
Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży służbowej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium 
   działająca przez Oddział w Polsce

Produkt:   Rezygnacja Business
Uwaga!
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne są podane w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Rezygnacja Business Nr 10.34.002 Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (obecnie: ERGO 
Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie kosztów powstałych na skutek rezygnacji z podróży służbowych.
Zgodnie z załącznikiem z Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z dn. 10.11.2015 poz. 1844 ze zm.). jest to dział 
II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) grupa 16.

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Koszty rezygnacji z podróży służbowej, przewidziane 
w umowie przewozu, rezerwacji noclegu lub umowie 
uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu 
lub kursie, koszty poniesione przez Ubezpieczonego 
(Pracodawcę) w związku z odwołaniem podróży służbowej 
osoby delegowanej przed jej rozpoczęciem.

 Ubezpieczenie dotyczy kosztów poniesionych 
w związku z rezygnacją z podróży służbowej, a powstałych 
wskutek m.in.:

 śmierci osoby delegowanej lub śmierci najbliższego 
krewnego osoby delegowanej;
 nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania (w tym 
następstwa chorób przewlekłych) osoby delegowanej 
pod warunkiem, że istnieją przeciwwskazania 
medyczne do odbycia podróży;
 ciąży lub jej powikłań;
 szkody w mieniu Ubezpieczonego lub osoby 
delegowanej, która powoduje konieczność dokonania 
czynności prawnych i administracyjnych oraz 
obecności osoby delegowanej w kraju zamieszkania 
w czasie planowanej podróży służbowej;
 kradzieży dokumentów osoby delegowanej, których 
brak uniemożliwia odbycie podróży zagranicznej;
 wyznaczenia osobie delegowanej daty egzaminu 
poprawkowego;
 udokumentowanych przyczyn związanych między 
innymi z:

 nieobecnością innego pracownika 
Ubezpieczonego spowodowaną nagłym 
zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem, 
bądź urlopem na żądanie, wiążącym się 
z koniecznością zastąpienia go przez osobę 
delegowaną;

 kontrolą z US, ZUS lub innej instytucji państwowej, 
która została wyznaczona na czas podróży 
służbowej i wymagana jest obecność osoby 
delegowanej w czasie kontroli;

 odwołaniem spotkania biznesowego 
przez Ubezpieczonego lub kontrahenta 
Ubezpieczonego.

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia 
wskazanej na polisie.

 Zakresem ubezpieczenia objęta jest ciąża lub jej powikłania, jeśli w momencie 
rezerwacji noclegu, zawarcia umowy przewozu, uczestnictwa w konferencji, 
warsztatach, szkoleniu lub kursie osoba delegowana była przed 20 tygodniem 
ciąży.

 Zakresem ubezpieczenia objęta jest śmierć najbliższego krewnego osoby 
delegowanej, która nastąpiła w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających 
datę wyjazdu.

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przede wszystkim:
 kosztów rezygnacji z podróży prywatnej;
 kosztów powstałych wskutek: działań w strefie wojennej, aktów terroryzmu, 

zamieszek, strajków oraz innych form akcji protestacyjnych, działania energii 
atomowej lub innego promieniowania jonizującego;

 skutków zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, usiłowania 
popełnienia bądź popełnienia przez osobę delegowaną samobójstwa, 
samookaleczenia lub przestępstwa;

 skutków zatrucia się przez osobę delegowaną alkoholem, narkotykami lub 
innymi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami 
zastępczymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także 
spowodowania wypadku ubezpieczeniowego po ich spożyciu;

 skutków prowadzenia przez osobę delegowaną pojazdu bez wymaganych 
uprawnień albo po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

 rezygnacji z usług zakupionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 kosztów anulowania biletów kolejowych, autobusowych, promowych 

w komunikacji krajowej;
 skutków zdarzeń, które nastąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 skutków zdarzeń, które nastąpiły po rozpoczęciu podróży;
 kosztów powstałych w wyniku odmowy wjazdu na teren danego kraju/ 

wyjazdu z RP;
 kosztów powstałych w wyniku konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia 

przez organa celne lub inne władze państwowe;
 skutków chorób przenoszonych wyłącznie droga płciową, AIDS i zakażeń 

wirusem HIV.

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium wszystkich państw Świata (strefa geograficzna Świat).
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 Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

W momencie zawierania polisy podaj niezbędne i zgodne z prawdą dane oraz opłać składkę.

W trakcie obowiązywania polisy niezwłocznie poinformuj ERGO Ubezpieczenia Podróży o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na 
ochronę ubezpieczeniową.
W przypadku szkody i zgłoszenia roszczenia:
• pomóż ERGO Ubezpieczenia Podróży ustalić okoliczności powstania szkody;
• stosuj się do zaleceń ERGO Ubezpieczenia Podróży, w tym Centrum Alarmowego;
• przekaż ERGO Ubezpieczenia Podróży wymagane dokumenty (raporty/protokoły/diagnozy/rachunki) potwierdzające zajście zdarzenia 

ubezpieczeniowego.

 Jak i kiedy należy opłacać składki?

Gotówkowo lub bezgotówkowo, jednorazowo i w całości, najpóźniej w dniu zawarcia polisy.

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Okres odpowiedzialności ERGO Ubezpieczenia Podróży rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się:
• w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu: z godziną wyjazdu w dniu wskazanym w bilecie;
• w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z umowy rezerwacji noclegu: z momentem zameldowania w hotelu, w pierwszym dniu 

pobytu zgodnie z umową rezerwacji noclegu;
• z godziną rozpoczęcia konferencji, warsztatów, szkolenia lub kursu, w dniu wskazanym w umowie zgłoszenia jako dzień rozpoczęcia 

konferencji, warsztatów, szkolenia lub kursu, jednak nie później niż w dniu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia jako data rozpoczęcia 
podróży.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia lub z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

 Jak rozwiązać umowę?

Składając podpisany wniosek i oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną albo pocztą tradycyjną. 
ERGO Ubezpieczenia Podróży nie przyjmuje dyspozycji anulacji polisy telefonicznie.


