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Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 
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Rozdział I 

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 

Szczegółowe warunki imprez turystycznych organizowanych przez Wezyr Holiday Service sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 

Rozdział II 

Przygotuj się do podróży 

Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays 

Rozdział III 

Informacje dodatkowe 

Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays 

Rozdział IV 

Warunki Ubezpieczenia 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży 

Europäische Reiseversicherung AG 
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ROZDZIAŁ I - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH 
TURYSTYCZNYCH 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Prawa i obowiązki Klienta (dalej „Klient”) określają m.in. wydane w oparciu o art. 384 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz 
Ustawę z dnia 29.08.1997 roku o Usługach Turystycznych Dz. U 04.223.2268 z późn. zmianami 
(dalej „Ustawa”), niniejsze „Warunki Imprez Turystycznych”. 

1.2 Organizatorem świadczenia usług turystycznych (dalej „Impreza”) jest Wezyr Holiday Service 
sp. z o. o. z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17B, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000042618 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki  
i Pośredników Turystycznych pod numerem 0226, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 
20.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 525-21-40-453, REGON: 016122937 (dalej 
„Organizator”). 

2. ZAWARCIE UMOWY 

2.1 Klient i Organizator zawierają umowę dotyczącą zorganizowania przez Organizatora Imprezy 
(dalej „Umowa”). 

2.2 Klient zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do zapoznania się z: ramowym programem 
Imprezy, Warunkami Imprez Turystycznych zawierającymi Rozdział I - Warunki uczestnictwa w 
imprezach turystycznych [dalej Warunki uczestnictwa”], Rozdział II - Przygotuj się do podróży 
[dalej „Przygotuj się do podróży”], Rozdział III - Informacje dodatkowe [dalej „Informacje 
dodatkowe”], Rozdział IV – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische 
Reiseversicherung AG Oddział w Polsce [dalej „Warunki ubezpieczenia”], oraz katalogiem, 
ofertą pozakatalogową, rozkładem lotów, aktualną erratą, polityką prywatności, zawartymi w 
katalogu lub na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.wezyrholidays.pl. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Umowy. 

2.3 Dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako 
propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora Imprezy. Zawarcie Umowy 
następuje w momencie otrzymania przez Klienta oryginału podpisanego przez Organizatora 
lub agenta i Klienta formularza Umowy – zgłoszenie lub poprzez zapłatę całości lub części ceny 
(zaliczki) za Imprezę oraz pełnej kwoty za ubezpieczenie. 

2.4 Każdy Klient podpisuje Umowę osobiście. Osoba która podpisze Umowę czyni to także w 
imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników Imprezy i przejmuje tym samym 
odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże uczestników. W przypadku 
osób nieletnich Umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba zawierająca Umowę 
w imieniu i na rzecz osoby trzeciej oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia 
Umowy. Dane Klienta (nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane w Umowie muszą być zgodne z 
danymi w paszporcie. 

2.5 Wszelkie zmiany, ewentualna rezygnacja z udziału w Imprezie czy odstąpienie od Umowy 
dokonywane są przez Klienta, który podpisał Umowę w imieniu własnym, a w przypadku, gdy 
reprezentuje innych uczestników, to taki Klient działa w ich imieniu i na ich rzecz ponosząc 
pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności dotyczące tych uczestników. 

2.6 Klient może zgłaszać wymagania specjalne, które po wyrażeniu zgody przez Organizatora 
zostaną wpisane do Umowy i będą wiążące dla Organizatora. W zależności od charakteru, 
zgłaszane wymagania specjalne mogą być płatne lub bezpłatne, o czym Klient zostanie 
poinformowany przed zawarciem Umowy. 

2.7 Dodatkowe życzenia Klienta wykraczające poza ofertę Organizatora nie stanowią zobowiązania 
umownego Organizatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 9 Ustawy, jednakże Organizator 
dołoży starań, aby spełnić te życzenia w miarę możliwości. 

2.8 Wszelkie świadczenia dodatkowe zarezerwowane przez Klienta samodzielnie lub za 
pośrednictwem innych podmiotów niż Organizator lub jego lokalny przedstawiciel, w 
miejscowości wypoczynkowej są traktowane jako świadczenia obce i nie są objęte 
postanowieniami Umowy. 

2.9 Katalogi, foldery, broszury, informacje zawarte na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl 
i inne materiały informacyjne lub reklamowe nie pochodzące od Organizatora nie stanowią 
jakiejkolwiek części Umowy. Opisy wycieczek fakultatywnych zamieszczone w katalogu, 
folderach, broszurach, na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl nie stanowią części 
Umowy. 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

3.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Klient 
zobowiązany jest do wpłaty wyłącznie zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy (jeżeli oferta 
Organizatora nie przewiduje niższej zaliczki) w terminie 24 godzin liczonych od momentu 
zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się uiścić dopłatę do pełnej ceny 
Imprezy nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy i nie później niż 25 dni przed 
rozpoczęciem Imprezy. 

3.2 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na 30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy, Klient jest 
zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Imprezy w momencie zawarcia Umowy. 

3.3 W przypadku nie uiszczenia przez Klienta którejkolwiek płatności składającej się na cenę 
Imprezy w terminach, określonych w pkt 3.1 lub 3.2 Warunków uczestnictwa, Organizator ma 
prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator jest 
uprawniony do pobrania od Klienta rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora 
zgodnie z pkt 5.2 Warunków uczestnictwa. 

3.4 Wpłata zaliczki lub pełnej ceny Imprezy może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub 
przelewem. W przypadku wpłaty przelewem, Klient okaże dowód wpłaty lub prześle jego kopię 

pocztą elektroniczną lub faksem Organizatorowi lub agentowi, u którego zawiera Umowę. 
Opłaty bankowe za dokonanie przelewu są ponoszone przez wpłacającego. 

3.5 Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci określone są w ofercie Organizatora. Klient jest 
zobowiązany do podania poprawnej daty urodzenia dziecka, zgodnej z jego dokumentem 
tożsamości. Za upoważniający do uzyskania zniżki ceny wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu 
zakończenia Imprezy. Organizator ma prawo do zweryfikowania wieku dziecka na podstawie 
dokumentów tożsamości. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Organizator 
upoważniony będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny podróży wraz z opłatą 
manipulacyjną w wysokości 150 PLN. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych 
przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. 

3.6 Za dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżujące samolotem, w przypadku Imprezy obejmującej 
przelot i zakwaterowanie, pobierane są jedynie opłaty za ubezpieczenie oraz taksy ustalone 
indywidualnie przez przewoźnika lotniczego. Dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżuje bez 
prawa do własnego miejsca siedzącego oraz nie przysługuje mu prawo przewozu bagażu. 

3.7 Z zastrzeżeniem pkt 3.8 Warunków uczestnictwa, niestawienie się przez Klienta w dniu 
rozpoczęcia Imprezy na lotnisku lub w miejscu odjazdu autokaru uważa się za rezygnację 
Klienta z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta. W takim przypadku 
Umowa zostaje rozwiązana przez Klienta, zaś Organizator jest uprawniony do potrącenia 
kosztów Imprezy zgodnie z pkt 5.2 Warunków uczestnictwa. 

3.8 W przypadku gdy Klient nie może stawić się w dniu rozpoczęcia Imprezy na lotnisku, przed 
rozpoczęciem Imprezy, powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, że dotrze do 
miejsca docelowego pobytu w trakcie trwania Imprezy we własnym zakresie i na własny koszt i 
będzie uczestniczył w Imprezie na nowo określonych zasadach. W takim przypadku Klient 
ponosi koszt zakupu nowego biletu lotniczego w obydwie strony oraz koszt przejazdu z 
lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko. Klientowi nie przysługuje zwrot za rzeczywiście 
poniesione przez Organizatora koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności za 
niewykorzystane a opłacone przez Organizatora bilety lotnicze, doby hotelowe i transfer 
lotniskowy, ubezpieczenie. 

3.9 Ceny świadczeń turystycznych podane w ofercie katalogowej lub ofercie pozakatalogowej są 
ustalone w polskich złotych (PLN). 

3.10 Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Organizatora. 

4. ZMIANY CEN I ŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNYCH 

4.1 Zmiana ceny Imprezy może nastąpić wyłącznie z powodu wzrostu kosztów transportu, opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub 
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub z powodu wzrostu kursów walut, pod 
warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z wyżej 
wymienionych okoliczności. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie 
może ulec zmianie. Niezależnie od powyższego, w takim przypadku Klient jest uprawniony do 
odstąpienia na piśmie od Umowy bez uiszczania kosztów, o których mowa w pkt 5.3 
Warunków uczestnictwa, albo do skorzystania z Imprezy zastępczej, o ile Organizator będzie w 
stanie taką zaproponować Klientowi. 

4.2 Z zastrzeżeniem pkt 4.1 Warunków uczestnictwa, zmiana istotnych warunków Umowy, w 
szczególności ceny Imprezy, uprawnia Klienta do złożenia pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy za niezwłocznym zwrotem wniesionych wpłat za świadczenia bez 
konieczności uiszczenia kosztów, o których mowa w pkt 5.2 Warunków uczestnictwa, albo do 
skorzystania z Imprezy zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować. Po 
otrzymaniu przez Klienta informacji o zmianie istotnych warunków Umowy przez Organizatora 
Klient w ciągu kolejnych 7 dni obowiązany jest poinformować na piśmie Organizatora czy 
przyjmuje zmianę Umowy, czy tez odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych 
przez niego opłat. Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź 
Klienta, uznaje się że Klient odstąpił od Umowy. Klient, który przyjmuje zaproponowaną 
zmianę warunków Umowy, nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu zaistniałej 
zmiany. 

4.3 Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego 
niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem pkt 4.1 i 4.2 Warunków 
uczestnictwa, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient 
powinien niezwłocznie nie późnej jednak niż w terminie kolejnych 7 dni od chwili otrzymania 
informacji od Organizatora poinformować pisemnie Organizatora, czy: 
1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo 
2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i 

bez obowiązku zapłaty kary umownej. 
Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź Klienta, uznaje się że 
Klient odstąpił od Umowy. 

