Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej KRIT (wyjazdy w Polsce)
Organizator turystyki - VOGUE TRAVEL s.c.
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu:
A. Zakres ubezpieczenia
Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy
turystycznej jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:
1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie*, przedwczesny poród Ubezpieczonego (poród, który
nastąpił do 32 tygodnia ciąży) – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub wyjazd, lub
powodują śmierć Ubezpieczonego;
2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie*, przedwczesny poród (poród, który nastąpił do 32
tygodnia ciąży) osoby bliskiej** Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej**;
3) poważne 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) 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;
5) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród (poród, który nastąpił do 32 tygodnia ciąży) lub
nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy
podpisywaniu umowy z biurem podroży, jedynie jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania
(apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób
oraz z zastrzeżeniem, że liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z
biurem podroży.
* nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego,
wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;
**osoba bliska – a) współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie,
dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć; b) inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią
(dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dzieckiem pokrewieństwo; c) w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej lub jej przerwania za osobę bliską uważa się również współuczestnika podroży, który jest objęty tą samą umową
zgłoszenia, umową rezerwacji i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co Ubezpieczony;

B. Suma ubezpieczenia
1) Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania 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 16.000 PLN.
3) W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczony, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzyma
świadczenie w wysokości 100% poniesionych, a niezrefundowanych kosztów (wariant RG
100%).
Decyzję o wykupieniu Ubezpieczenia KRIT można podjąć jedynie w momencie zakupu imprezy
turystycznej. Potwierdzeniem tego ubezpieczenia jest odpowiedni zapis w umowie-zgłoszeniu.

Ubezpieczenie KRIT zawierane jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/05/04/2017 z dnia 25.04.2017.
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