
 

 

 

    

 
  

   

 

1)  śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 

2)  śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni 
bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu 

3)  nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, iż istnieją 
przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone dokumentacją medyczną 

4) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie 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! Dla wariantów z Covid-19 w przypadku zachorowania na COVID-19 odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest tylko 
do hospitalizacji (leczenia szpitalnego) najbliższego krewnego Ubezpieczonego 

5) ciąża zagrożona lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczona lub współuczestniczka podróży była 
przed 10 tygodniem ciąży 

6) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestępstwa, która 
wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu 

7) 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 

8) zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę 

9) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie planowanej 
podróży lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu 

10) kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, których brak uniemożliwia odbycie podróży zagranicznej 

11) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, 
którego zaliczenie/ zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki 

12) wyznaczenie Ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data 
porodu przypadnie na czas podróży 

13) 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 

14) wyznaczenia daty transplantacji tkanki żywej bądź narządów Ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży, najbliższemu krewnemu 
Ubezpieczonego lub najbliższemu krewnemu współuczestnika podróży 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


