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§1
1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska ”
o ubezpieczenie kosztów przerwania podróży.
2. Koszty przerwania podróży możemy objąć ochroną ubezpieczeniową
po opłaceniu dodatkowej składki.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli obowiązujące są postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika
– Polska” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
SŁOWNICZEK TERMINÓW,
czyli co znaczą pojęcia użyte w klauzuli
§2
Pojęcia użyte w tej klauzuli, a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnika podróżnika – Polska”, przyjmują następujące
znaczenie:
1. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s,
wyrządzającego masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska winno być
potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko
wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub
też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.
2. kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru
mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub
otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca
wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
3. powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody
w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się
poziomu morskich wód przybrzeżnych.
4. pożar – niekontrolowany proces spalania, połączony z występowaniem płomieni.
5. rozbój – zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia
przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności
lub bezbronności.
6. wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością
rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych
tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest,
aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach,
że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
7. zalanie – następstwo działania wody powstałe wskutek:
a) wydostania się wody lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
b) wydostania się wody z urządzeń domowych: pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii,
c) pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA,
czyli co obejmuje i od czego chroni Twoje ubezpieczenie
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów
wcześniejszego powrotu do domu Ubezpieczonego w przypadku śmierci
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lub wymagającego hospitalizacji nagłego zachorowania osoby bliskiej,
przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest także organizacja i pokrycie kosztów
wcześniejszego powrotu do domu w celu zapobieżenia powiększaniu się
szkody lub w przypadku konieczności niezwłocznego dokonania czynności
administracyjnych czy prawnych wymagających obecności Ubezpieczonego, w przypadku gdy w czasie podróży po terytorium RP w mieszkaniu
Ubezpieczonego powstanie szkoda na skutek kradzieży z włamaniem,
pożaru, powodzi, zalania lub wybuchu.
3. Organizujemy i pokrywamy koszty przerwania podróży w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży następuje wyłącznie w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego nie mógł nastąpić przy
wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu.
5. Pokrywamy koszty wcześniejszego powrotu do domu jedynie w sytuacji, gdy ten powrót organizowany jest przez nasze Centrum Alarmowe.
W szczególnych sytuacjach po uzyskaniu naszej zgody lub Centrum Alarmowego Ubezpieczony może sam zorganizować sobie powrót do domu.
ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA,
czyli za jakie szkody nie będziemy odpowiadać
§4
1. Nie pokryjemy kosztów przerwania podróży, jeżeli zachorowanie osoby
bliskiej było wynikiem:
1) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi lub
substancjami psychotropowymi,
2) choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
3) samookaleczenia,
4) prowadzenia pojazdu bez wymaganych przez ustawę prawo o ruchu
drogowym lub inne przepisy prawa uprawnień do kierowania pojazdem,
lub w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu – chyba że nie miało
to wpływu na powstanie szkody,
5) uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu,
6) uprawiania sportów podwyższonego ryzyka, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został o nie poszerzony w umowie ubezpieczenia,
7) zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania
życia lub zdrowia,
8) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych.
2. Niezależnie od wyłączeń opisanych w ust. 1 powyżej, nie pokryjemy także zwrotu kosztów za niewykorzystaną część wyjazdu, poniesionych przez
Ciebie na rzecz biur podróży, organizatora pobytu za granicą, oraz hoteli.
SUMA, NA JAKĄ UBEZPIECZONE SĄ KOSZTY PRZERWANIA PODRÓŻY,
czyli na jaką kwotę masz ubezpieczenie i jaki jest limit naszej
odpowiedzialności
§5
1. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie koszty przerwania podróży w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia wynosi: 300 PLN.
WAŻNE!
Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży zapewnia pokrycie kosztów
wymienionych w § 3.
Są jednak szczególne sytuacje, w których koszty wymienione w § 3 nie
zostaną pokryte. Zalecamy szczególnie uważną lekturę § 4, w którym
opisano przyczyny zachorowania osoby bliskiej wykluczające pokrycie
przez nas kosztów przerwania podróży. zwracamy jednocześnie uwagę
na zapis § 3 ust. 2, zgodnie z którym wcześniejszy powrót musi być organizowany w celu zapobieżenia powiększaniu się szkody, ewentualnie
konieczności niezwłocznego dokonania czynności administracyjnych
lub prawnych.
JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI
czyli na podstawie czego obliczona jest składka i jak ją można zapłacić
§6
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby dni trwania
podróży i stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubezpieczenia
i okresu trwania podróży.
3. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska” rozszerzonej o ubezpieczenie kosztów przerwania podróży w odniesieniu do ubezpieczenia
kosztów przerwania podróży nie stosuje się zwyżek i zniżek określonych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”.
1

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI
PRZERWANIA PODRÓŻY
czyli co robić w przypadku stwierdzenia konieczności wcześniejszego
powrotu do domu
§7
1. Jeżeli konieczne jest przerwanie podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: + 48 58 555 50 70
i podać:
1) imię i nazwisko Ubezpieczonego,
2) numer i okres ważności umowy ubezpieczenia
3) miejsce obecnego pobytu Ubezpieczonego oraz jego adres zamieszkania,
4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
5) krótki opis przyczyny powodującej konieczność wcześniejszego powrotu do domu,
6) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu
organizacji usługi przysługującej Ubezpieczonemu.
§8
Ubezpieczony musi dostarczyć nam dokumentację dotyczącą zasadności zgłoszonego roszczenia, w szczególności akt zgonu osoby bliskiej lub
zaświadczenie o jej hospitalizacji wraz z podaniem przyczyny, jeżeli to
właśnie z tych powodów nastąpiło przerwanie podróży.
SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚC ODSZKODOWANIA,
czyli jakie zasady stosujemy przy obliczaniu należnego odszkodowania
§9
1. W ubezpieczeniu kosztów przerwania podróży rozmiar szkody ustalamy
na podstawie ceny biletu kolejowego klasy II albo ceny biletu autobusowego.
2. Odszkodowanie ustalamy w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody
w granicach sumy ubezpieczenia.
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REGRES UBEZPIECZENIOWY,
czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie są Twoje obowiązki
w tym zakresie
§ 10
1. Z dniem wypłaty przez nas odszkodowania roszczenie Ubezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę powodującą poniesienie kosztów przerwania podróży, przechodzi z mocy prawa na nas do
wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli pokryliśmy tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co
do pozostałej części pierwszeństwo przed naszymi roszczeniami.
3. Nie przechodzą na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez nas
roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
5. Jeżeli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie się bez naszej zgody praw przysługujących Wam do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód albo nie
dopełnicie obowiązków zabezpieczenia roszczeń regresowych, możemy
odmówić odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części. Jeżeli
natomiast odszkodowanie już wypłaciliśmy, możemy żądać jego zwrotu.
You Can Drive
STU ERGO Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
58 555 50 60
www.youcandrive.pl
Zgłoszenie szkód i Assistance:
801 55 50 50 lub 58 555 50 50

PAT/PD031/1701