4.4 Jeżeli Klient, zgodnie z pkt 4.3 Warunków uczestnictwa, odstępuje od Umowy lub jeżeli 
Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według 
swojego wyboru: 
1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi 

się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 
2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i 

bez obowiązku zapłaty kary umownej. 
Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź Klienta, uznaje się że 
Klient odstąpił od Umowy. 

4.5 Jeżeli Klient zdecyduje o przedłużeniu Imprezy, powinien zwrócić się odpowiednio wcześniej 
do lokalnego przedstawiciela Organizatora lub rezydenta w miejscu pobytu. Przedłużenie jest 
możliwe w miarę wolnych miejsc w hotelu oraz w środku transportu, w szczególności w 
samolocie. W przypadku możliwości przedłużenia Imprezy Organizator przedstawia Klientowi 
ofertę, a jeżeli Klient ofertę tę przyjmuje, to wszelkie koszty związane z przedłużeniem pobytu 
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Klient pokrywa wedle ustalenia Klienta i Organizatora: na rachunek bankowy Organizatora w 
umówionym terminie, albo na miejscu Imprezy w walucie miejscowej albo w walucie 
wymienialnej w danym kraju, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującymi w tym 
kraju i w Polsce. 

4.6 Data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia 
Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy z transportem lotniczym (liczone jako 24 godziny od 
dnia rozpoczęcia Imprezy i 24 godziny przed jej zakończeniem) może być przewidziany 
wyłącznie na przelot, a przeloty mogą odbywać się w godzinach wieczornych lub nocnych. W 
związku ze specyfiką połączeń lotniczych, mogą nastąpić zmiany godzin rozpoczęcia lub 
zakończenia Imprezy. Organizator zastrzega więc możliwość zmiany godziny lotu do miejsca 
Imprezy albo z miejsca Imprezy na wcześniejszą lub późniejszą względem podanej w rozkładzie 
lotów albo w Umowie lub w Potwierdzeniu rezerwacji. Powyższe zastrzeżenie Organizator 
wprowadza na wypadek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć lub 
uniknąć, w szczególności przez wzgląd na decyzje Organizatora lub przewoźników lotniczych 
spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Klientom w związku z 
nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi m.in. działaniami przyrody, niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi i innymi zdarzeniami o charakterze faktycznym, prawnym, lub 
administracyjnym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań pozostają poza kontrolą 
stron Umowy. Jeżeli w dniu  zawarcia Umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy to 
Organizator zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Po 
uzyskaniu  informacji o właściwym przewoźniku Organizator niezwłocznie przekaże je 
Klientowi. 

4.7 Jeżeli nastąpi zmiana godziny wylotu z kraju Organizator lub agent poinformuje Klienta 
najpóźniej w ciągu ostatniej doby przed terminem wylotu, kontaktując się z Klientem pod 
numerem telefonu kontaktowego wskazanym w Umowie. 

4.8 Informacja o godzinach powrotu do kraju zostanie przekazana Klientowi w miejscu jego pobytu 
przez Organizatora, lokalnego przedstawiciela Organizatora lub rezydenta najpóźniej w ciągu 
ostatniej doby przed terminem powrotu. Informacja ta dostępna będzie w jednym z 
poniższych miejsc: na tablicy ogłoszeń, segregatorze Organizatora, w recepcji hotelu lub w 
miejscu do tego przeznaczonym na terenie hotelu. 

4.9 Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych 
wskazanych w Umowie, w szczególności o zmianie numeru telefonu kontaktowego. 

4.10 W przypadku, gdy Klient od momentu podpisania Umowy do dnia poprzedzającego dzień 
wylotu z kraju zmienił bądź utracił numer telefonu kontaktowego wskazany w Umowie i nie 
poinformował o tym Organizatora, bądź też w sytuacji, gdy w trakcie pobytu za granicą utracił 
numer telefonu kontaktowego wskazany w Umowie lub nie będzie odbierał telefonu pod tym 
numerem, Klient powinien osobiście najpóźniej w ciągu ostatniej doby przed datą powrotu do 
kraju potwierdzić datę i godzinę wylotu z kraju albo powrotu do kraju (z wyłączeniem imprez 
pobytowych, zgodnie z pkt 4.7 Warunków uczestnictwa). 

5. REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UCZESTNIKA I UMOWY 

5.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Klient może zrezygnować z uczestnictwa w 
Imprezie. Oświadczenie woli o rezygnacji z Imprezy (dalej „Rezygnacja”) powinno być złożone 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Organizatora lub u agenta, u którego 
została zawarta Umowa. Agent niezwłocznie tj. w dniu otrzymania Rezygnacji, przekazuje ją 
Organizatorowi. 

5.2 Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie lub jeżeli nie rozpocznie Imprezy z powodów 
niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty pełnych 
kosztów wskazanych w Umowie w wysokości nie wyższej niż te ustalone zgodnie z zasadami 
wskazanymi w pkt 5.3 Warunków uczestnictwa. 

5.3 W przypadku rozwiązania Umowy lub złożenia przez Klienta skutecznego oświadczenia o 
Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator uprawniony będzie do 
pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z 
przygotowaniem Imprezy, nie więcej jednak niż:  
5.3.1 dla Imprez organizowanych za pośrednictwem samolotów czarterowych: 

a) na 61 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 25% ceny Imprezy, 
b) w terminie 60 - 31 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 40% ceny Imprezy, 
c) w terminie 30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 50 % ceny Imprezy, 
d) w terminie 20 - 15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 70% ceny Imprezy, 
e) w terminie 14 - 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 80% ceny Imprezy, 
f) w terminie 7 - do dnia rozpoczęcia Imprezy -   do 90% ceny Imprezy, 

5.3.2 dla Imprez organizowanych za pośrednictwem samolotów rejsowych: 
a) na 61 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 65% ceny Imprezy, 
b) w terminie 60 - 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 75% ceny Imprezy, 
c) w terminie 20 - 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy -  do 85% ceny Imprezy, 
d) w terminie 7 - do dnia rozpoczęcia Imprezy -   do 95% ceny Imprezy. 

5.4 Na pisemne życzenie Klienta ostateczne rozliczenie przez Organizatora kosztów z tytułu 
Rezygnacji nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Imprezy, z której Klient zrezygnował. Jeżeli 
okaże się, że zaistniała różnica pomiędzy kwotą pobraną przez Organizatora, a kosztami 
rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora nastąpi niezwłoczny zwrot nadpłaconej kwoty 
na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

5.5 Klient może, bez zgody Organizatora, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w 
Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeśli osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikające z tej Umowy prawa i obowiązki. Opłata za zmianę uczestnika wynosi 150 
zł i stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych 
zmian. Jeżeli okaże się, że koszty operacyjne rzeczywiste poniesione przez Organizatora w 
związku z przeniesieniem uprawnień z tytułu Umowy na inną osobę są wyższe, Klient i osoba 
przejmująca jego uprawnienia są solidarnie zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty kosztów. 

Natomiast w sytuacji, gdy powyższe koszty będą niższe, Organizator dokona zwrotu stosownej 
kwoty osobie, która uiściła opłatę. 

5.6 Przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w pkt 5.5 Warunków uczestnictwa, 
jest skuteczne, jeżeli Klient zawiadomi o tym Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy. Za 
nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany 
uczestnika Imprezy Klient i osoba przejmująca odpowiadają solidarnie 

5.7 Jeżeli Klient odstąpi od uczestnictwa w Imprezie bez wskazania osoby, o której mowa w pkt 5.5 
Warunków uczestnictwa, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów, o których mowa w pkt 
5.3 Warunków uczestnictwa. Ponadto w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zapłaty 
wszelkich należności powstałych w wyniku zmiany statusu pokoju innego uczestnika, który 
miał być zakwaterowany w tym samym pokoju, co odstępujący Klient (np. z pokoju 
dwuosobowego na jednoosobowy). 

5.8 Zmiany Umowy przez Klienta na jego życzenie, inne niż zmiana uczestnika, zawsze wiążą się z 
uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie Imprezy oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 
150 PLN i są możliwe tylko w szczególnych przypadkach po akceptacji tych zmian przez 
Organizatora ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miejsc w hotelu i w samolocie. 
Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu 
dokonanych zmian. Zmiany rezerwacji na mniej niż 61 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy 
mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy oraz zapłacie 
przez Klienta kosztów rezygnacji zgodnie z pkt 5.2 Warunków uczestnictwa i zawarciu nowej 
Umowy oraz zapłacie ceny za Imprezę. Wszelkie faktycznie poniesione koszty przez 
Organizatora w wyniku zmiany Umowy ponosi Klient. 

5.9 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej 
rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej liczby uczestników wymaganej do jej 
zorganizowania, wynoszącej 80% planowanych na daną Imprezę miejsc, o czym niezwłocznie 
poinformuje Klienta. W takim wypadku Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconych 
kwot lub uczestniczenie w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba 
że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. 

6. UBEZPIECZENIE 

6.1 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy zagwarantowane jest na rzecz 
Klientów podstawowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków wykupione przez Organizatora w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w 
Polsce z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk (dalej „Ubezpieczyciel”). 
Ponadto Organizator wykupił dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego. Pakiet 
ubezpieczeniowy Organizatora zawiera następujące sumy ubezpieczenia: 
a) koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji do 20 000 EUR, 
b) z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: w przypadku trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 10 000 zł, z tytułu śmierci - 5 000 zł, 
c) koszty ratownictwa 5 000 EUR (zawarte są w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia), 
d) koszty ambulatoryjne do 1 000 EUR, 
e) bagaż 1 000 PLN (ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na 

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu). 
6.2 W przypadku leczenia ambulatoryjnego Klient ponosi udział własny w wysokości 25 EUR. 
6.3 Podczas każdej wizyty w placówce medycznej w trakcie trwania Imprezy, Klient powinien 

okazać na żądanie personelu kartę ubezpieczeniową, którą otrzymuje wraz z pozostałymi 
dokumentami podróży. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre placówki medyczne w 
miejscu jego pobytu mogą nie współpracować z Ubezpieczycielem. Niezależnie od 
powyższego, Ubezpieczyciel zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane koszty leczenia w 
placówce medycznej niewspółpracującej z Ubezpieczycielem po zakończeniu Imprezy, w 
granicach całkowitej sumy ubezpieczenia (20 000 EUR). 

