
 

 

REZYGNACJA I ZMIANA REZERWACJI PODRÓŻY 
 

 

 

 

 

PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 

Koszty rezygnacji z podróży – przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją 

z podróży przed datą wyjazdu przewidziane w umowie z oferentem usługi. 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 

 imprezy turystycznej (powiększone o ewentualne, dodatkowe świadczenia, 

np. wycieczki fakultatywne, jeśli zostały opłacone łącznie z imprezą turystyczną); 

Cena imprezy 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

 przewozu; 
Cena biletu 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

 rezerwacji noclegu; 

Cena noclegu 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

cena obiektu noclegowego, 

(nie wyższa niż 25 000 

PLN/obiekt noclegowy) 

 zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu lub kursie; 
Cena uczestnictwa 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

 wynajmu pojazdu; 
Cena najmu 

(nie wyższa niż 2 500 PLN/pojazd) 

 czarteru jachtu;  
Cena najmu 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

 uczestnictwa w rejsie. 
Cena rejsu 

(nie wyższa niż 25 000 PLN/osobę) 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 

 
Rezygnacja  

100  

Rezygnacja  

CHP 100 COVID-19 

Koszty rezygnacji z podróży, 

w tym m. in.: 
    

 następstwa chorób przewlekłych  -   

 zachorowanie na Covid-19  -   

Możliwość rozszerzenia o kwarantannę  - 
Za opłatą  

dodatkowej składki 

Udział własny  Brak  Brak 



 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

ERGO Ubezpieczenia Podróży zwraca te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, 

z powodu poniższych przyczyn. 

Śmierć: 

 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. 

 najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła w ciągu 

45  dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu. 

 

Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie: 

 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, iż istnieją przeciwwskazania medyczne do odbycia 

podróży, potwierdzone dokumentacją medyczną. 

 najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, skutkujące leczeniem 

szpitalnym lub powodujące konieczność sprawowania nad nim opieki, potwierdzone dokumentacją medyczną i nie 

rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu. 

UWAGA w przypadku zachorowania na COVID-19 odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest tylko do 

hospitalizacji (leczenia szpitalnego) najbliższego krewnego Ubezpieczonego. 

 

Ciąża i poród: 

 ciąża zagrożona lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczona lub współuczestniczka 

podróży była przed 10 tygodniem ciąży. 

 wyznaczenie Ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, 

że  data porodu przypadnie na czas podróży. 

 

Szkoda w mieniu i kradzież dokumentów: 

 szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub 

przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu. 

 szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała wskutek zdarzenia 

losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę 

wyjazdu. 

 kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, których brak uniemożliwia odbycie podróży 

zagranicznej. 

 

Kwestie zawodowe i edukacyjne:  

 zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę. 

 wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie 

planowanej podróży lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu. 

 wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni 

wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki. 

 

Przeszczep:  

 wyznaczenia daty transplantacji tkanki żywej bądź narządów Ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży, najbliższemu 

krewnemu Ubezpieczonego lub najbliższemu krewnemu współuczestnika podróży. 

 

Stawiennictwo na policji:  

 otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa na policji, w sądzie lub innej 

instytucji państwowej w czasie planowanej podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest 

obowiązkowa. 



 

 

 

 

Zawarcie umowy: 

1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu; 

2. w terminie 14 dni od daty rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą 

wyjazdu. 

Anulacja polisy: polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji podróży można anulować wyłącznie w dniu jej 

wystawienia. 

Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu wskazanym na polisie, jako 

początek podróży. 

BRAK UDZIAŁU WŁASNEGO - ERGO Ubezpieczenia Podróży zwraca 100% poniesionych kosztów rezygnacji z podróży (zapisy 

§ 24 ust. 5 OWU Beztroskie Podróże 10.10.010 nie mają zastosowania - potwierdzenie na polisie). 

  

PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ZMIANY REZERWACJI 

Koszty zmiany rezerwacji – to niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie zmiany 

rezerwacji biletu lub zakupu nowego biletu w celu kontynuowania podróży, o ile Ubezpieczony spóźni się na planowany środek 

transportu. Limit odpowiedzialności z tego tytułu wynosi 2 500 PLN na osobę, jednak nie więcej niż do wartości ubezpieczonego 

biletu. 

ERGO Ubezpieczenia Podróży pokryje niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie 

zmiany rezerwacji biletu lub zakupu nowego biletu w celu kontynuowania podróży, o ile Ubezpieczony spóźni 

się na planowany środek transportu, ze względu na: 

1) opóźnienie środka transportu komunikacji publicznej, którym Ubezpieczony lub współuczestnik podróży miał dotrzeć do 

miejsca rozpoczęcia przewozu; 

2) wypadek komunikacyjny, któremu uległ Ubezpieczony lub współuczestnik podróży. 

Suma ubezpieczenia zmiany rezerwacji odpowiada cenie biletu, jednak nie może być wyższa niż 2 500 PLN na osobę.  


