
 
 
 

 

1/ INFORMACJE O UBEZPIECZENIU ZAWARTYM W CENIE: 
 
 
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej 
ubezpieczenia nr 518281 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY Margot Travel Sp. z 
o.o. Sp. k. zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej 
objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże w zakresie super z rozszerzeniem o 
zaostrzenie chorób przewlekłych i nowotworowych. 
 

 Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE  PODRÓŻE   

Europa KL  NNW NWS BP  OC 

suma 
ubezpieczenia 

30.000  
euro 

20 000 zł 20 000 zł 2000 zł 50 000  
euro 

Świat KL NNW NWS BP  OC 

suma 
ubezpieczenia 

100.000  
euro 

30 000 zł 30 000 zł 2000 zł 100 000  
euro 

 
Uprawianie sportów zimowych, wysokiego ryzyka, wyczynowo, ekstremalnych wymaga zgłoszenia 
do Biura Podróży  w celu doubezpieczenia. 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w OWU Signal Iduna Bezpieczne 
Podróże, które są przesyłane na życzenie oraz dostępne w biurze Margot Travel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2/ OPCJA DODATKOWA MOŻLIWA DO WYKUPIENIA - UBEZPIECZENIE KOSZTY IMPREZY 
TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje 
 
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w następujących wariantach:  

1) rezygnacja z podróży 
2) przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej 

 
✓ Każde ubezpieczenie ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.  

✓ Składka wynosi 5,54% ceny imprezy turystycznej (nie więcej niż 34 000 zł) 

 

 

Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o: 
 

1. Ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych stwierdzonych przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży 
lub osób im bliskich. 

 
2. Klauzula nr 2 - COVID19. Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu 

ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania 
uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z 
powodu:  
- Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,  
- Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. 

 

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w terminie: 
 

a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 7 dni (licząc od dnia 
następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub 
dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego co nastąpiło 
pierwsze), 

 
b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży (w tym 

pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w 
zależności od tego, co nastąpiło pierwsze). 

 
 

Wariant ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
Rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu 
pakietowego 

Cena imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego 
lub 

lub konferencji konferencji, nie więcej niż 34 000 zł 
Przerwanie imprezy turystycznej Cena imprezy turystycznej, nie więcej niż 34 000 zł 

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, nie wcześniej 
jednak niż: 
 

a) następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku 
ubezpieczenia rezygnacji z podróży,  

b) z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż dnia 
następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia 
przerwania imprezy turystycznej. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, nie później jednak niż: 
 

a) w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej lub konferencji – w przypadku 
ubezpieczenia rezygnacji z imprezy turystycznej lub udziału w konferencji,  

b) z momentem rozpoczęcia realizacji usługi turystycznej, której data jest najwcześniejsza 
ze wszystkich usług z pakietu – w przypadku wyjazdu pakietowego,  



c) z końcem dnia poprzedzającego dzień zakończenia imprezy turystycznej – w przypadku 
ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej, 

 
d) z momentem przeprowadzenia odprawy biletowo-bagażowej (bilet lotniczy lub promowy) 

lub z momentem wejścia Ubezpieczonego na pokład autokaru, pociągu – w przypadku 
ubezpieczenia anulacji biletu, 

 
e) w momencie zameldowania się w obiekcie hotelarskim – w przypadku ubezpieczenia 

anulacji rezerwacji noclegów. 
 
 
Powody rezygnacji:  

a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 

 
d) powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży, jeśli w 

momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały, 
 

e) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia 
losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania 
czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 

 
f) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w 

wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła 
maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność 
wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży 
wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy, 

 
g) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 

powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których 
niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego 
zamieszkania, 

 
h) kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) 

Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów 
nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona 
odpowiednim władzom, 

 
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ 

Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,  
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o 

pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży, 

 
k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez 

pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba 
bezrobotna, 

 
l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa 

w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży jest obowiązkowa,  

m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą 
rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania 
podróży,  

n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do 
transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 

 
o) wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, 

które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub 
zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży, 

p) otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub 
 



Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub 
rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży,  

q) otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka, 

 
r) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego 

w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy 
studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania 
podróży, 

 
s) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego 

wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży,  
t) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek 

sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży,  
u) kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej 

organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie 
podróży. 

 
 
 
Dodatkowo ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej obejmuje:  

• dopłatę do pokoju jednoosobowego w przypadku rezygnacji współuczestnika podróży, 
 

• koszty transportu na miejsce imprezy, gdy spóźnisz się na transport przewidziany w 
umowie z biurem podróży. 

 

 

Polisę można zakupić po zawarciu umowy lub wpłacie pierwszej należności:  
• w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni,  
• w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni. 

 
 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w OWU Koszty Imprezy 
Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje, które są przesyłane na życzenie oraz dostępne w 

biurze Margot Travel. 
 