6.4 Klient wykupując Imprezę może rozszerzyć pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując 
dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy obejmujący np. OC, wyższy zakres oraz sumę 
ubezpieczenia, ochronę następstw chorób przewlekłych lub następstw uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka. Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu w wysokości 3 % ceny Imprezy. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty 
rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn losowych: nieszczęśliwy wypadek, 
zachorowanie, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego lub członka najbliższej rodziny. 

6.5 Szczegółowe warunki ubezpieczenia opisane w pkt 2.2 dostępne są w Centrum Rezerwacji, 
sieci agencyjnej oraz na stronie internetowej Organizatora. 

6.6 W razie zaistnienia szkody w czasie pobytu za granicą, ubezpieczony jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować przedstawiciela Ubezpieczyciela dzwoniąc pod numer alarmowy. 

6.7 Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela. 

7. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

7.1 Jeżeli w trakcie Imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłoczne 
zawiadomić o tym, w celach dowodowych na piśmie, wykonawcę usługi oraz przedstawiciela 
Organizatora w celu umożliwienia wykonania świadczeń wynikających z Umowy w sposób 
niewadliwy. 

7.2 Przedstawiciel Organizatora potwierdzi Klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej 
niezałatwienia, niezwłocznie przekaże ją Organizatorowi. 

7.3 Jeżeli Klient składa reklamację po zakończeniu Imprezy powinien skutecznie doręczyć ją 
Organizatorowi, z którym podpisał Umowę w terminie do 30 dni od daty zakończenia Imprezy. 
Skuteczne doręczenie reklamacji oznacza, iż Organizator mógł zapoznać się z treścią 
reklamacji. 

7.4 Postępowanie reklamacyjne zostaje wszczęte w przypadkach określonych w pkt 7.1 i 7.3 
Warunków uczestnictwa po doręczeniu reklamacji, w celach dowodowych na piśmie, a w 
przypadku, o którym mowa w pkt 7.3 Warunków uczestnictwa, we wskazanym tam terminie. 
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Klient powinien wskazać w reklamacji uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określić 
swoje żądanie. 

7.5 Organizator, który w czasie trwania Imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług 
stanowiących istotną część programu Imprezy jest zobowiązany wykonać w ramach tej 
Imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. 
W przypadku zapewnienia świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient ma prawo do 
żądania odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Powyższe nie wyłącza możliwości 
dochodzenia przez Klienta innych roszczeń wynikających z Umowy oraz Ustawy. 

7.6 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta, 
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług 

przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani 
uniknąć, 

c) siłą wyższą. 
7.7 W przypadkach, o którym mowa w pkt 7.6 Warunków uczestnictwa wszelkie koszty wynikłe z 

zaistnienia tych sytuacji obciążają Klienta. Organizator dołoży jednak należytej staranności, aby 
w takiej sytuacji udzielić Klientowi pomocy. 

7.8 Uważa się, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną jeżeli nie ustosunkuje się do 
reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy, a w przypadku gdy reklamacja 
zgłoszona została po zakończeniu Imprezy, w terminie 30 dni od jej złożenia. W wypadku 
odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny 
odmowy. 

7.9 W razie uszkodzenia lub zagubienia bagażu, Klienci zobowiązani są do uczynienia wszystkiego, 
co w ramach obowiązujących przepisów, przyczyni się do zminimalizowania szkody. Powstałą 
szkodę należy bezwzględnie zgłosić właściwemu przewoźnikowi w miejscu do tego 
przeznaczonym. Dane kontaktowe przewoźników lotniczych udostępnione zostaną przez 
Organizatora. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu przez przewoźnika, Klient 
zobowiązany jest do zatrzymania raportu z lotniska [PIR], odcinka biletu lotniczego, zawieszek 
bagażowych lub ich części, karty pokładowej a następnie przekazania do odpowiednich linii 
lotniczych w celu prowadzenia procedury reklamacyjnej. W przypadku uszkodzenia bagażu 
reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia odebrania uszkodzonego 
bagażu przedstawicielstwu linii lotniczych, a w przypadku zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni. 

7.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie 
świadczeń przez innych, w tym miejscowych usługodawców, z którymi Klient działając we 
własnym imieniu lub na własną rzecz zawarł umowy na świadczenie usług, w tym w 
szczególności organizację wycieczek lub imprez, a usługi te nie były w żaden sposób opisane w 
Umowie zawartej przez Organizatora z Klientem, w tym poprzez wskazanie ich jako usług 
dodatkowych lub imprez fakultatywnych, za wyjątkiem imprez fakultatywnych z katalogu lub 
ofert kupowanych u miejscowego przedstawiciela Organizatora lub rezydenta. 

7.11 Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy do dwukrotności ceny Imprezy w stosunku do każdego Klienta. Powyższe ograniczenie 
nie dotyczy szkód na osobie. 

7.12 Klient zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy 
wyrządzonych przez siebie oraz osoby wymienione w Umowie. 

8. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

8.1 Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z określonym w Umowie z Organizatorem terminem 
wyjazdu i powrotu. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, data powrotu – dniem 
zakończenia Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy przeznaczony jest w szczególności na 
podróż. 

8.2 Doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 
10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od 
godziny wylotu samolotu, goście wraz z bagażami muszą opuścić pokoje do godziny 12:00 (z 
wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 10:00). 

8.3 Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na 
dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się każdorazowo informować Klienta o 
wszelkich wiadomych mu zmianach. 

8.4 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych 
drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hotelu oraz informacji 
miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one włączone do umowy. 

8.5 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz osoby 
niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżowanie, ale w obu 
przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

8.6 Klient jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia 
granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
krajów tranzytowych i docelowych. Klient ponosi koszty rezygnacji wówczas, gdy nie jest 
możliwe uczestniczenie przez niego w Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokumentów. 

8.7 Klient jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i zaleceń Organizatora niezbędnych do 
przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w szczególności Klient zobowiązany jest do 
przestrzegania porządku obowiązującego na lotnisku i w hotelu. 

8.8 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postępowaniu 
reklamacyjnym, Klient może dochodzić roszczeń wynikających z Umowy przed sądem 
powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie 
wyklucza prawa Klienta dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem 
powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

8.9 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., 
Nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a także przepisy ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

8.10 Informacje na temat wszelkich promocji, zniżek, bonusów lub ewentualnych prezentów 
oferowanych Klientom przez Organizatora umieszczone są na stronie internetowej 
Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane przez Agenta 
nieoferowane przez Organizatora. 

9. OŚWIADCZENIE 

Organizator wykonując dyspozycję art. 14 ust. 4 pkt 2 Ustawy niniejszym oświadcza, co 
następuje: 

9.1 Organizator jest stroną umowy gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”) zawartej z 
Ubezpieczycielem o numerze G/2013/219. 

9.2 Gwarancja jest ważna od 17.09.2013r. do 16.09.2014r. włącznie, wygasa w ostatnim dniu 
obowiązywania i stanowi zapewnienie: 
a) pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju w wypadku, gdy Organizator wbrew 

obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, 
b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań 

umownych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 
9.3 Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego („Marszałek”) ul. 

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. 
9.4 Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota 36 000 000,00 zł. 
9.5 Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu trzech dni po otrzymaniu od Marszałka lub wskazanej 

przez niego osoby, pierwszego pisemnego wezwania, do zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu 
na pokrycie kosztów wskazanych w pkt 9.2 Warunków uczestnictwa. 

9.6 Żądanie zapłaty powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać: 
a) podstawę żądania, 
b) oświadczenie o wystąpieniu okoliczności upoważniających do żądania wypłaty z niniejszej 

gwarancji, 
c) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata gwarancji. 

9.7 Do żądania zapłaty na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania 
zobowiązań umownych należy dołączyć: 
a) umowę o świadczenie usług turystycznych zawartą pomiędzy Organizatorem a Klientem, 
b) dowód wpłaty. 

ROZDZIAŁ II - PRZYGOTUJ SIĘ DO PODRÓŻY 

Podróż rodzi się w marzeniach, a jeśli jesteście Państwo w tym miejscu tzn., że właśnie je 
realizujecie! Nie pozwólcie, aby jakiś szczegół popsuł Wasze plany. Dlatego polecamy przed 
wyjazdem przeczytanie Przygotuj się do podróży oraz Informacje dodatkowe. 

1. PRZED ODLOTEM 

Wszyscy Klienci podróżują czarterowymi lub rejsowymi liniami lotniczymi. Na dzień przed 
rozpoczęciem Imprezy Klient powinien potwierdzić godziny odlotu bezpośrednio u 
Organizatora lub za pośrednictwem Agenta. Jednocześnie informujemy, iż godziny lotów są 
ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej: 
www.wezyrholidays.pl/rozklad_lotow. 

2. GODZINY ODLOTÓW I PRZYLOTÓW 

Dzień odlotu i powrotu wlicza się w całkowity czas trwania Imprezy. Godziny przelotu ustalane 
są przez przewoźnika w porozumieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Mogą one ulec zmianie 
w stosunku do rozkładu lotów zawartego na Umowie i stronie internetowej. W takim 
przypadku prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie firmy przewozowe starają się przestrzegać 
podanych rozkładów lotów. Czasem jednak nie da się uniknąć opóźnień. Przyczyny mogą być 
różne: niekorzystne warunki pogodowe, wzmożony ruch lotniczy, konieczne prace 
konserwacyjne, usterki techniczne. W takich wypadkach bezpieczeństwo jest dla nas 
ważniejsze niż punktualność. Do zmian godzin odlotów może dojść nawet na kilka godzin przed 
planowanym rozkładem. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian Klienci będą 
niezwłocznie informowani. Prosimy jednak o osobiste, telefoniczne potwierdzenie godziny 
odlotu bezpośrednio u Organizatora na dzień przed planowaną podróżą. 

