Ubezpieczenie KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Przedmiotem ubezpieczenia, w zależności od wybranego zakresu, mogą być koszty rezygnacji z imprezy turystycznej (RG), koszty przerwania
uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) koszty związane z anulacją biletu lotniczego, autokarowego lub promowego (RGF) bądź
anulacji rezerwacji noclegów (RGH) jakimi został obciążony Ubezpieczony w związku z niemożnością odbycia podróży( imprezy turystycznej)
zgodnie z planem i jeżeli przyczyną odwołania uczestnictwa jest:
Zakres Standard:
a) n ieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć Ubezpieczonego,
b poważna szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem
przestępstwa, powodująca niezbędną obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podroży,
c) n ieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu bądź nieszczęśliwy wypadek,
przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla Współuczestnika podróży, skutkujące rezygnacją Współuczestnika,
d) ś mierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby uczestniczącej w wyjeździe, zgłoszonej przez
Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, 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 podróży.
e) u dokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wyjazdowej) Ubezpieczonemu
lub Współuczestnikowi podróży bądź osobom im bliskim, jeśli są Współuczestnikami podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów
nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i została zgłoszona odpowiednim władzom oraz
uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,
f) u czestnictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego)
do transplantacji uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Zakres Super:
a) w
 ypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, uniemożliwiający realizację
imprezy turystycznej,
b) w
 ypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez Pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL
IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (bez zastosowania okresu wypowiedzenia),
c) w
 yznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia imprezy
turystycznej lub w okresie trwania imprezy turystycznej, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik
podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i nie znał daty rozpoczęcia pracy. Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy
musi nastąpić w okresie ubezpieczenia a rozpoczęcie pracy musi nastąpić w trakcie trwania imprezy turystycznej,
d) o trzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w okresie ubezpieczenia wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa
w sądzie w okresie trwania imprezy turystycznej, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa i
uniemożliwia realizację imprezy turystycznej.
Zakres i Suma Ubezpieczenia

SIT 0117/0?.14

Zakres ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia

Rezygnacja z Imprezy Turystycznej

Cena imprezy ( max do 17 000 PLN od osoby)

Przerwanie Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Cena imprezy ( max do 17 000 PLN od osoby)

Anulacja biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Cena biletu ( max do 10 000 PLN od osoby)

Anulacja rezerwacji noclegów

Cena noclegu ( max do 3 000 PLN od osoby)

Okres ubezpieczenia
a) R
 G - rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej,
b) R
 GS - rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, kończy się z dniem poprzedzającym dzień zakończenia imprezy
turystycznej,
c) R
 GF- FLY - rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się z momentem przeprowadzenia odprawy
biletowo-bagażowej( bilet lotniczy lub promowy) lub( bilet autokarowy) z momentem wejścia Ubezpieczonego na pokład autokaru.
d) R
 GH - rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się z momentem zameldowania się w obiekcie
hotelarskim.
Zawarcie Ubezpieczenia może nastąpić:
1)	do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa (wpłaty całości lub części – zaliczki), zakupu biletu lub noclegu w obiekcie hotelarskim, gdy do
rozpoczęcia imprezy turystycznej lub rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni,
2)	w dniu zawarcia umowy uczestnictwa, zakupu biletu lub noclegu w obiekcie hotelarskim, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia
rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.

Ważne informacje:
•	
W przypadku ubezpieczania ryzyka następstw chorób przewlekłych lub nowotworowych składka ubezpieczenia wzrasta o 200% ( kod CP),
•	
RGF - FLY Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na trasach krajowych i międzynarodowych a w przypadku biletów autokarowych lub
promowych- Ubezpieczenie dotyczy biletów na trasach międzynarodowych, wykupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•	
Impreza turystyczna: co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg
lub trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Do imprez turystycznych zalicza się również pobyty
w wynajętych domach lub mieszkaniach (apartamentach) wakacyjnych,
•	
Udział własny 20%, lecz nie mniej niż 50 zł.

W przypadku pytań zadzwoń - Infolinia SIGNAL IDUNA tel. +48 22 50 56 506

