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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia podróży Kontynenty (indeks UTG/18/08/30) zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr
1/30/08/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe Dział II według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Grupa 16 – Ubezpieczenie
ryzyk finansowych, w tym: (1) utraty zatrudnienia; (2) niewystarczającego dochodu; (3) złych warunków atmosferycznych; (4) utraty zysków; (5) stałych wydatków
ogólnych; (6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; (7) utraty wartości rynkowej; (8) utraty stałego źródła dochodu; (9) pośrednich strat handlowych, poza
wyżej wymienionymi; (10) innych strat finansowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔✔ Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych szczegółowo wymienionych w OWU, niezależnych od Ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia – cena imprezy turystycznej, nie więcej niż
4000 EUR na jedną osobę.

✘✘ Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej
uczestnictwa z przyczyn innych niż wskazane w OWU.
✘✘ Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania,
niewliczonych w cenę imprezy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte
zdarzenia powstałe w wyniku:
!! choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków;
!! ataku konwulsji lub epilepsji;
!! wypadku powstałego wskutek stanu nietrzeźwości Ubezpieczonego lub zażycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii), lub leków
niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami
lekarza, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego
kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa;
!! uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych, jazdy na odcinkach przeznaczonych do szybkiej jazdy, rajdów, jak również innej jazdy pojazdami motorowymi, w której
chodzi o rywalizację – pomimo opłacenia dodatkowej składki z tytułu uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
!! samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeśli rezygnacja z imprezy turystycznej lub przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej
jest związane z:
!! ciążą i jej powikłaniami;
!! zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi;
!! badaniami lekarskimi niewynikającymi z nagłej potrzeby;
!! zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych
przed wyjazdem;
!! następstwem choroby przewlekłej, nowotworowej, stwierdzonej
u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych
(w przypadku choroby przewlekłej lub nowotworowej stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej istnieje możliwość włączenia odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔✔ Podczas wyjazdów – poza terytorium Polski oraz krajem rezydencji Ubezpieczonego.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—— Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie okoliczności, o które Towarzystwo pyta we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy oraz informować Towarzystwo o wszelkich zmianach tych okoliczności w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia.
—— W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczonego o jego prawach
i obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia.
—— Ubezpieczający zobowiązany jest terminowo opłacać składkę w wysokości i terminie określonym w umowie generalnej ubezpieczenia.
—— W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o ile konieczna jest zgoda Ubezpieczonego na udzielenie ochrony lub Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający jest zobowiązany przekazać osobom zainteresowanym przed
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia na piśmie lub – jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty (indeks UTG/18/08/30) wraz z załącznikami.
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest:
—— niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od zdarzenia powodującego konieczność anulowania imprezy, poinformować pisemnie o tym fakcie organizatora imprezy turystycznej;
—— powiadomić Towarzystwo pisemnie o konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego rezygnację
z imprezy turystycznej;
—— w przypadku konieczności przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni
od zdarzenia powodującego konieczność przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, poinformować Towarzystwo o konieczności i przyczynach wcześniejszego powrotu (nie później jednak niż przed udaniem się przez Ubezpieczonego w podróż powrotną) i uzyskać gwarancję pokrycia
kosztów wcześniejszego powrotu.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w złotych na wskazany Ubezpieczającemu rachunek bankowy. Składka płatna jest jednorazowo.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego złożony w trybie i terminie określonych w umowie generalnej ubezpieczenia.
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Ochronę ubezpieczenia można zawrzeć na okres minimalnie 1 dnia do maksymalnie 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa – rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, natomiast kończy się z dniem zakończenia
imprezy turystycznej, nie później jednak niż z datą zakończenia imprezy turystycznej określoną w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
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Odstępując od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą
– w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Towarzystwo nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