3. PASZPORT 

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport, a w niektórych krajach 
dodatkowo wiza (szczegółowe informacje odnośnie wizy i ważności paszportu znajdują się w 
pkt. 7 Informacji dodatkowych), natomiast do krajów należących do Unii Europejskiej - dowód 
osobisty lub paszport. Czas oczekiwania na paszport wynosi od miesiąca do 6 tygodni. Czas 
oczekiwania na paszport tymczasowy wydawany małoletnim, którzy nie ukończyli 5 roku życia, 
wynosi od 3 tygodni do 30 dni. Obywatele polscy, legitymujący się paszportem zagranicznym 
korzystający z usług Organizatora, powinni zapoznać się z przepisami wizowymi i 
paszportowymi kraju docelowego. Dane uczestnika (nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane 
w dokumentach podróży (bilet lotniczy, voucher hotelowy, wiza) muszą być zgodne z danymi 
w paszporcie lub dowodzie osobistym. Podczas podróży paszport lub dowód osobisty należy 
mieć zawsze przy sobie, a nie w bagażu głównym. Paszport ze zdjęciem wymagany jest także 
dla dzieci i niemowląt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną 
przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od Organizatora. Za zagubienie paszportu 
i innych dokumentów oraz koszty związane z procedurą otrzymania nowych, odpowiada Klient 
(koszty uzależnione są od placówek wydających te dokumenty). Zalecamy wykonanie kopii 
paszportu (strony ze zdjęciem) oraz przechowywanie jej w miejscu odrębnym od dokumentu 
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oryginalnego, co znacznie uprości formalności w przypadku zagubienia tego dokumentu czy 
kradzieży. Jeżeli z powodu zagubienia dokumentów Klient spóźni się na samolot, na który miał 
zarezerwowane miejsce, będzie musiał pokryć dodatkowe koszty przelotu we własnym 
zakresie, gdyż Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności. Jeżeli zagubiony zostanie jeden 
z dokumentów podróży, tj. bilet lotniczy lub voucher hotelowy, a wymagane będzie 
wystawienie nowych dokumentów, wówczas Klient powinien niezwłocznie poinformować 
Organizatora lub jego przedstawiciela w celu wydania duplikatu. Wydanie duplikatu może 
wiązać się z zakupem nowego biletu za dodatkową opłatą. 

4. ODPRAWA NA LOTNISKU 

4.1 Zbiórka na lotnisku, przy stanowisku Organizatora, odbywa się minimum na: 
a) Przeloty samolotem Dreamliner, 3 godziny przed odlotem, 
b) Przeloty czarterowe,  2 godziny przed odlotem, 
c) Przelot samolotem rejsowym, 3 godziny przed odlotem, 

4.2 Odprawa biletowo bagażowa kończy się: 
a) Przeloty samolotem Dreamliner, 60 minut przed odlotem, 
b) Przeloty czarterowe,   40 minut przed odlotem, 
c) Przelot samolotem rejsowym,  60 minut przed odlotem. 

4.3 Ze względu na fakt, iż czas na odprawę jest ograniczony, prosimy o punktualność. Szczególnie 
zwracamy na to uwagę osobom wykupującym dolot krajowy. Ze względu na ściśle określone 
godziny odlotów należy liczyć się z faktem, że osoby znacznie spóźnione nie zostaną 
odprawione. Klient zobowiązany jest do posiadania wydrukowanych dokumentów podróży. 

5. BAGAŻ 

Organizator wskazuje, iż w przypadku posiadania dodatkowego, niestandardowego, 
ponadwymiarowego bagażu (kitesurfing, windsurfing, sprzęt do nurkowania, sprzęt do golfa, 
rowery, wózek inwalidzki) fakt ten Klient powinien zgłosić w chwili zawierania Umowy w celu 
ustalenia możliwości transportu lotniczego i transferu w miejscu docelowym tego sprzętu oraz 
ustalenia kosztów jego przewozu. Dopuszczalny ciężar bagażu wliczonego w cenę biletu 
lotniczego uzależniony jest od linii lotniczych. Szczegółowe informacje na temat ilości, rodzaju i 
sposobu przewożenia bagażu umieszczone są na stronie internetowej Organizatora 
www.wezyrholidays.pl/rozklad_lotow. Bagaż podręczny nie może przekraczać ustalonych 
wymiarów, aby można go było umieścić pod fotelem przed sobą lub w schowku bagażowym, 
znajdującym się nad fotelem. Za każdy kg nadbagażu pasażer musi uiścić dodatkową opłatę, 
którą określa przewoźnik. Przypominamy, iż istnieje możliwość pozostawienia wózka 
dziecięcego, inwalidzkiego bezpośrednio przy wejściu do samolotu. Składany wózek dziecięcy 
lub torba/koszyk do przenoszenia niemowlęcia lub w pełni składany wózek inwalidzki są wolne 
od opłat dodatkowych i są przewożone w kabinie pasażerskiej, jeśli ma ona wydzielone miejsca 
do przechowywania bagażu. W tym celu należy go nadać jako bagaż rejestrowany przy 
stanowisku odprawy biletowo bagażowej, a następnie przekazać go pracownikowi obsługi 
naziemnej przy schodach do samolotu. W związku ze zmianą przepisów lotniczych 
wprowadzonych na lotniskach Unii Europejskiej, w bagażu podręcznym może znajdować się 
nie więcej niż 1000 ml płynów, takich jak żele, kremy, tusze do rzęs, perfumy itp., niemniej 
jednak nie mogą one mieć większej pojemności niż 100 ml każdy. Przepisy te nie dotyczą 
artykułów zakupionych na tzw. strefach bezcłowych, na których to, po okazaniu karty 
pokładowej można dokonać zakupu artykułów oferowanych przez sklepy wolnocłowe. 
Pokarmy dla dzieci w większej ilości powinny być przewożone w bagażu głównym 
(rejestrowanym) i odpowiednio zabezpieczone. Na pokład dozwolone jest wniesienie 
pokarmów w ilości odpowiedniej do długości podróży oraz pory dnia, w której odbywa się lot z 
uwzględnieniem ewentualnego opóźnienia. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu 
przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu 
właściwemu przewoźnikowi w miejscu do tego przeznaczonym na lotnisku. Wypełniony raport 
(PIR), dotyczący zniszczenia lub zagubienia bagażu Klient zobowiązany jest zachować i 
przekazać wraz z odcinkiem biletu lotniczego, zawieszką bagażową, kartą pokładową 
odpowiednim liniom lotniczym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Prosimy zwrócić 
szczególną uwagę na konieczność sporządzenia raportu (PIR) na lotnisku w dniu uszkodzenia 
bądź zagubienia bagażu. Brak powyższego dokumentu spowoduje odrzucenie reklamacji ze 
względów formalnych. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż każda linia lotnicza może 
wymagać dodatkowych dokumentów, m.in. zdjęć uszkodzonego bagażu, okazania rachunku za 
zakupiony bagaż, kopii paszportu, karty pokładowej czy odcinka bagażowego. 

6. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZATORA 

Podczas lotu nie towarzyszy Państwu żaden przedstawiciel Organizatora. Nasi przedstawiciele 
będą na Państwa czekać przy stanowisku Organizatora lub z tabliczką z logo Organizatora zaraz 
po wyjściu z hali przylotów i pokierują do odpowiedniego autokaru lub busa transferowego, 
który zawiezie Państwa do hotelu. Przedstawiciel Organizatora nie posiada uprawnień do 
wejścia do hali odlotów i przylotów w krajach, w których spędzają Państwo wakacje.  
W niektórych destynacjach po przylocie otrzymają Państwo kopertę lub broszurkę z 
informacjami dotyczącymi kraju pobytu oraz telefonem kontaktowym do lokalnego 
przedstawiciela. W trakcie pobytu odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym 
przedstawiciel przekaże Państwu informacje dotyczące hotelu, regionu oraz przedstawi ofertę 
wycieczek fakultatywnych (oferowanych przez miejscowego organizatora, posiadającego 
wszelkie wymagane licencje oraz ubezpieczenia). W przypadku jakichkolwiek niezgodności 
dotyczących wycieczek fakultatywnych należy je rozwiązywać podczas pobytu na miejscu u ich 
organizatora, który je oferuje. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów mogą Państwo 
zgłosić swoje uwagi podczas pierwszego spotkania informacyjnego, a także skontaktować się 
bezpośrednio z naszym przedstawicielem podczas dyżuru w hotelu, jeśli taki zostanie 
wyznaczony. Informacje dotyczące godzin powrotu do kraju zostaną Państwu przekazane przez 

przedstawiciela Organizatora lub pracownika hotelu bezpośrednio do pokoju lub zostaną 
zamieszczone w widocznym miejscu na terenie hotelu. W sprawach nagłych prosimy dzwonić 
bezpośrednio do naszego przedstawiciela lub do biura naszego kontrahenta. Informacje 
dotyczące kontaktu z Organizatorem zostały zamieszczone w katalogu Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.wezyrholidays.pl w zakładce „O nas”. 

7. TRANSFER 

Każdy z Klientów w ramach wykupionego pakietu ma zapewniony transfer grupowy, który 
odbywa się według rozmieszczenia hoteli zgodnie z ustalonym przez biuro programem i może 
trwać nawet do kilku godzin. W związku z tym prosimy o sprawdzanie odległości między 
lotniskiem a hotelem. Inną opcją dojazdu na trasie lotnisko/hotel/lotnisko są dojazd taksówką 
na własny koszt lub wykupienie za odpowiednią opłatą transferu indywidualnego. 

8. DOBA HOTELOWA 

Według międzynarodowych przepisów doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 
12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 
14:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny odlotu samolotu, muszą Państwo wraz z 
bagażami opuścić pokoje do godziny 12:00, (z wyjątkiem Hiszpanii do godziny 10:00). 
Świadczenia hotelowe (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis) kończą się wraz z zakończeniem 
doby hotelowej o godzinie 12:00, (z wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 10:00). Mogą Państwo 
przedłużyć dobę hotelową, zgłaszając taką prośbę na miejscu w recepcji hotelowej. 
Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą i uzależnione jest od dostępności 
wolnych pokoi w danym momencie w hotelu. 

9. ZAKWATEROWANIE 

Należy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach może odbiegać od standardu 
hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się z budynku głównego oraz innych budynków 
należących do kompleksu. Organizator nie ma wpływu na to, w której części obiektu będą 
kwaterowani Klienci. Leży to wyłącznie w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych 
pokoi oraz miejsca ich usytuowania. Nadto informujemy, iż regiony do których Państwo 
podróżują są czynne inwestycyjnie, co oznacza, że w hotelu lub jego sąsiedztwie może 
występować rozbudowa infrastruktury. Organizator nie odpowiada za działania osób trzecich 
nie uczestniczących w wykonaniu usługi. Pokój z widokiem na morze jest zawsze dodatkowo 
płatny zgodnie z cennikiem hotelu. Za pokój z widokiem na morze uznaje się pokój z 
centralnym, bocznym lub częściowym widokiem. Wyjaśniamy, iż w niektórych hotelach pokoje 
otwierane są przy użyciu karty magnetycznej. Może ona ulec rozmagnesowaniu w przypadku 
przechowywania jej w pobliżu sprzętów elektronicznych. W takim przypadku należy ponownie 
zgłosić się do recepcji w celu jej zakodowania. Zazwyczaj Klienci otrzymują standardowo jeden 
klucz lub kartę do pokoju niezależnie od ilości zakwaterowanych osób. W przypadku rezerwacji 
pokoju dla osoby niepełnosprawnej informujemy, iż należy to zgłosić przed dokonaniem 
rezerwacji w celu jego potwierdzenia. Organizator nie gwarantuje, iż pokój tego typu będzie 
posiadał widok na morze, na ogród itp. Pokoje te usytuowane są zazwyczaj w dogodnej 
lokalizacji (na dolnych kondygnacjach). 

10. DODATKOWE ŻYCZENIA ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM 

Wszelkie prośby Klientów o dodatkowe świadczenia wykraczające poza Umowę, Organizator 
kieruje bezpośrednio do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować 
na miejscu jako gwarantowanych, a jedynie jako opcjonalne, wykonywane w miarę możliwości 
hotelu. Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych usług hotelowych tj. 
pokój z widokiem na morze, pokoje obok siebie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w pokoju, usługi 
dla nowożeńców, urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp. należy je zgłosić przed 
zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na voucherze hotelowym np. „Just 
married”, „Honey moon”, „Pokoje obok siebie” itp. nie gwarantuje spełnienia wskazanej 
usługi, gdyż jest ona traktowana jako prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usługi, zostaną one 
zrealizowane za dodatkową opłatą. W przeciwnym wypadku usługi te będą traktowane jako 
prośby dodatkowe niewiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu. 

11. KLIMATYZACJA 

Informacje na temat klimatyzacji znajdą Państwo w każdym opisie hotelu. W większości hoteli 
klimatyzacja jest sterowana centralnie i działa w określonych godzinach, ustalonych przez 
właściciela hotelu. Nie musi działać 24h na dobę. Czas działania klimatyzacji uzależniony jest 
od warunków atmosferycznych, pory roku i wewnętrznych ustaleń hotelu. W niektórych 
hotelach, w zależności od pory roku klimatyzacja może zostać wyłączona lub jej działanie 
znacznie ograniczone. W niektórych hotelach klimatyzacja jest dodatkowo płatna. Istnieje 
także możliwość wykupienia dodatkowych godzin jej działania. 

12. SEJF I DEPOZYT 

Niezależnie od miejsca pobytu radzimy trzymać pieniądze, cenne przedmioty i wszelkie 
dokumenty w sejfie. W większości hoteli sejfy umieszczone są w szafie i mogą nie być tam 
trwale przymocowane. Jeśli pokój hotelowy nie jest wyposażony w sejf, można skorzystać z 
sejfu w recepcji. Prosimy pamiętać, że hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 
utracone na jego terenie. Sejfy w hotelach są zazwyczaj dodatkowo płatne. W niektórych 
hotelach będą Państwo proszeni o pozostawienie depozytu w recepcji np. za ręcznik plażowy, 
pilota do telewizora, bądź do klimatyzacji. Wysokość depozytu jest zróżnicowana i waha się od 
10 do 50 USD lub EUR. 

13. WYŻYWIENIE 
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W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo opcje typu OB – bez 
wyżywienia, BB – śniadania, HB – śniadania i obiadokolacje, FB – śniadania, obiady, kolacje, All 
inclusive lub Ultra All inclusive. W każdym z krajów istnieją inne zwyczaje żywieniowe. 
Zwyczajowo podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały. 
Standard wyżywienia uzależniony jest od standardu obiektu, ilości gości oraz pory roku. Może 
zdarzyć się, iż z uwagi na małą liczbę gości podróżujących wybór potraw może być ograniczony, 
na co Organizator nie ma wpływu. W niektórych obiektach dla zapewnienia większego 
bezpieczeństwa podczas posiłków zapewniana jest obsługa, która będzie służyła Państwu 
pomocą w podaniu potrawy. Szczegółowy opis konceptu wyżywienia otrzymają Państwo w 
miejscu docelowym od przedstawiciela Organizatora, w recepcji lub na tablicy informacyjnej 
hotelu. Natężenie ilości osób korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów może 
powodować powstawanie kolejek. W każdej opcji All inclusive przekąski serwowane są w 
określonych przez hotel miejscach i godzinach. Mini bar lub jego zawartość mogą nie być 
zawarte w opcję All inclusive. W trakcie wycieczek fakultatywnych opcja wyżywienia różni się 
od hotelowego. O szczegółach wyżywienia podczas wycieczek zostaną Państwo 
poinformowani przez przedstawiciela Organizatora przed zakupem wycieczki. Podczas 
wycieczek fakultatywnych tracą Państwo posiłki w hotelu, które nie są refundowane. W każdej 
opcji All inclusive napoje na terenie hotelu, w szczególności przy basenie, na plaży, ze 
względów bezpieczeństwa mogą być serwowane w plastikowych kubeczkach jedno- lub 
wielokrotnego użytku. Przypominamy, iż korzystanie z restauracji a’la carte nie jest 
gwarantowane i możliwe jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji oraz w miarę dostępności 
miejsc. W przypadku wyżywienia All inclusive 24 h należy liczyć się z tym, iż posiłki, lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane będą w określonych przez hotel miejscach 
(restauracjach, barach) oraz porach. 

14. PAKIET ŚNIADANIOWY, SUCHY PROWIANT – LUNCH BOX, BREAKFAST BOX 

Zapotrzebowanie na „lunch lub breakfast box” każdy Klient zobowiązany jest zgłosić 
indywidualnie w recepcji hotelowej na jeden dzień przed planowaną wycieczką fakultatywną 
lub transferem z hotelu na lotnisko (zgodnie z godziną ustaloną przez hotel). „Lunch lub 
breakfast box” nie jest pełnowartościowym posiłkiem, a za jego przygotowanie w niektórych 
hotelach pobierana jest dodatkowa opłata. Hotel ma prawo odmówić przygotowania „lunch 
lub breakfast boxu” ze względu na miejscowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne. 

15. POZOSTAWIONE RZECZY 

Uwaga! Przed opuszczeniem samolotu, autokaru, pokoju lub hotelu prosimy dokładnie 
sprawdzić siedzenie, pokój, miejsce pobytu w hotelu/recepcję, czy nic w nich nie pozostało. 
Należy dopilnować, aby wszystkie bagaże zostały wniesione oraz zabrane z/do autokaru, który 
przewiezie Państwa z/na lotnisko lub z/do hotelu. Za rzeczy pozostawione odpowiada Klient. 

16. ROZRYWKI I USŁUGI W HOTELACH 

Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się w nich ludzie z 
różnych krajów, programy mogą być prowadzone w różnych językach. Najczęściej są to języki 
obce używane powszechnie w branży turystycznej: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i 
hiszpański. Rodzaj programów animacyjnych oraz ich częstotliwość uzależniona jest od 
standardu hotelu oraz pory roku. W niektórych hotelach, zwłaszcza niższej kategorii i 
położonych blisko centrum miasta, oferta rozrywek jest znacznie okrojona lub w ogóle jej nie 
ma. Wszystkie sporty oferowane na plaży są zazwyczaj organizowane przez prywatne firmy 
spoza hotelu, a Organizator nie odpowiada za ich serwis. Organizator nie ma wpływu na 
zachowanie innych gości hotelowych. Sprzątanie pokoi oraz wymiana ręczników nie musi 
odbywać się codziennie, zazwyczaj odbywa się co 2-3 dni. Częstotliwość jest uzależniona od 
standardu hotelu. W razie konieczności skorzystania z usługi sprzątania poza wyznaczonym 
przez hotel terminem proszeni są Państwo o zgłoszenie tego w recepcji lub do hotelowej Guest 
Relation. W każdym czasie przepisy hotelowe dotyczące tzw. „housekeeping” mogą ulec 
zmianie, jest to zależne od wewnętrznych decyzji dyrekcji hoteli. Organizator nie jest 
odpowiedzialny za obietnice złożone przez hotel w trakcie Państwa pobytu. 

17. WODA 

Woda w kranach jest czysta, ale nie zalecamy jej spożywania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż w 
niektórych hotelach mogą się Państwo spotkać ze słoną wodą w kranie i w basenach. Jest to 
związane z systemem doprowadzającym wodę do hoteli, które korzystają z naturalnych 
zasobów wodnych. Woda zwykle jest podgrzewana dzięki bateriom słonecznym. Jej 
temperatura jest uzależniona od nasłonecznienia. Ilość ciepłej wody zależy także od ilości 
korzystających z niej osób w danej chwili. Ilość wody doprowadzonej do hoteli może być 
ograniczona ze względu na położenie hotelu, pory roku, nasłonecznienia itp. 

18. BUDZENIE 

W recepcji hotelowej można zamówić budzenie podając numer pokoju i godzinę budzenia. 
Najlepiej, dla pewności ponownie zadzwonić do recepcji i sprawdzić podane dane. 

19. HAŁAS 

Wybierając hotel w pobliżu centrum lub w centrum miasta należy wziąć pod uwagę fakt, iż 
życie nocne w miejscowościach turystycznych trwa do wczesnych godzin rannych. Dodatkowo 
ruch uliczny oraz wiążący się z nim hałas może stanowić poważną przeszkodę w Państwa 
wypoczynku. 

20. NAPIWKI 

Napiwki to tradycja w krajach, w których mieszkańcy utrzymują się z turystyki. Wysokość 
napiwku zależy od Państwa uznania oraz jakości usługi. Zwykle napiwek dla kelnera wynosi 5-
10% rachunku, 1-2 USD lub EUR dla boya hotelowego, który pomoże Państwu przenieść 
bagaże do pokoju, 2 USD lub EUR dla pokojówki hotelowej i kierowcy. 

21. PLAŻA, SŁOŃCE, ZJEŻDŻALNIE, AQUAPARK - WODA 

Dokładne informacje na temat plaż znajdują się w opisach poszczególnych hoteli. Ze względu 
na przypływy i odpływy morza należy brać pod uwagę zróżnicowanie dna morskiego przy 
plaży. Sugerujemy zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie ochronne do chodzenia po plaży i 
pływania. Ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury zalecamy zabranie ze 
sobą kremów do opalania z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz nakryć 
głowy bowiem w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec udarowi. Zalecamy również pić dużo 
płynów aby uzupełnić niedobór wody w organizmie. Dodatkowo wskazujemy, iż każdy obiekt 
indywidualnie określa godziny pracy i regulamin korzystania z basenów, zjeżdżalni i 
Aquaparków, którego bezwzględnie należy przestrzegać. Regulaminy w wyżej wymienionych 
obiektach, ze względów bezpieczeństwa użytkowników, mogą wprowadzić ograniczenia 
korzystania z nich osobom w określonym wieku lub wzroście. Zwyczajowo korzystanie z 
basenów, zjeżdżalni i Aquaparków możliwe jest od godzin rannych do zachodu słońca. Podczas 
posiłków [lunch, obiad] zjeżdżalnie, Aquapark zostają wyłączone z użytku. Po zachodzie słońca 
woda poddawana jest czyszczeniu i odkażaniu, z tego względu prosimy o zaprzestanie kąpieli w 
celu uniknięcia groźnych chorób skóry. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie baseny 
na terenie obiektu podgrzewane są w sezonie zimowym, zazwyczaj jest to jeden wyznaczony 
zbiornik na terenie obiektu. 

22. OWADY 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do specyfiki krajów o gorącym klimacie oraz dużej wilgotności 
należą muchy, komary, mrówki, owady i inne insekty. W celu zapewnienia jak największego 
komfortu gościom hotelowym stosowana jest tzw. dezynsekcja np. odkomarzanie. Niemniej 
jednak zaleca się zabranie ze sobą odpowiednich środków chemicznych przeciw insektom, 
komarom i moskitom oraz łagodzących ewentualne ukąszenia. W pokojach hotelowych 
zabrania się trzymania jakichkolwiek produktów spożywczych (sprzyja to pojawianiu się 
mrówek i innych insektów). 

23. USŁUGI MEDYCZNE I UBEZPIECZENIE 

Większość lekarstw znajdą Państwo w aptekach. Warto jednak znać ich skład chemiczny, 
ponieważ lekarstwa występują zazwyczaj pod innymi nazwami niż w Polsce. Radzimy Państwu 
przed wyjazdem zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze lekarstwa, które mogą okazać się 
niezbędne przy problemach zdrowotnych. W przypadku imprez w krajach śródziemnomorskich 
mogą być Państwo narażeni na częste infekcje żołądkowo-jelitowe spowodowane odmienną 
florą bakteryjną czy sposobem przyrządzania potraw. Dlatego sugerujemy aby zaopatrzyli się 
Państwo w odpowiednie leki przeciwskurczowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne.  
W przypadku konieczności wizyty u lekarza, hospitalizacji lub specjalistycznej opieki 
zobowiązani są Państwo, w pierwszej kolejności do poinformowania telefonicznie centrum 
alarmowego ubezpieczyciela oraz przedstawiciela Organizatora. Wyciąg z Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, kontakt do centrum alarmowego oraz numer polisy ubezpieczeniowej znajdą 
Państwo w dokumentach podróży. W niektórych hotelach znajdują się gabinety lekarskie, w 
których w wyznaczonych przez hotel godzinach dyżuruje lekarz i/lub pielęgniarka. Dokładne 
godziny przyjęć dostępne są w recepcji, prosimy o zapoznanie się z nimi. Jednak gdy udadzą się 
Państwo do lekarza niewskazanego przez Ubezpieczyciela, to muszą Państwo pokryć koszt 
porady w całości. W takim przypadku nie ma możliwości bezgotówkowego rozliczenia usługi. 
Niezależnie od powyższego, Ubezpieczyciel zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane 
koszty leczenia w placówce medycznej niewspółpracującej z Ubezpieczycielem po zakończeniu 
Imprezy, pomniejszone o wkład własny, w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia (20 000 
EUR). Kontaktując się z lekarzem prosimy o przekazanie mu kopii paszportu, numeru polisy 
ubezpieczeniowej i numeru rezerwacji. Ubezpieczenie medyczne obejmuje standardowy 
pakiet do ustalonej kwoty ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia, Instrukcją postępowania w przypadku szkody, zamieszczonymi na naszej 
stronie internetowej oraz w biurach sprzedaży. Klient wykupując Imprezę może rozszerzyć 
pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy 
obejmujący ochroną następstwa chorób przewlekłych lub następstwa uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy. 

24. PRZED SEZONEM I PO SEZONIE 

Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w infrastrukturze 
hotelowej, spowodowanych mniejszą ilością gości w tym czasie wypoczywających, pogodą, 
porą roku. Mogą być również prowadzone prace remontowe, a także nie będzie odbywać się 
część animacji. W momencie niskiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od opisu 
katalogowego. Część restauracji, barów, basenów może być zamknięta, a restauracje 
bufetowe mogą działać ze stałym menu. Za sezon uważa się miesiące lipiec i sierpień dla 
krajów basenu morza śródziemnego. 

25. BEZPIECZEŃSTWO 

Aby zapewnić Państwu udany wyjazd i bezpieczny wypoczynek prosimy o zapoznanie się z 
poniższymi radami naszego biura: 

− prosimy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, przede wszystkim w windzie, na schodach, 
balkonie, basenie i wokół niego, na plaży, podczas kąpieli w morzu, 
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− prosimy zachować środki ostrożności korzystając z urządzeń elektrycznych i gazowych. 
Zauważone usterki należy natychmiast zgłosić w recepcji lub personelowi, 

− prosimy korzystając z kąpielisk morskich i basenów hotelowych należy stosować się do rad i 
zaleceń miejscowego personelu, stosować się do obowiązujących tam regulaminów oraz 
poleceń personelu, 

− prosimy zwrócić uwagę na głębokość wody, prądy wodne, przypływy i odpływy, 

− prosimy korzystać z naszych praktycznych rad odnośnie wyżywienia, wody i aktywnego 
wypoczynku, 

− gości podróżujących za granicę, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne 
pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/. 

ROZDZIAŁ III - INFORMACJE DODATKOWE 

1. KLASYFIKACJA HOTELI 
1.1 Klasyfikacja hoteli w poszczególnych krajach różni się od siebie, niemniej jednak kategorie 

hoteli i standard świadczonych usług jest porównywalny. Poniżej podajemy ogólną klasyfikację 
hoteli zastosowaną w naszym katalogu: 
a) Deluxe - Hotele luksusowe oferujące klientom niepowtarzalną atmosferę, najwyższy 

standard obsługi oraz eleganckie otoczenie i wyszukane dania. 
b) ***** - Hotele o dobrym standardzie oferujące komfort i profesjonalną obsługę oraz 

rozbudowaną infrastrukturę. 
c) **** - Hotele klasy średniej z dobrym standardem świadczonych usług, funkcjonalnie 

wyposażone. 
d) *** - Hotele klasy turystycznej, funkcjonalnie wyposażone, oferujące skromne posiłki. 
e) ** - Hotele klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące skromne posiłki. 
f) APART - Hotele klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące skromne posiłki. 
g) HV1 - Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i dwupiętrowych 

budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla gości lubiących aktywny 
wypoczynek. Odpowiada standardowi 4 – 5*. 

h) HV2 - Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i dwupiętrowych 
budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla gości lubiących aktywny 
wypoczynek. Odpowiada standardowi 3 – 4*. 

i) Budynek anex - budynek znajdujący się na terenie kompleksu hotelowego lub w jego bliskiej 
odległości (na przykład oddzielony ulicą), usytuowany na uboczu, oddalony od budynku 
głównego i infrastruktury hotelu (np. restauracji, basenu). Może on różnić się wyglądem i 
wyposażeniem w stosunku do budynku głównego. Pokoje (np. ekonomiczne, promo, 
promocyjne, anex, ROH) znajdujące się we wskazanym budynku są najczęściej w 
promocyjnej cenie. 

2. LOKALNA KATAGORIA HOTELI 

2.1 Podane kategorie hoteli użyte w katalogu, Umowie-zgłoszeniu, potwierdzeniu przyjęcia 
Umowy do realizacji oraz na stronie www.wezyrholidays.pl nadane są przez Wezyr Holidays i 
mogą się różnić od kategoryzacji lokalnej. Oficjalna kategoryzacja lokalna podana jest przy 
opisie każdego hotelu w katalogu oraz na stronie www.wezyrholidays.pl. 
a) APART, 2*, 3*, 4*, 5*, HV1, HV2 - kategoria obiektu hotelarskiego zgodna z przepisami kraju 

pobytu nadana przez autoryzowane władze, ważna na dzień oddania katalogu do druku, 
b) LICENCJA NA HOTEL – w Turcji urząd miasta, Ministerstwo Turystyki i Kultury wydaje 

pozwolenie na budowę oraz zarządzanie hotelem o określonej kategorii. Hotel nie posiada 
kategoryzacji lokalnej nadanej przez autoryzowane władze tj. Ministerstwo Turystyki i 
Kultury, 

c) BRAK - Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez lokalne autoryzowane władze. 

3. KLASYFIKACJA POKOI 

3.1 Pokój standardowy dwuosobowy (double room, DBL, 2ADL) - standardowy pokój hotelowy dla 
dwóch osób dorosłych. Posiada łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka. 

3.2 Pokój standardowy jednoosobowy (1ADL, SGL) - w hotelach liczba pokoi jednoosobowych jest 
ograniczona. Często jest to standardowy pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. 
Wielkość, wyposażenie i usytuowanie nie zawsze są takie same jak w pokojach 
dwuosobowych. Nie musi posiadać balkonu lub tarasu. 

