
W RAZIE  
REZYGNACJI  
Z PODRÓŻY

Z nami nie tracisz!

1
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Przed wyjazdem ponosisz koszty związane  
z usługą turystyczną? Niezależnie czy jest jest  
to wyjazd zorganizowany, czy organizujesz go 
samodzielnie, z naszym ubezpieczeniem możesz 
mieć pewność, że w razie rezygnacji zwrócimy  
Ci poniesione koszty związane z odwołaniem 
wyjazdu.

Jeżeli ubezpieczyłeś imprezę turystyczną możesz 
liczyć na zwrot kosztów niewykorzystanych 
świadczeń w przypadku skrócenia uczestnictwa 
w imprezie.

Rezygnacja 100% –w przypadku rezygnacji  
z wyjazdu z powodów wymienionych w Umowie 
Ubezpieczenia zwrócimy Ci 100% poniesionych 
kosztów.

Rezygnacja All Risk – w razie rezygnacji  
z wyjazdu z powodów wymienionych w Umowie 
Ubezpieczenia zwrócimy Ci 100% poniesionych 
koszów, a w razie rezygnacji z powodu 
udokumentowanych zdarzeń innych niż 
wymienione w Umowie Ubezpieczenia zwrócimy  
Ci 80% poniesionych kosztów.

Masz do wyboru dwa warianty 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji  
lub skrócenia uczestnictwa  
w imprezie turystycznej:

Musisz odwołać zaplanowany 
wyjazd lub skrócić udział  
w imprezie turystycznej?

COVID-19

W OCHRONIE!



Skontaktuj się z agentem: W przypadku szkody/wypadku  
ubezpieczeniowego jesteśmy do dyspozycji 24/7
Tel.: +48 224 224 224

Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu tego ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści 
umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia W Podróży Globtroter, zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2018 z dnia 10.07.2018 r., gdzie znajdziesz postanowienia  
dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności TUiR Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Są one dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz  
oraz na stronie internetowej www.allianz.pl. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, 
kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

4,98%

100%

Aż 17 powodów rezygnacji z wyjazdu w tym np.:

• nagłe zachorowanie (w tym na COVID-19) lub  
     nieszczęśliwy wypadek,

• kwarantanna Ubezpieczonego,

• komplikacje związane z ciążą,

• śmierć Ubezpieczonego lub Członka rodziny

oraz 9 powodów skrócenia uczestnictwa w imprezie, 
w tym np.:

• nagłe zachorowanie (w tym na COVID-19) 
     podczas podróży,

• zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania  
 ubezpieczonego,

• wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia  
     pracy.

JEŚLI OPŁACISZ DODATKOWĄ SKŁADKĘ, OBEJMIEMY  
OCHRONĄ RÓWNIEŻ REZYGNACJĘ Z WYJAZDU LUB
SKRÓCENIE PODRÓŻY Z POWODU ZAOSTRZENIA SIĘ
CHOROBY PRZEWLEKŁEJ.
 

Pełen katalog powodów rezygnacji z wyjazdu lub 
skrócenia uczestnictwa w imprezie znajduje się  
w Umowie Ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie Kosztów rezygnacji  
z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa  
w imprezie to zaledwie 4,98% wartości zakupionej 
przez Ciebie wycieczki, noclegu, biletu.  
Na wysokość składki nie ma wpływu ani Twój 
wiek, ani liczba uczestników wyjazdu, czy 
docelowy kraj podróży.

zwrócimy Ci 100%  
poniesionych kosztów
w przypadku rezygnacji  
z powodów wymienionych
w Umowie Ubezpieczenia

składka dla Rezygnacji 100%  
wynosi tylko 4,98% wartości  
zakupionej wycieczki, noclegu,  
biletu, innej usługa turystyczna 
w tym umowy udziału  
w konferencji, szkoleniu, 
warszta tach, kursach

Z JAKICH POWODÓW  
MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ  
LUB SKRÓCIĆ UDZIAŁ 
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ


