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Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej 
 
Biuro “BOOS” zachęca do wykupienia ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa 
w imprezie turystycznej.  
 

Ile to kosztuje? 
Standardowa składka za polisę w najczęściej wykupywanym wariancie 
„Koszty REZYGNACJI 100%”  wynosi 3,9% całkowitej ceny imprezy. 
 

Jeśli polisa zostanie wykupiona w dniu wpłaty zaliczki, istnieje możliwość zastosowania 
taryfy promocyjnej 2,90% ceny imprezy co jest aktualnie najlepszą cenową ofertą na 
rynku. 
 

Termin wykupienia polisy 
Jeśli od momentu opłacenia imprezy (wpłata w całości bądź wpłata zaliczki) do rozpoczęcia 
imprezy jest więcej niż 30 dni, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, może być zawarte 
najpóźniej w ciągu 168 godzin (7 dni) od momentu rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty 
całości lub części opłaty (zaliczki).  
Jeśli w momencie rezerwacji wyjazdu i wpłaty, do wyjazdu jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji, należy wykupić najpóźniej w dniu dokonania wpłaty.  
 

Jak wykupić polisę? 
By wykupić polisę, prosimy o przekazanie tej informacji najpóźniej w dniu wpłaty zaliczki K/P 
bądź w dniu zlecenia przelewu. Wystawiona polisa jest wysyłana mailem na wskazany adres. 
Ostateczny termin na wystawienie polisy to 7 dni od dany wpłaty/zlecenia przelewu. 
 

Dokładny opis ubezpieczenia znajdziecie Państwo w Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
w podróży GLOBTROTER - Link Informacje umieszczone są na str. 30-35 w §10 i §11. 
 
Wariant Koszty rezygnacji 100% 
  

Ubezpieczenie Allianz w podróży GLOBTROTER zapewnia w określonych w warunkach 
ubezpieczenia sytuacjach losowych zwrot 100% poniesionych kosztów. Allianz gwarantuje 
ubezpieczonemu zwrot kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji m.in. z następujących powodów:  
 

1) nagłego zachorowania ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego, 
nierokującego wyzdrowienia do czasu planowanej daty rozpoczęcia wyjazdu 

 

2) nagłego zachorowania członka rodziny ubezpieczonego, wymagającego 
natychmiastowej hospitalizacji i nierokującego wyzdrowienia do planowanej daty 
rozpoczęcia wyjazdu 

 

3) nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka 
ubezpieczonego, powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej 
(niemożność samodzielnego poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób 
w okresie planowanego wyjazdu i nierokujące wyzdrowienia do czasu rozpoczęcia 
planowanego wyjazdu 

 

4) nieszczęśliwego wypadku członka rodziny ubezpieczonego, skutkujący 
natychmiastową hospitalizacją i nierokującego wyzdrowienia do planowanej daty 
rozpoczęcia wyjazdu 

 

5) śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego (o ile nastąpiła nie  
wcześniej  niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu) 

 

6) komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona,  
skutkujących u ubezpieczonego co najmniej siedmiodniową hospitalizacją lub 
przedwczesnym porodem, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy 
ubezpieczenia, ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży. Odpowiedzialność 

http://www.boos.poznan.pl/downloads/OWU_Globtroter_01082018.pdf


z tego tytułu występuje w sytuacji gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji  
z wyjazdu, wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży. 

7) zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie  
wymagającego obecności w okresie planowanego wyjazdu, które wystąpiło w okresie 
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia imprezy 

 

8) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszportu, 
dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod warunkiem, że kradzież miała miejsce  
w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia wyjazdu i została 
zgłoszona odpowiednim władzom 

 

9) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego  
w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju a także kradzieży pojazdu należącego do 
Ubezpieczonego, w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia  
imprezy turystycznej, które to sytuacje powodują konieczność dokonania czynności 
administracyjnych i prawnych i wymaga obecności Ubezpieczonego w kraju 
zamieszkania Ubezpieczonego 

 

10) kradzieży pojazdu należącego do ubezpieczonego, która powoduje konieczność  
dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności 
ubezpieczonego w kraju zamieszkania, o ile zdarzenie nastąpiło w okresie 45 dni 
bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu 

 

11) zwolnienia ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy 
ubezpieczenia, udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy, pod warunkiem, że 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 
miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Allianz nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło  
z przyczyn leżących po stronie ubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów 
prawa pracy 

 

12) otrzymanie przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do 
leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową z NFZ, którego data 
rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz 
dokumencie, przypada w czasie wyjazdu. 

 

Wariant Koszty rezygnacji ALL RISK - NOWOŚĆ!  
Koszty rezygnacji w wersji All Risk zapewniają jeszcze szerszą odpowiedzialność Allianz.  
 

Z jednej strony zapewniają wypłatę 100% poniesionych kosztów we wszystkich sytuacjach 
skatalogowanych w warunkach ogólnych ubezpieczenia, tak samo jak przy kosztach rezygnacji 
100%. Natomiast dodatkowo odpowiedzialność Allianz poszerzona jest o inne 
udokumentowane zdarzenia, które wyłączają możliwość wyjazdu ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży i które są niezależne od ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży. W przypadku zaistnienia innych udokumentowanych zdarzeń, 
odpowiedzialność Allianz stanowi 80% poniesionych kosztów.  
 
Składka za najszerszy wariant ubezpieczenia „kosztów rezygnacji All Risk” wynosi 9% ceny 
imprezy. 

 

Poznań, 01.10.2018 

 