3.3 Pokój standardowy dwuosobowy z dostawką (3ADL, 2ADL+1CHD) lub (3ADL+1CHD, 4ADL, 
2ADL+2CHD) - dla każdej dodatkowo zakwaterowanej osoby w dwuosobowym pokoju 
standardowym, może być przewidziana dostawka (może nią być tapczan, sofa, łóżko 
rozkładane/polowe lub fotel), która nie zawsze zapewnia komfort oferowany przez 
standardowe łóżko w danym hotelu. Wyposażenie pokoju standardowego pozostanie na 
niezmienionym poziomie, za wyjątkiem dodatkowych kompletów pościeli i ręczników, które 
będą dostarczone przez obsługę hotelową na Państwa życzenie. Przestrzeń pokoju może być 
ograniczona. 

3.4 Pokój rodzinny, apartament i studio - składa się z jednego dużego pokoju lub 2 sypialni 
połączonych drzwiami lub sypialni i salonu połączonych drzwiami. Może się zdarzyć, że między 
pokojami nie ma drzwi, oddziela je kotara lub nie ma żadnej innej zasłony – staramy się 
zaznaczyć to w opisie hotelu. W jednej sypialni znajduje się łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze 
łóżka, w drugiej 1 lub 2 łóżka pojedyncze, a w przypadku salonu komplet wypoczynkowy lub 
sofa. W przypadku pokoju rodzinnego składającego się z jednego pomieszczenia może być 
przewidziane łóżko małżeńskie lub dwa pojedyncze łóżka, a dla każdej dodatkowej osoby może 
być przewidziana dostawka w postaci tapczanu, sofy, rozkładanego łóżka (polowego), łóżka 
piętrowego lub fotela rozkładanego. 

3.5 Pokój typu Club - położony w niższej zabudowie, poza budynkiem głównym hotelu, najczęściej 
o większej powierzchni całkowitej. Wyposażenie pokoju takie, jak w pokoju standardowym. 
Podłoga najczęściej pokryta jest terakotą. 

3.6 Pokój ekonomiczny, promo lub promocyjny, pokój anex - pokój w promocyjnej cenie, którego 
wyposażenie zbliżone jest do pokoju standardowego, jednakże może on mieć niższy standard, 
mniejszą powierzchnię, gorszy widok z okna i/lub nie mieć balkonu. Pokoje znajdują się poza 
głównym budynkiem hotelu i dalej od infrastruktury hotelu. 

3.7 Pokój typu duplex - składa się z minimum 2 pokoi położonych na dwóch poziomach. Może to 
być salon z sypialnią na antresoli lub oddzielne pokoje połączone schodami. Wyposażenie 
pokoi jest zbliżone do pokoi rodzinnych. 

3.8 Pokój superior - pokój o podwyższonym standardzie w stosunku do pokoju standardowego. 
Dokładny opis pokoju znajduje się w opisie hotelu. 

3.9 Pokój Run of the House (ROH) - oznacza to, że klienci mogą zostać zakwaterowani w 
wybranym przez siebie typie pokoju określonym w umowie, ale nie mają wpływu na 
lokalizację. Pokoje mają ten sam standard niezależnie od budynku. 

4. WYŻYWIENIE 

4.1 Only Bed (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
4.2 Bed & Breakfast (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne. 
4.3 Half Board (HB) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje bezalkoholowe 

tylko do śniadania. 
4.4 Half Board Plus (HB+) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje 

bezalkoholowe do śniadania i kolacji. 
4.5 Full Board (FB) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje 

bezalkoholowe tylko do śniadania. 
4.6 Full Board Plus (FB+) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje 

bezalkoholowe do śniadania, do obiadu i kolacji podawane są bezpłatnie wino stołowe, piwo i 
napoje bezalkoholowe. 

4.7 All Inclusive - W hotelach oznaczonych tą ikoną w cenę wliczone są posiłki, napoje i dodatkowe 
atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie zawiera: napoi 
importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów, kawy po turecku, cappuccino, espresso, 
napoi energetycznych oraz napoi serwowanych w butelkach. Prosimy zwrócić uwagę, że to co 
wchodzi w skład opcji All Inclusive jest uwarunkowane standardem hotelu i jest ujęte w opisie 
hotelu. Może być różnie oznaczone np. Snack All Inclusive, All Inclusive Soft itp. Godziny All 
Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi), zaś 
posiłki serwowane są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W hotelach istnieje zakaz 
wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

4.8 Ultra All Inclusive - jest to rozbudowany system All Inclusive. Najczęściej zawiera dodatkowe 
przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane napoje importowane, lody, a w niektórych 
hotelach również soki ze świeżych owoców. System Ultra All Inclusive nie zawiera napoi 
energetycznych i napoi serwowanych w butelkach. Dokładny opis Ultra All Inclusive znajduje 
się w opisach hoteli. Godziny Ultra All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania 
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi). Ponadto wszystkie posiłki w hotelach serwowane są w 
określonych godzinach zgodnie z konceptem hotelu. W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z 
zewnątrz żywności i napoi. 

4.9 Wszelkiego rodzaju opcje All Inclusive obejmują tylko świadczenia hotelowe, wyłączając 
przelot samolotem, transfery oraz wycieczki fakultatywne, zakupy w lokalnych sklepach i 
korzystanie z transportu publicznego. 

5. POSIŁKI 

5.1 Posiłki mogą być serwowane w postaci: 
a) Bufetu szwedzkiego - poprzez wystawienie na ladach kilku lub kilkunastu potraw, które 

Klienci nakładają samodzielnie. Może się zdarzyć, iż niektóre potrawy będą przygotowywane 
na bieżąco lub porcjowane przez kucharza, 

b) Serwowane - gotowe i poporcjowane dania donoszone przez kelnera, bez możliwości 
dowolnej kompozycji składników na talerzu oraz otrzymania dodatkowych porcji, 

c) Śniadanie kontynentalne – najczęściej składa się z pieczywa, masła, miodu, dżemu oraz kawy 
lub herbaty. Może być rozszerzone o wędliny, sery. 

6. OZNACZENIA DODATKOWE 

6.1 Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które ułatwią wybór hotelu 
zgodnie z Państwa potrzebami. 

− 1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis - przy opisach hoteli znajdują się informacje,,1 dziecko/2 
dzieci pobyt gratis’’. W hotelach oznaczonych taką informacją dziecko, w określonym wieku, 
podróżujące z minimum dwoma pełnopłatnymi osobami, otrzymuje świadczenia hotelowe 
gratis. Ponosi tylko koszt biletu lotniczego i ubezpieczenia. 

− Przy plaży - obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy plaży. W zależności od położenia 
budynków i pokoi odległość do plaży może być różna. 

− Zjeżdżalnie - na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia wodna. Godziny otwarcia 
oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel. 

− WIFI GRATIS - hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Internetu 
bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych miejscach lub z kafejki 
internetowej. 

− Blisko centrum - hotel znajdujący się w pobliżu centrum miasta lub miejscowości. 

− POLSKIE ANIMACJE – w hotelach oznaczonych taką ikoną w skład międzynarodowego 
zespołu animatorów wchodzi minimum jeden polskojęzyczny animator, dostępny dla 
wszystkich Gości w wyznaczonych terminach [szczegóły znajdują się w hotelu]. 



[Data Przeglądu: 15.04.2014] - [Numer Przeglądu: 02]          Strona 8/18 

7. PRZEPISY WJAZDOWE I WIZOWE 

7.1 Bułgaria, Grecja, Hiszpania, – Wjazd na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego 
jest gwarantowany dla obywateli Polski w ramach swobodnego przepływu osób w Unii 
Europejskiej. W Katalonii obowiązuje opłata turystyczna, którą Klienci wnoszą w recepcji 
hotelowej podczas kwaterowania. Wysokość tej opłaty kształtuje się następująco: 
a) Hotel 5* – 2,50 EUR / osoba / doba, 
b) Hotel 4* – 1,00 EUR / osoba / doba (Barcelona 1,25 EUR / osoba / doba), 
c) Hotel 3*, 2*, apartamenty – 0,50 EUR / osoba / doba (Barcelona 0,75 EUR / osoba / doba). 

7.2 Tunezja, Maroko – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tunezji, Maroka nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
planowanego powrotu. 

7.3 Egipt - Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu wynosi 15 USD, a od 01.05.2014 roku 25 
USD. Na lotnisku w Hurghadzie możliwa jest dodatkowa usługa świadczona przez 
przedstawiciela Organizatora – Odeon Tours w postaci ekspresowej usługi wizowej. Z usługi tej 
można skorzystać przy odpowiednio wyższej cenie w wysokości 17 USD [wiza + usługa]. Usługa 
ta ma na celu znaczne skrócenia czasu, który trzeba poświęcić na zakup wizy w punkcie 
sprzedaży wizowej oraz znaczne usprawnienie i przyśpieszenie jej wydawania. Zaznaczamy, iż 
wybór sposobu zakupu wizy należy od indywidualnej decyzji każdego Klienta. Paszport musi 
być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.4 Turcja - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium wymagane jest posiadanie wizy 
uprawniającej do wjazdu oraz wielokrotnego przekraczania granicy i pobytu w Turcji przez 90 
dni oraz paszportu, którego okres ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu na 
terytorium Turcji. W paszporcie musi pozostać co najmniej 1 (jedna) wolna strona w celu 
uzyskania wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę 
wjazdu do Turcji. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego. Od 
dnia 11 kwietnia 2014 roku koszt wizy turystycznej wielokrotnej, otrzymywanej w formie 
naklejki (przyklejanej / stemplowanej) na przejściach granicznych będzie wynosił 30 USD, 25 
EUR lub 20 GBP. Dotychczasowa cena tj. 20 USD będzie stosowana jedynie w przypadku 
ubiegania się o wizę za pośrednictwem portalu systemu E-visa (https://www.evisa.gov.tr). 
Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie 
http://www.turcja.org.pl/page/11/44.  
 

