Rezygnacja 100%
Dla osoby, która:
- wyjeżdża za granicę,
- chce zabezpieczyć się przed poniesieniem kosztów rezygnacji z biletu zakupionych w związku z
wyjazdem- max 10.000PLN,
- kupiła któryś z pakietów ubezpieczenia podróżnego Mondial Assistance i chce uzupełnić ochronę
ubezpieczeniową o koszty rezygnacji z biletu
- potrzebuje tylko ubezpieczenia kosztów rezygnacji z i nie chce korzystać z pakietów ubezpieczenia
podróżnego (ubezpieczenie Rezygnacja jako samodzielny produkt)

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji bez franszyzy

REZYGNACJA 100%

Suma Ubezpieczenia dla Ubezpieczonego w PLN

Koszty rezygnacji z biletu

koszty biletu max 10 000 PLN, brak franszyzy

Całodobowy dyżur telefoniczny

pomoc w języku polskim i angielskim

Rezygnacja
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYJAZDU Z TYTUŁU REZYGNACJI ALBO KOSZTÓW SKRÓCENIA
UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty wyjazdu, co oznacza koszty jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony
przez organizatora wyjazdu z tytułu rezygnacji z wyjazdu, w razie:
1. rezygnacji przez Ubezpieczonego z uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie;
lub
2. rezygnacji przez Ubezpieczonego z noclegu;
lub
3. rezygnacji przez Ubezpieczonego z biletu;
Umowa ubezpieczenia kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie może być
zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości lub części
opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji wyjazdu do daty wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji
wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji wyjazdu do daty wyjazdu pozostało 30 dni
lub mniej

Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot 100% kosztów, jakimi byłby zasadnie obciążony
przez organizatora wyjazdu, w związku z rezygnacją z biletu lub odwołania uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub anulowania noclegu, z następujących przyczyn:
1. nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, jego dziecka lub współmałżonka nie skutkujące hospitalizacją;
2. nieszczęśliwy wypadek skutkujący ograniczeniem samodzielności ruchowej Ubezpieczonego jego dziecka lub
współmałżonka nie skutkujące hospitalizacją;
3. nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek skutkujące hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego;
4. komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana za ciążę zagrożoną skutkujące hospitalizacją lub
przedwczesnym porodem;
5. śmierć Ubezpieczonego lub członka jego rodziny;
6. zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, bezwzględnie wymagającego obecności Ubezpieczonego;
7. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży;
8. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rozboju;
9. kradzież pojazdu Ubezpieczonego w okresie 15 dni poprzedzających wyjazd, która powoduje dokonania
czynnośednim władzom
10. wyznaczenie przez pracoci administracyjnych i prawnych wymagających obecność w kraju zamieszkania, i
która została zgłoszona odpowi
11. dawcę daty rozpoczęcia pracy przypadającej w czasie trwania wyjazdu.

Ubezpieczyciel gwarantuje również Współuczestnikowi Podróży zwrot kosztów wyjazdu z tytułu
rezygnacji z powodów wskazanych powyżej o ile wcześniej do Ubezpieczyciela rezygnację z wyjazdu
zgłosił Ubezpieczony

