
 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI  

 
 

 

Czym jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji?  
 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym 
anulowaniem wyjazdu. Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wziąć udziału w wyjeździe, a wykupiłeś ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji, AXA zwróci Ci do 100% poniesionych w związku z rezygnacją kosztów.  
Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Wykupienie takiego ubezpieczenia szczególnie polecamy rodzinom 
z dziećmi, których nagła choroba może spowodować konieczność rezygnacji z wyjazdu.  
 
Ważne informacje dotyczące UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI:  
1. Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od rodzaju wyjazdu:  
 

• Wyjazdy Zero Gravity Laax 150 PLN/osobę  

• Wyjazdy Zero Gravity Originals 150 PLN/osobę  

• Wyjazdy Zero Gravity Fever 100 PLN/osobę  

• Wyjazdy Zero Gravity Family (Austria/Francja/Włochy/Laax) 150 PLN/osobę 

• Wyjazdy krajowe koszt ubezpieczenia wyliczany jest indywidualnie do umowy  

 
2. Ubezpieczenie można wykupić JEDYNIE w dniu podpisania umowy.  
 
3. W przypadku rezygnacji Ubezpieczyciel zwraca świadczenia wysokości do 100% poniesionych, a 
niezrefundowanych kosztów.  
 
4. Powody rezygnacji z imprezy turystycznej uznawane przez Ubezpieczyciela:  
 
a. Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego 
uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego.  

b. Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć 
osoby bliskiej.  

c. 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.  

d. Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu 
Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe.  

e. 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.  

f. Śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, 
zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy 
wynajmuj domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla 
wskazanej liczby osób, Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.  
 
5. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, Ubezpieczony ma obowiązek poinformować Zero Gravity o 
rezygnacji w ciągu 48h, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od daty zdarzenia (przesyłając druk 
zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami listem poleconym)  
 


