
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW 
REZYGNACJI Z WYJAZDU  
I UBEZPIECZENIE KOSZTÓW 
SKRÓCENIA UCZESTNICTWA 
W IMPREZIE

MATERIAŁ REKLAMOWY

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), 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).

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie 
stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego 
powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym 
zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Allianz, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 72/2020 z dnia 9 września 2020 r., które dostępne są na stronie www.allianz.pl lub u agenta.

CZY WIESZ, ŻE?
• Możesz objąć ochroną również dowolną usługę turystyczną jak np. wynajem  

auta, czarter jachtu, uczestnictwo w rejsie, bilet do parku rozrywki lub aqua parku,  
a nawet umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, warsztatach czy kursach!

• Maksymalna odpowiedzialność Allianz to aż 20 000 zł na osobę!

• W ramach skrócenia uczestnictwa w imprezie wypłacimy koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających  
z umowy z biurem podróży oraz dodatkowe koszty związane z Twoim powrotem do miejsca zamieszkania, o ile 
zgodnie z umową biura miało takowy zapewnić, a planowany środek transportu nie może być wykorzystany.

• W wariancie All Risk nie ma potrzeby rozszerzać ochrony o zaostrzenie chorób przewlekłych, ta ochrona jest już 
wliczona w cenę dla zdarzeń objętych wypłatą 80% poniesionych kosztów.

• W ramach jednej polisy możesz objąć kilka usług jak np. nocleg, bilet lotniczy i wynajem auta, jeżeli zostały 
zakupione tego samego dnia, a ich łączna cena nie przekracza 20 000 zł na osobę.

• Zwrócimy koszty wyjazdu poniesione w przypadku nagłego zachorowania (w tym zachorowania na COVID-19) 
Twojego, Współmałżonka lub Twojego Dziecka, które uniemożliwiło wyjazd.

• Zwrócimy koszty wyjazdu poniesione w przypadku nagłego zachorowania (w tym zachorowania na COVID-19) 
Członka Twojej rodziny wymagającego natychmiastowej hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty 
rozpoczęcia wyjazdu w opinii lekarza prowadzącego leczenie.

• Jeśli podczas wyjazdu zostałeś objęty kwarantanną, ale nie zdiagnozowano u Ciebie nagłego zachorowania, 
możesz liczyć na pokrycie kosztów związanych z powrotem do kraju w ramach umowy Ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie

• Zwrócimy koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w Imprezie, jeżeli 
podczas wyjazdu zostaniesz objęty kwarantanną.

COVID-19

W OCHRONIE!


