży uważa się część niewykorzystanych świad-
czeń wynikających z anulacji rejsu, umowy najmu lub czarteru jachtu albo 
uczestnictwa w  imprezie turystycznej, a  także poniesione przez Ubezpie-
czającego dodatkowe koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju 
rezydencji.

Za koszty rezygnacji z biletu uważa się koszty, jakimi Ubezpieczony został 
obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu przed rozpo-
częciem podróży zgodnie z datą określoną w bilecie. 

AXA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezy-
gnacją lub przerwaniem podróży z następujących powodów: 
■  nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby 

bliskiej lub współuczestnika podróży,

■  komplikacje związane z  ciążą Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współ-
uczestnika podróży,

■  zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej,

■  zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży,

■  poważne zdarzenie losowe, wymagające obecności Ubezpieczonego 
w miejscu zamieszkania, takie jak: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, 
huragan, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego,

■  udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpie-
czonego lub współuczestnika podróży,

■   kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w  wyniku wypadku komunikacyjnego 
lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, 

■   otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania 
sądu do obowiązkowego stawienia się,

■   wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawko-
wego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, 

■   bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej 
Polskiej lub kraju rezydencji, 

■   poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru 
w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, 

■   wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczo-
nego lub współuczestnika podróży, przypadającej w terminie podróży, 

■  utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,

■   wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu 
pobytu w sanatorium w ramach NFZ.

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Koszty rezygnacji z podróży

cena wskazana w umowie związanej z podróżą  
maks. do 35 000 PLN od osobyKoszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania

Koszty rezygnacji z biletu

Karta produktu

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży 
 – rezygnacja z podróży zagranicznej i krajowej


