UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 100%
Klienci naszego biura mają możliwość wykupienia dodatkowego Ubezpieczenia od Kosztów
Rezygnacji z Imprezy Turystycznej w Towarzystwie Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA (wariant
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 100%). Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez
Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej
zakupionej w biurze podróży. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty
przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podróży przez Ubezpieczonego/
Ubezpieczającego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie
turystycznej przed jej rozpoczęciem. Ochronna ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego
po dniu wpłaty składki, a kończy zgodnie z datą rozpoczęcia imprezy wskazanej w Umowie
Uczestnictwa.
SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego w związku z
rezygnacją, gdy rezygnacja wynika m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek,
przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, poważna szkoda w
mieniu Ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca
następstwem przestępstwa, kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego,
udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży. Każdy przypadek musi być
odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza etc.).
Ubezpieczenie nie obejmuje – kosztów leczenia związanych z następstwami chorób przewlekłych i
nowotworowych – należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
Choroba przewlekła – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia
umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną (OWU
Koszty Imprezy Turystycznej Nr 7/Z/2017 z dnia 14.02.2017 roku.)
Uwaga!
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej ze 100% zwrotem można zakupić
tylko w dniu wpłaty przez klienta zaliczki za imprezę/usługę. Polisa będzie wystawiona na pełną
kwotę imprezy zawartą w umowie imprezy turystycznej z Biurem Podróży Dimbo Travel, natomiast w
przypadku rezygnacji z imprezy zwrot będzie dokonany na kwotę, jaka wpłynęła od klienta do Biura
Podróży Dimbo Travel.
Koszt ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 2,95 % wartości wykupionej imprezy, do 17000
PLN.
W przypadku dochodzenia przez Ubezpieczonego zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
od Towarzystwa Ubezpieczonego biuro nie pośredniczy w kontaktach z Ubezpieczycielem.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy w wersji 100%.dostępne są na stronie
biura: www.dimbo.pl lub stronie ubezpieczyciela: www.signal-iduna.pl. Powyższe informacje
stanowią jedynie wyciąg z ogólnych warunków ubezpieczenia.
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego pakietu ubezpieczenia:
UBEZPIECZENIE ROZSZERZONE + Sporty zimowe w kwocie ok. 69 zł / osoba / 7 dni
Koszty Leczenia – 30.000 Euro
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – 15.000 PLN
Koszty Ratownictwa – 6.000 Euro
Odpowiedzialność Cywilna – 30.000 Euro
Bagaż Podróżny – 1.000 PLN
Osoby zainteresowane zakupem Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej
lub Pakietu rozszerzonego prosimy o kontakt:
e-mail: info@dimbo.pl
tel.: +48 508 430 410

