WARUNKI UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ ZE 100 % ZWROTEM:
ZWROTEM:
I.

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA OD KOZTÓW REZYGNACJI:

1. Każdy uczestnik wyjazdu organizowanego przez biuro SPORT VITA Sp. z o.o ( Ubezpieczony) może wykupić
ubezpieczenie od kosztów
kosztów rezygnacji przez wyjazdem.
2. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy może być zawarta w terminie najpóźniej 5 dni od daty
podpisania umowy zgłoszenia o imprezę lub wpłaty całości lub części zaliczki, w przypadku gdy do imprezy
pozostało więcej
więcej niż 30 dni.
3. Umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy może być zawarta w dniu podpisania umowy zgłoszenia
o imprezę jeżeli do imprezy pozostało mniej niż 30 dni.
WAŻNE INFORMACJE:
1 Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i ustaleniu kosztu ubezpieczenia należy składkę
wpłacić na konto biura podróży SPORT VITA Sp. z o.o
UWAGA !!! –bez potwierdzenia wpłaty składki ubezpieczenie nie będzie zgłaszane
II. UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYUGNACJI Z IMPREZY – PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
UBEZPIECZENIA:
Za koszty rezygnacji uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej przez Ubezpieczonego z biurem
podróży, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej
rozpoczęciem.
Za opłaceniem dodatkowej składki, klient ma możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ze
zwyżką za choroby przewlekłe i nowotworowe.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej – z przyczyn losowych wymienionych
poniżej , niezależnych od Ubezpieczonego.
2. AXA zwraca koszty rezygnacji z imprezy jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:
a) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego
uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;
b) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby
bliskiej;
c) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu
planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w
miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;
d) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu
Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;
e) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym
Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;
f) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe,
zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podroży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy
wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej
liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podroży.
SUMA UBEZPIECZENIA:
KRIT (koszty rezygnacji z imprezy
turystycznej) ze 100 % zwrotem

Cena imprezy określona przez klienta w Umowie Uczestnictwa lecz nie wyższa
niż 4.000 EUR na osobę
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III. OBOZIWĄZKI UBEZPIECZONEGO ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI REZYGNACJI Z IMPREZY:
1. W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 48 godzin od zdarzenia powodującego konieczność anulowania imprezy, poinformować pisemnie
o tym fakcie organizatora imprezy turystycznej. Niedotrzymanie terminu może skutkować ograniczeniem świadczenia
do kwoty, jaka wynikałaby z kosztów rezygnacji z imprezy obowiązujących u danego organizatora imprezy w dniu
zaistnienia zdarzenia.
2. Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić AXA pisemnie o konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej w
terminie 7 dni od daty zdarzenia ( powody rezygnacji wymienione instrukcji pkt. II ). W razie naruszenia z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych powyżej, AXA może zmniejszyć świadczenie w takim
stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło AXA ustalenie okoliczności i
skutków wypadku.
3. Do zgłoszenia rezygnacji z imprezy turystycznej, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć
wszelkie dokumenty niezbędne do oceny zasadności roszczenia, a w szczególności oryginały:
1) umowy uczestnictwa w imprezie wraz z kopią obowiązujących warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej;
2) potwierdzenia opłacenia kosztów imprezy;
3) oświadczenia dotyczącego odwołania imprezy, poświadczonego przez biuro podroży;
4) dokumentacji potwierdzającej kwotę zwrotu, wystawionej przez biuro podroży w imieniu organizatora;
5) dokumentacji lekarskiej;
6) potwierdzenia pracodawcy o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim;
7) innej dokumentacji urzędowej związanej z wezwaniem Ubezpieczonego przez władze administracji państwowej.
IV. USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWAŃ
ODSZKODOWAŃ :
Suma ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej stanowi cena imprezy turystycznej.
W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 100 % poniesionych a
niezrefundowanych kosztów.
Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia
rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych
przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków uczestnictwa biura podróży dotyczących rezygnacji z
imprezy, zawartych w umowie zgłoszenia o imprezę.
UWAGA !
Niniejszy wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży AXA Kontynenty ma charakter ogólny i informacyjny.
Integralną częścią umowy zgłoszenie o imprezę stanowią OWU Podróży Kontynenty przyjęte uchwałą Zarządu
Towarzystwa nr 1/17/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie do umów zawartych po 01.01.2016 r.
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