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Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej. 

 
Jest to dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku 
rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od 
Uczestnika. 
 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów:  
  
1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego (poród, który  

nastąpił do 32 tygodnia ciąży) – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub wyjazd,  
lub powodują śmierć Ubezpieczonego; 

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród (poród, który nastąpił do 32.  
tygodnia ciąży) osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej; 

3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu  
zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan   
czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego; 

4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu 
Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe, który to wyjątek jednak nie  
dotyczy  kosztów rezygnacji z biletu; 

5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy,  
       w którym  Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania; 
6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród  (poród ,który nastąpił do 32. tygodnia ciąży) lub  

nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu       
umowy z biurem podroży, 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 podroży 
 

Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od 
niezależnego lekarza, inna dokumentacja urzędowa związana z wezwaniem Ubezpieczonego przez 
władze administracji państwowej ) a AXA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do 
powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.  
 
Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia 
rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń z tego 
tytułu  dokonanych przez biuro podróży zgodnie z warunkami zawartymi w umowie uczestnictwa w imprezie. 
 
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów  
z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.  
Uwaga!  
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi nastąpić nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie 
turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki).  
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
musi być wykupione w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie!.  
 
Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe Centrum Alarmowe : 
 
Inter  Partner Assistance,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel: + 48 (22) 575 90 80,  
fax: +48 (22) 575 90 82    
 
Pełne warunki ubezpieczenia AXA Kontynenty oraz druki formularzy do zgłaszania szkód dostępne są na 
stronie AXA TUiR S.A. www.axa.pl (Zakładka: Ubezpieczenia podróżne /Ubezpieczenia indywidualnych 
podróży zagranicznych / Formularze i dokumenty)  

http://www.axa.pl/

