
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI W WYCIECZCE 

 

Każdy uczestnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w sytuacji losowej 

(lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w sytuacji losowej). Uczestnik pokrywa koszty 

dodatkowego ubezpieczenia: KR 3% ceny imprezy lub KR + CP 6 % ceny imprezy - z opcją chorób 

przewlekłych (rezygnacja przed lub w trakcie trwania wycieczki uwarunkowana przyczynami losowymi 

lub zdrowotnymi). Jest to związane z potrzebą wykupienia przez Organizatora na rzecz deklarujących 

taką chęć uczestników odrębnej polisy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Umowa ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji nie może być zawarta później niż na 32 dni przed dniem wyjazdu na wycieczkę. 

Chęć ubezpieczenia należy zatem zgłosić przy zapisie na wycieczkę i dokonać stosownej dopłaty 

wraz z zaliczką. 

 

Poniżej przedstawiamy wycinek z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AXA z dokładnym opisem 

rodzaju ubezpieczenia oraz sytuacji, które ubezpieczenie obejmuje: 

 

F. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ LUB 

PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 27 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub 

przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej – z przyczyn losowych wymienionych 

w ust. 5, niezależnych od Ubezpieczonego. 

2. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w pisemnej 

umowie zawartej z biurem podróży przez Ubezpieczonego, poniesione przez niego w związku 

z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.  

3. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się poniesione przez 

Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego, będące różnicą między kosztami 

transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem podróży a kosztami transportu 

związanymi z wcześniejszym powrotem z imprezy. 

4. Towarzystwo zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadającego 

standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty 

transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podróży obejmuje transport 

w obie strony.  

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z 

imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących 

powodów:  

1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli 

uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego; 

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej 

Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej; 

3) 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; 

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 lub nagłe zachorowanie osoby 

towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z 



biurem podróży – 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 podróży. 

 

Suma ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania 

uczestnictwa w imprezie turystycznej 

§ 28 

1. Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa 

w imprezie turystycznej stanowi cena imprezy turystycznej.  

2. Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest sumą ubezpieczenia, o której mowa w ust. 

1, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Towarzystwa na jedną osobę nie przekracza 4000 euro. 

3. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczony, z zastrzeżeniem ust. 2, 

otrzyma świadczenie w wysokości 80% lub 100% poniesionych, a niezrefundowanych 

kosztów, w zależności od postanowień umowy generalnej ubezpieczenia.  

 

Ograniczenie odpowiedzialności 

§ 29 

1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku poinformowania organizatora imprezy o odwołaniu 

uczestnictwa w imprezie turystycznej i jego przyczynach w terminie późniejszym niż 2 dni od 

zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie.  

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rezygnacja z imprezy turystycznej lub 

przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jest związane z: 

1) ciążą i jej powikłaniami; 

2) zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi; 

3) badaniami lekarskimi niewynikającymi z nagłej potrzeby; 

4) zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych przed wyjazdem; 

5) następstwem choroby przewlekłej, nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego lub 

osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad 

wrodzonych (w przypadku choroby przewlekłej lub nowotworowej stwierdzonej u 

Ubezpieczonego lub osoby bliskiej istnieje możliwość włączenia odpowiedzialności 

Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki). 

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związku z tym samym 

zdarzeniem uzyska świadczenie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub świadczenie to zostało 

pokryte przez inne instytucje.  

4. Towarzystwo nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w 

związku ze zgłoszeniem rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa, 

niewliczonych w cenę imprezy (wizy, telefony, szczepienia). 

 

UWAGA: UBEZPIECZENIE KR obejmuje koszty rezygnacji z wyjazdu z tytułu 

zachorowania na COVID-19 (potwierdzone dokumentacją medyczną z pozytywnym 

wynikiem testu!). Nie obejmuje natomiast rezygnacji z tytuły obawy przed 

zachorowaniem (niezależnie od wieku i destynacji) ani sytuacji objęcia kwarantanną. 

 

DOKŁADNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU DO 

MAILINGU Z OFERTĄ I FORMULARZAMI (OWU AXA) ORAZ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ ORGANIZATORA www.bpagave.pl w ZAKŁADCE 

DOKUMENTY: 

http://www.bpagave.pl/images/dokumenty/2019/OWU_AXA_Kontynenty_2019.pdf 

http://www.bpagave.pl/

