
UBEZPIECZENIE: 
Jest możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 
koszty rezygnacji – % wartości imprezy w zależności od wybranego wariantu. Osoby decydujące się 
na dodatkowe ubezpieczenie, proszone są o kontakt z organizatorem. 

WARIANT 1 – rezygnacja z imprezy turystycznej – 2,51 % całkowitej kwoty wyjazdu. 

WARIANT 2 – rezygnacja z imprezy turystycznej + COVID-19 + kwarantanna – 4,00 % całkowitej 
kwoty wyjazdu. 

  

KIEDY MOŻESZ KUPIĆ POLISĘ -  zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w terminie:  

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 

 

**KLAUZULA nr 3 COVID-19 + kwarantanna (kod CQ) 

Na mocy niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy 
ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (kod: RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie 
turystycznej (kod RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu: 

– Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 

– Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 

w sytuacji: 

1. Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, 

2. Śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich, 

3. Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia 
imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy 
rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych 
świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

4. Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, 
wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów 



(kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych 
w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod 
RGF, RGS), 

  

**Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia od rezygnacji znajdą państwo na samym dole 
strony głównej www. w zakładce UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI 

Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych 
aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r. 

 


