
ZAKRES UBEZPIECZENIA PODRÓZNEGO 

DLA KLIENTÓW WAKACJE.PL 

zgodnie z OWU z dnia 14.07.2020 r.  

SAMODZIELNE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 
ZAKRES UBEZPIECZENIA: Max 

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance 8 000 000 € 

Pierwsza pomoc w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej 100 € 

Leczenie stomatologiczne przy nagłych stanach zapalnych i bólowych 450 € 

Leczenie związane z ciążą 450 € 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – Trwały uszczerbek na 
zdrowiu € 30 000 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć € 15 000 

Ubezpieczenie Bagażu € 400 

 w tym ubezpieczenie Mobilnego sprzętu elektronicznego € 200 

Ubezpieczenie opóźnienia Bagażu w miejscu docelowym Podróży 
150 € 

(opóźnienie powyżej 6h) 

Ubezpieczenie opóźnienia lotu na trasie powrotnej 
150 € 

(opóźnienie powyżej 6h) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody osobowe € 100 000 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody rzeczowe € 10 000 

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku Rabunku € 200 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych pozostawionych w Miejscu zamieszkania € 5 000 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z/przerwania Podróży w tym: 

 rezygnacja z/przerwanie Imprezy turystycznej € 3 000 

 rezygnacja z biletu lotniczego lub noclegów € 500 

 ASSISTANCE*: 

Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy AXA Assistance TAK 

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju stałego 
zamieszkania  TAK 

Transport zwłok Ubezpieczonego TAK 

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych TAK 

Przekazywanie pilnych informacji TAK 

Transport Współubezpieczonych na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju stałego 
zamieszkania w razie śmierci Ubezpieczonego TAK 

Transport małoletnich Dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu TAK 

Pokrycie kosztów pobytu i transportu Współubezpieczonego towarzyszącego 
Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej TAK 

Transport i pobyt Osoby bliskiej wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby 
wskazanej  TAK 

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego TAK 

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego TAK 

Pomoc przy kontynuacji zaplanowanej Podróży Ubezpieczonego TAK 



 Dodatkowe informacje:  
Amatorskie uprawianie sportów zwykłych** m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie i 
inne 

TAK 

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa 8 000 000 € 

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski € 250 

Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 
€ 20 na każdy dzień 

dla 1 osoby 

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego 
€ 20 na każdy dzień 

dla 1 osoby 

 DODATKOWE RYZYKA: 

Uprawianie Sportów ekstremalnych +200% składki podstawowej

Dodatkowe ubezpieczenie Chorób przewlekłych +250% składki podstawowej

Klauzula alkoholowa +20% składki podstawowej

SKŁADKA***dla 1 osoby za 1 dzień - Europa 11.54 zł 

SKŁADKA*** dla 1 osoby za 1 dzień - świat 17.49 zł 

SAMODZIELNE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 
3% wartości Imprezy 

turystycznej, noclegu lub biletów 

* Do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance

** Zgodnie z definicją Sportów zwykłych w OWU.

*** Minimalna wysokość składki to 20 zł.


