
 

 

 

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej Bezpieczne Rezerwacje 
 

Dla martwiących się o pieniądze, które trzeba zainwestować w podróż: 

 
 Zwrócimy Ci koszty w przypadku gdy odwołasz imprezę turystyczną. 

 Możemy objąć ochroną Ciebie, Twojego towarzysza podróży, oraz bliskich Wam osób w 

przypadku następstw chorób przewlekłych, zachorowania na COVID-19, a nawet 

konieczności poddania się kwarantannie czy izolacji. 

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami 
rezygnacji. 

 
 ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów. 

 
Warunki przystąpienia do ubezpieczenia 

 
Umowa ubezpieczenia może być zawarta: 

 
a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 7 dni (licząc od dnia 
następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub 
dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło 
pierwsze), 

 
b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży (w tym 
pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności 
za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze). 

 
ZAKRES UBEZPIECZENIA paragraf 10 OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje 

 

a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 

d) powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki 

podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały, 
e) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub 
będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, 
przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
f) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia 
losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których 
niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik 
podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy, 
g) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca 
konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania, 
h) kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub 
Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą 
rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom, 
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik 
podróży, 
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z 
winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 



k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w 
okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był 
zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, 
l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie 
trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa, 
m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę 

rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży, 
n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której 
uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 
o) wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez 
Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, 
który jest celem ich podróży, 
p) otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć 
w trakcie trwania podróży, 
q) otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział 
w procedurze adopcji dziecka, 
r) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej 
lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data 
egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży, 
s) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia 
służby wojskowej w czasie trwania podróży, 

t) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powoła-nia do rozgrywek sportowych o randze 
międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży, 

u) kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży. 
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