JAK MOŻESZ UBEZPIECZYĆ SWÓJ WYJAZD, ABY SPAĆ SPOKOJNIE?
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1.UBEZPIECZENIEZWROTU KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty wyjazdu, co oznacza koszty jakimi
ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora wyjazdu z tytułu rezygnacji z
wyjazdu, w razie: 1) rezygnacji z uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej
imprezie; 2)rezygnacji znoclegów; 3)rezygnacjizbiletów.
AllianzgwarantujezwrotkosztówWYJAZDU ztytułurezygnacjiwprzypadku:
1) nagłego zachorowania ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka
nierokującegowyzdrowieniadoczasuplanowanej datywyjazdu;
2)nagłego zachorowania członka rodzinyubezpieczonegolub osoby bliskiej lub
współuczestnika podróży, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji i
nierokującegowyzdrowieniadodatywyjazdu;
3) nieszczęśliwego wypadku członka rodziny ubezpieczonego skutkującego
natychmiastowąhospitalizacjąi nierokującegowyzdrowieniadodatywyjazdu;
4) komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona,
skutkujących co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem,
pod warunkiem że w momencie zawarcia umowy ubezpieczona była
maksymalnie w 8 tygodniu ciąży, a zdarzenie będące powodem rezygnacji z
wyjazduwystąpiłonie późniejniż przed zakończeniem24tygodnia ciąży;
5) nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka
powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego,
współmałżonka lub dziecka i nierokujące wyzdrowienia do czasu rozpoczęcia
planowanegowyjazdu;
6) śmierci ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego, jeżeli nie
wcześniejniżwokresie 60dni poprzedzającychdatęrozpoczęciaWYJAZDU;
7) zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego,
wymagającego obecności ubezpieczonego w okresie planowanego wyjazdu,
którewystąpiłowokresiemaksymalnie 7dni poprzedzającychtermin wyjazdu;
8) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu
pod warunkiem że kradzież dokumentów miała miejsce w okresie do 7 dni
poprzedzającychdatęrozpoczęciawyjazdu;
9) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność
ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju i zostały
zgłoszone odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni
bezpośredniopoprzedzającychdatęrozpoczęciawyjazdu;
10) kradzieży pojazdu należącego do ubezpieczonego, która powoduje
konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych,
wymagających obecności ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło okresie
15 dni bezpośredniopoprzedzających datęrozpoczęciawyjazdu;
11) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez
ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia
umowy ubezpieczeniaubezpieczonybyłzarejestrowanymbezrobotnym;
12) Allianz gwarantuje również współuczestnikowi podróży zwrot kosztów
wyjazdu ztytułurezygnacji.

2.UBEZPIECZENIEZWROTU KOSZTÓW SKRÓCENIAUCZESTNICTWA

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w
związku ze skróceniem uczestnictwa w imprezie, spowodowane zdarzeniami
niezależnymi odubezpieczonego.zakosztyzwiązanezeskróceniemuczestnictwa
w imprezie uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z
zawartej umowy uczestnictwa w imprezie oraz dodatkowe koszty związane z
powrotem domiejscazamieszkaniaubezpieczonego.
ALLIANZgwarantujezwrotkosztów skróceniuczestnictwa wprzypadku:
1) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży
ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka, powodującego znaczne
ograniczeniesamodzielności ruchowej.
2)śmierciubezpieczonego;
3) komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona,
skutkujących u ubezpieczonego co najmniej 2 tygodniową hospitalizacją lub
przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia umowy
ubezpieczenia ubezpieczona była maksymalnie w 8 tygodniu ciąży, a zdarzenie
będące powodem skrócenia uczestnictwa w imprezie wystąpiło nie później niż
przedzakończeniem 12 tygodnia ciąży;
4) nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją
członka rodziny ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż nieszczęśliwy wypadek
członkarodzinywystąpiłpodczas pobytuubezpieczonego naimprezie;
5) śmierci członka rodziny ubezpieczonego, gdy śmierć członka rodziny nastąpiła
podczaspobytu ubezpieczonegona ubezpieczonejimprezie;
6) zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie
wymagającego jego obecności, z zastrzeżeniem, iż zdarzenie losowe wystąpiło
podczaspobytu ubezpieczonegonaimprezie;
7) wezwania przez władze państwowe, za wezwanie przez powyższe władze
uważa się bezwarunkowe wezwanie ubezpieczonego do powrotu przez władze
krajuzamieszkaniaubezpieczonego, zwyłączeniem:
a) wezwania przez władze wojskowe, b) wezwania przez uprawnione władze w
związku zpopełnieniemprzestępstwabądźwykroczenia przezubezpieczonego;
8) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez
ubezpieczonego, przypadającejwczasie trwaniaIMPREZY,oilew chwilizawarcia
umowy ubezpieczenia UBEZPIECZONY był zarejestrowanym bezrobotnym i nie
znałdatyrozpoczęciapracy.
Ważne:
ubezpieczenie
skrócenia
uczestnictwa
zapewnia:
1)bilety napowrótdokraju;
2)orazzwrotkosztówniewykorzystanychdni pobytu naimprezieturystycznej,
3) Allianz gwarantuje również współuczestnikowi podróży zwrot kosztów
wyjazdu skróceniauczestnictwawimprezieturystycznej.

Ubezpieczenie ZWROTU KOSZTÓW WYJAZDU + ZWROTU KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA można wykupić:
1) do 7 dni, jeżeli od dnia opłaty za imprezę, noclegi, lub bilety do dnia rozpoczęcia wyjazdu pozostało ponad 30 dni,
2) w dniu opłaty, jeżeli od dnia opłaty za imprezę, noclegi, bilety do dnia rozpoczęcia wyjazdu pozostało poniżej 30 dni.
Składka za ubezpieczenie wynosi:
> 2,54%, jeżeli wykupisz ubezpieczenie w dniu, zakupu imprezy, noclegów lub biletów,
> 3,2%, jeżeli wykupisz ubezpieczenie w dniu następnym- najpóźniej do 7 dnia,

Globtroter to najpewniejsze ubezpieczenie turystyczne
Agencja Przyjazne Ubezpieczenia - tel.784-95-37-90 - turystyczne@przyjazne-ubezpieczenia.pl
www.przyjazne-ubezpieczenia.pl/turystyczne
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