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OFERTA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI  
W WYJEŹDZIE INTEGRACYJNYM KRAJOWYM 

 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczającego (tj. ŚIL) 
i/lub Ubezpieczonego (tj. uczestnika wyjazdu) w związku z odwołaniem uczestnictwa 
w wyjeździe integracyjnym przed jego rozpoczęciem. 

2. Za koszty odwołania uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym przed jego 
rozpoczęciem uważa się koszty poniesione przez Ubezpieczającego i/lub 
Ubezpieczonego przed rozpoczęciem wyjazdu integracyjnego, przewidziane 
w pisemnej umowie uczestnictwa, zawartej przez Ubezpieczającego z biurem podróży, 
hotelem, przewoźnikiem lub innym organizatorem. 

3. Koszty poniesione przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego w związku 
z odwołaniem uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym przed jego rozpoczęciem są 
zwracane, gdy wynika to z niezależnych od Ubezpieczonego następujących przyczyn 
losowych: 
- poważny wypadek, poważna choroba Ubezpieczonego lub jego śmierć, 
- śmierć, poważny wypadek lub poważna choroba osoby bliskiej, wymagającej  

obecności i stałej opieki świadczonej przez Ubezpieczonego na rzecz tej osoby, 
- szkoda w mieniu Ubezpieczonego powstała wskutek zdarzeń losowych lub będąca  

następstwem przestępstwa, powodująca konieczność dokonania czynności prawnych 
i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego, co 
uniemożliwia Ubezpieczonemu udział w wyjeździe integracyjnym lub rozpoczęcie 
podróży. 

Definicje powyższych pojęć zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń 
Podróżnych INTER Tour, przyjętych uchwałą Zarządu INTER Polska nr 50/2016 
z dnia 10 sierpnia 2016r. 

4. Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe 
integracyjnym przed jego rozpoczęciem można dokonać jedynie przy jednoczesnym 
wykupieniu ubezpieczenia NNW w TU INTER Polska S.A. 

5. TU INTER Polska S.A. nie odpowiada za koszty odwołania uczestnictwa w wyjeździe 
integracyjnym przed jego rozpoczęciem w przypadku, gdy Ubezpieczony  
poinformuje Ubezpieczającego, że odwołuje uczestnictwo w wyjeździe integracyjnym 
w terminie późniejszym niż 2 dni robocze od dnia zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego odwołanie.  

6. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu kosztów odwołania uczestnictwa 
w wyjeździe integracyjnym rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie, jako 
początek okresu ubezpieczenia, którym jest dzień następny po dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Lista uczestników wyjazdu integracyjnego może być uzupełniana 
o nowych uczestników, a także modyfikowana - w przypadku rezygnacji z wyjazdu 
(także z powodów innych niż objętych niniejszą umową przyczyn losowych)  
i zgłoszenia w to miejsce nowego uczestnika. Prawa z polisy rezygnującego 
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uczestnika zostaną przeniesione na wstępującego w jego miejsce nowego uczestnika 
wyjazdu. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi ostateczną listę uczestników 
w terminie 6 dni przed planowanym dniem wyjazdu.  

7. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu kosztów odwołania uczestnictwa 
w wyjeździe integracyjnym kończy się w dniu rozpoczęcia wyjazdu integracyjnego, 
o godz. 23.59. – jednak nie po rozpoczęciu podróży. 

8. Ubezpieczający zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji z wyjazdu integracyjnego najpóźniej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem 
wyjazdu. W przypadku krótszego okresu pozostałego do wyjazdu, Ubezpieczający  
zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu 
integracyjnego najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy z biurem podróży 
(hotelem, przewoźnikiem). 

9. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, powodującego szkodę w  
 zakresie ubezpieczeń kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym 
przed jego rozpoczęciem:  
1) Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczającego o odwołaniu 

uczestnictwa i jego przyczynach nie później niż 2 dni robocze od daty zaistnienia 
zdarzenia, 

2)  Ubezpieczający zobowiązany jest do dostarczenia do INTER Polska w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania informacji od Ubezpieczonego, dokumentów 
potwierdzających zasadność zgłaszanego roszczenia: 

 a)  oświadczenie o złożonym odwołaniu uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym, 
  poświadczone odpowiednio przez Ubezpieczającego, 

b)  dokumentację potwierdzającą konieczność odwołania uczestnictwa w 
wyjeździe integracyjnym, tj. dokumentację lekarską, zaświadczenie z policji 
potwierdzające wystąpienie szkody w mieniu lub zaświadczenie miejscowych 
władz stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych. 

10. W ubezpieczeniu kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym przed 
jego rozpoczęciem, wysokość odszkodowania wynosi 100% poniesionych przez 
Ubezpieczonego i/lub Ubezpieczającego kosztów wyjazdu integracyjnego. 
11. Wysokość składki jest zależna od kosztu wyjazdu integracyjnego, zgodnie z poniższą  
specyfikacją: 

 
  Składka od osoby  
Koszt imprezy/wyjazdu 
integracyjnego 
do 699,99 zł  60 zł 
Koszt imprezy/wyjazdu 
integracyjnego 
od 700 do 1499,99 zł  100 zł 
Koszt imprezy/wyjazdu 
integracyjnego 
od 1500 do 2000 zł  150 zł 

 
W pozostałych sytuacjach nieuregulowanych powyższymi zapisami, zastosowanie mają 
OWU NNW przyjęte na mocy uchwały Zarządu INTER Polska nr 68/2015 z dnia 22 grudnia 
2015 r. 
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Definicje dodatkowe poza OWU NNW 
poważna choroba – powstałe nagle, dolegliwości Ubezpieczonego będące przedmiotem 
nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów, 
potwierdzone przez lekarza powodujące zaprzestanie wszelkiej aktywności i nie rokujące 
całkowitego ustąpienia do czasu rozpoczęcia podroży.  
 
poważny wypadek – nieszczęśliwy wypadek, którego następstwem jest ograniczenie 
sprawności fizycznej w stopniu uniemożliwiającym samodzielne rozpoczęcie podróży. 
 
zdarzenie losowe – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, 
huragan, grad, deszcz nawalny, śnieg, trzęsienie ziemi, tsunami, zapadanie się ziemi, 
osuwanie się ziemi, lawina, zalanie, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew. 


