Zabezpiecz
Swoje ﬁnanse
na wypadek
różnych zdarze�

Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji z podróży
– na czym polega i czy warto je kupić?
Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji zapewnia ochronę ﬁnansów Klienta na wypadek różnych
okoliczności, które mogą przyczynić się do rezygnacji z wyjazdu. Pozwala ono na otrzymanie zwrotu
aż do 100% poniesionych kosztów anulowanego wyjazdu, wykupionego z wyprzedzeniem. Dzięki posiadanej
ochronie ewentualna rezygnacja z zaplanowanych wyjazdów nie będzie aż tak dotkliwa ﬁnansowo.

Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji to niezbędnik
w dzisiejszych czasach przy planowaniu wakacji.
Zakup ubezpieczenie i śpij spokojnie.

Kiedy warto się ubezpieczyć?
Planujesz podróż z dużym wyprzedzeniem,
a nieoczekiwane sytuacje mogą Ci tą podróż
uniemożliwić.

Chcesz mieć zabezpieczenie przed
nieprzewidzianymi zdarzeniami,
np. kradzież dokumentów – takie
sytuacje przecież się zdarzają.

Obawiasz się zachorowania swojego lub bliskich np. dzieci bezpośrednio przed podróżą
– martwisz się, że możesz stracić pieniądze
w sytuacji anulowania wyjazdu.

Chcesz mieć pewność uzyskania
zwrotu poniesionych kosztów
podróży.

Czy wiesz, że...

69%

przyczyn
rezygnacji to nagłe
zachorowanie (najczęściej
dzieci) lub nieszczęśliwy
wypadek

19% zdarzenia losowe
5% sytuacje związane

z powikłaniami w trakcie
ciąży

Powody rezygnacji
z podróży.

7% inne powody, takie

jak kradzież dokumentu,
przełożony termin egzaminu
na studiach

nagłe zachorowanie, w tym zachorowanie na
COVID-19 osoby ubezpieczonej lub jej bliskich,
nieszczęśliwy wypadek, śmierć
Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
zagrożona ciąża do 25 tygodnia,
kradzież dokumentów niezbędnych
do odbycia podróży np. paszport,
dowód osobisty, wiza wjazdowa,
zdarzenia losowe bezwzględnie wymagające
obecności osoby ubezpieczonej np. włamanie
do mieszkania, pożar, zalanie, huragan,
powódź, bezpośrednie uderzenie pioruna,
zwolnienie z pracy (umowa zawarta na czas
nieokreślony lub określony) z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy,
otrzymanie obowiązkowego wezwania
do sądu.

Czy wiesz, że...
Suma ubezpieczenia na osobę może wynosić nawet 6 000 €

Co jest wyłączone
z odpowiedzialności?
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje
rezygnacji z wyjazdu, między innymi z następujących powodów:
• gdy przed zawarciem umowy rezerwacji
istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia
wyjazdu lub wskazania do wykonania zabiegu
operacyjnego bądź poddania się leczeniu
w warunkach szpitalnych,
• następstw, powikłań, komplikacji i pogorszeń
stanów chorobowych, które zaistniały przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, np. komplikacji
związanych z ciążą po 25 tygodniu,
• ataków terrorystycznych, wojny,
• strajku pilotów, stewardess,
• anomalii pogodowych, klęski żywiołowej
w miejscu docelowym podróży,
• epidemii w kraju, do którego wykupiliśmy
wycieczkę,
• upadłości biura podroży, w którym wykupiona
została wycieczka,
• anulowania wycieczki przez jej organizatora,
• strachu przed zachorowaniem,
• pozytywnego wyniku testu bez zgłoszenia się
do lekarza.

Czy wiesz, że...
powodem rezygnacji może być zaostrzenie przebiegu choroby
przewlekłej, takiej jak cukrzyca lub nadciśnienie?

Jak i gdzie zgłosić rezygnację
z podróży?
1. Niezwłocznie odwołaj rezerwację / zrezygnuj z umowy podróży
w sposób zgodny z umową, regulaminem, warunkami rezerwacji
(masz na to 3 dni).
2. Skontaktuj się z Centrum Pomocy AXA Assistance, dzwoniąc na
numer telefonu +48 22 529 85 57 lub wysyłając zgłoszenie na adres
email: likwidacja@axa-assistance.pl (do 3 dni od wystąpienia).
3. Podaj wszelkie dostępne informacje niezbędne do ustalenia
uprawnień do uzyskania świadczeń:
a) numer PESEL lub datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) numer polisy.

AXA Assistance

Infolinia / Centrum Pomocy

+48 22 529 85 57
To powinieneś również wiedzieć?
Ile osób, objętych ochroną w ramach jednej
polisy, może zrezygnować z podróży i otrzymać
zwrot poniesionych kosztów?
Polisa może obejmować ochroną wiele osób
jednak maksymalnie 5 z nich może skorzystać
z ubezpieczenia kosztów rezygnacji i otrzymać
zwrot poniesionych kosztów.

Powód rezygnacji

Wymagane dokumenty

Nagłe zachorowanie

Pełna dokumentacja
medyczna z przebiegu
leczenia, łącznie z diagnozą.

Nieszczęśliwy wypadek

Dokumentacja medyczna
i diagnoza od lekarza (w tym
dokumentacja z udzielenia
pierwszej pomocy), wyniki
badania USG czy RTG.

Kradzież dokumentów

Potwierdzenie z policji
o zgłoszeniu kradzieży,
potwierdzenie z odpowiedniego urzędu o złożeniu
wniosku o wydanie nowych
dokumentów.

Złamanie ręki

Pełna dokumentacja
medyczna z przebiegu
leczenia wraz z dokumentem
z udzielenia pierwszej
pomocy.

Śmierć osoby bliskiej

Akt zgonu z wpisaną
przyczyną zgonu,
dokumenty potwierdzające
stopień pokrewieństwa.

Jakie dokumenty wymagane są do wypłaty
świadczenia?
W każdym przypadku będą to:
• druk zgłoszenia szkody,
• potwierdzenie odwołania wyjazdu wraz
z naliczonymi kosztami,
• potwierdzenie płatności za wyjazd.
Rodzaj dodatkowych dokumentów uzależniony
jest od powodu z rezygnacji z podróży.
Należy pamiętać, że każdy przypadek,
zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.
Możesz być poproszony o dostarczenie
dodatkowych dokumentów, które pomogą
w ustaleniu zasadności wypłaty świadczenia.

Jak długo trwa zwrot środków z tytułu rezygnacji?

30

Środki zwracane są w ciągu
30 dni, licząc od dnia otrzymania
wszystkich niezbędnych
dokumentów wymaganych
przez ubezpieczyciela.

14

Jeżeli Klient nie dostarczy wszystkich
dokumentów i musi je uzupełnić
– wtedy ubezpieczyciel ma na wypłatę
środków 14 dni od otrzymania
brakujących dokumentów.

Powyższe informacje mają jedynie charakter informacyjny.
Przedstawiony materiał jest komunikatem marketingowym. Szczegóły
dotyczące ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia kosztów od rezygnacji z podróży 100% dla
klientów Exim Tours.