Kraj Brak obowiązku wizowego Wiza na granicy e-wiza - strona internetowa 

Bułgaria x 
  

Egipt 
 

x 
 

Grecja x 
  

Hiszpania x 
  

Maroko x 
  

Tunezja x 
  

Turcja 
 

x x 

7.5 Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przepisów wizowych znajdują się na stronie 
http://poradnik.poland.gov.pl/ 

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Wyjazdy Turystyczne 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży  
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10.005. 
 
A – Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży 
B – Ubezpieczenie assistance 
C – Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu 
D – Ubezpieczenie bagażu 
E – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
F – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
G – Pakiet SKI i Pakiet SPORT 
I. Koszty rehabilitacji 
II. Koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 
III. Koszty ratownictwa i poszukiwań 
IV. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i sportowego 
V. Odpowiedzialność cywilna 
Kontakt 
 
Paragrafy 1-20 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG 
Oddział w Polsce (zwanego dalej Europejskie), zawartych na mocy niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiednio określony w 
sekcjach A – G. 

§ 1 UMOWA UBEZPIECZENIA 

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Europejskie w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa, zawierają umowy ubezpieczenia: kosztów rezygnacji z 
podróży, kosztów przerwania podróży, assistance, kosztów leczenia, bagażu, następstw 
nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej z osobami fizycznymi, prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. 

2. Zakres ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia określonej w ust. 1 może być 
rozszerzony o: 
a) ubezpieczenie amatorskiego uprawiania narciarstwa w ramach ubezpieczenia uprawiania 

sportów wysokiego ryzyka lub pakietu SKI, 
b) ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 
c) ubezpieczenie uprawiania sportów ekstremalnych, 
d) ubezpieczenie uprawiania sportów wyczynowych określonych w § 11, ust. 44, lit a), 
e) pakiet SKI - obowiązkowy w przypadku amatorskiego uprawiania narciarstwa, obejmujący 

ochroną koszty ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego, 
odpowiedzialność cywilną oraz koszty wypożyczenia sprzętu, koszty niewykorzystanego 
karnetu narciarskiego i/lub uczestnictwa w szkółkach narciarskich, 

f) pakiet SPORT obejmujący ochroną koszty ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie sprzętu 
sportowego, odpowiedzialność cywilną, koszty wypożyczenia sprzętu sportowego. 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK 

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. 
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Europejskim wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 

Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Europejskich mogą one podnieść również 
przeciwko Ubezpieczonemu. 

3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od 
Europejskich. 

4. Ubezpieczony może żądać by Europejskie udzieliły mu informacji o postanowieniach zawartej 
umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i 
obowiązków Ubezpieczonego. 

5. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umowę 
ubezpieczenia. 

§ 3 UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWIERANA NA RACHUNEK OSOBY 
PRZEBYWAJĄCEJ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego przebywającego 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Europejskich rozpoczyna się 
najwcześniej po upływie 7 dni, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu 
składki. 

2. Postanowienie ust. 1 nie obowiązuje w wypadku przedłużania umów ubezpieczenia 
(wznowienie ochrony ubezpieczeniowej), pod warunkiem, że wznowienie nastąpi przed 
upływem ważności obowiązującej umowy. 

§ 4 KLAUZULE UMOWNE 

1. Strony mogą wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne 
od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie określonym w ust. 1 powinny być 
sporządzone na piśmie i w pełnym brzmieniu dołączone do umowy, pod rygorem ich 
nieważności. 

§ 5 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. 
2. W ramach niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mogą być zawierane następujące 

rodzaje umów: 
a) indywidualna – stosuje się w przypadku ubezpieczenia osoby fizycznej. Szczególną formą 

zawarcia umowy ubezpieczenia w formie indywidualnej jest zawarcie umowy na rzecz dzieci 
i młodzieży uczącej się, do 24 roku życia. 

b) rodzinna – stosuje się pod warunkiem, iż umowa obejmie maksymalnie dwie osoby 
pełnoletnie podróżujące z nie więcej niż 4 dzieci do 18 roku życia. 

c) grupowa – stosuje się pod warunkiem, iż wszystkie osoby wymienione w umowie 
ubezpieczenia są objęte jednakowym zakresem odpowiedzialności a ich liczba jest nie 
mniejsza niż 10 osób. 

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą lub certyfikatem ubezpieczeniowym 
(dalej: certyfikat). 

4. Polisa lub certyfikat muszą zawierać co najmniej imię i nazwisko Ubezpieczonego i 
Ubezpieczającego, okres trwania ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia oraz wysokość składki. 

5. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być zawarta najpóźniej w terminie 3 dni od 
daty zawarcia umowy uczestnictwa w podróży, chyba że umowa uczestnictwa w podróży 
nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu. W takim przypadku zawarcie 
umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być dokonane jedynie w dniu zawarcia umowy 
uczestnictwa w podróży. Za zawarcie umowy uczestnictwa w podróży uważa się również 
dokonanie rezerwacji: hotelu, apartamentu, biletu lotniczego, kolejowego, czy promowego, 
jeśli odstąpienie od rezerwacji przewiduje sankcje finansowe. 

§ 6 SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryf obowiązujących w dniu zawarcia 
umowy. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia, 
zakresu ryzyk dodatkowych, zakresu terytorialnego, czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
rodzaju zawartej umowy. 

2. Składka jest płatna jednorazowo, w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Europejskich prawa żądania zapłaty 

składki za okres ubezpieczenia, w którym Europejskie udzielały ochrony ubezpieczeniowej. 



[Data Przeglądu: 15.04.2014] - [Numer Przeglądu: 02]          Strona 9/18 

§ 7 OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 

1. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia (na polisie lub certyfikacie). 
2. Odpowiedzialność Europejskich rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako data 

rozpoczęcia podróży pod warunkiem opłacenia składki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5. 
3. Odpowiedzialność Europejskich kończy się z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej, 

chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. 
4. Okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży rozpoczyna się 

w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy w momencie opuszczenia przez 
Ubezpieczonego miejsca zamieszkania w dniu wskazanym na polisie lub certyfikacie jako data 
rozpoczęcia podróży. 

5. W przypadku ubezpieczeń rocznych (umowy ubezpieczenia zawierane na okres jednego roku) 
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży obejmuje okres od dnia zawarcia umowy na 
podróż do dnia wyjazdu, w odniesieniu do każdej podróży, której rozpoczęcie przypada w 
okresie ubezpieczenia. 

6. W przypadku ubezpieczeń rocznych (umowy ubezpieczeniowe na okres jednego roku) ochrona 
ubezpieczeniowa obowiązuje na dowolną liczbę podróży, nieprzekraczających każdorazowo 40 
dni. 

§ 8 OGÓLNE OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Europejskich wszystkie znane sobie 
okoliczności, o które Europejskie zapytywały w formularzu oferty albo przed zawarciem 
umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, 
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 
W razie zawarcia przez Europejskie umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na 
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie 
zgłaszać Europejskim wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wypadku, o które Europejskie zapytywały na piśmie przed zawarciem 
umowy. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach 
poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że 
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 

4. Europejskie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 
paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia 
paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym. 

5. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów. 

6. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków 
określonych w ust. 5, Europejskie są wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu. 

7. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z 
zastosowania środków, o których mowa w ust. 5, jeżeli środki te były celowe, chociażby 
okazały się bezskuteczne. 

§ 9 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY 

1. Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powstania 
szkody lub daty uzyskania o niej wiadomości zawiadomić o szkodzie Europejskie. W razie 
naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tego obowiązku Europejskie mogą 
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody 
lub uniemożliwiło Europejskim ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku 
zawiadomienia Europejskich o wypadku nie następują, jeżeli Europejskie w terminie 
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymały wiadomość o okolicznościach, które należało 
podać do ich wiadomości. 

2. Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest: 
a) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody i zaniechać działań 

prowadzących do jej zwiększenia, 
b) umożliwić Europejskim dokonanie czynności zmierzających do ustalenia okoliczności 

powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia, dostarczyć oryginalną dokumentację, 
udzielić pomocy i wyjaśnień, a gdy zachodzi taka konieczność, zwolnić lekarzy z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej, 

c) stosować się do zaleceń Europejskich, udzielić informacji oraz niezbędnych pełnomocnictw, 
d) powiadomić Europejskie, czy jest posiadaczem innej polisy pokrywającej ryzyka 

ubezpieczone niniejszą umową ubezpieczenia, wykupioną u innego ubezpieczyciela, 
wskazując równocześnie nazwę ubezpieczyciela oraz sumę ubezpieczenia. 

3. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi 
podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub części w zależności od tego, w 
jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny wypadku, 
odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

§ 10 ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma 
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy 
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od 

umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w 
jakim Europejskie udzielały ochrony ubezpieczeniowej. 

2. W przypadku odstąpienia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 
pozbawia Europejskich prawa żądania zapłaty składki za okres ubezpieczenia, w którym 
Europejskie udzielały ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 30 dni, Ubezpieczający może 
wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 
W przypadku wypowiedzenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany 
okres ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Europejskich prawa 
żądania zapłaty składki za okres ubezpieczenia, w którym Europejskie udzielały ochrony 
ubezpieczeniowej. 

4. Za dzień odstąpienia lub wypowiedzenia uważa się dzień, w którym wpłynęło do Europejskich 
oświadczenie Ubezpieczającego o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia wraz 
z wnioskiem o zwrot składki i oryginalną polisą lub certyfikatem. 

5. Wysokość zwrotu składki ustalana jest proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu 
ubezpieczenia na podstawie aktualnej taryfy Europejskich. 

§ 11 DEFINICJE 

W myśl niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za: 
1. amatorskie uprawianie narciarstwa - uważa się rekreację i aktywność sportową, nie wiążącą 

się z uzyskaniem gratyfikacji finansowych i ekonomicznych, w zakresie narciarstwa biegowego, 
zjazdowego, snowboardu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, 
uprawianego na oznakowanych trasach zjazdowych, biegowych, do zawiadomienia otrzymały 
wiadomość o okolicznościach, które należało podać do ich wiadomości. 

2. bagaż - uważa się przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty, prezenty, 
pamiątki itp. stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu,  

3. bezrobotnego – uważa się osobę pozostającą bez pracy i zarejestrowaną jako osobę 
bezrobotną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4. chorobę przewlekłą - uważa się stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i 
długookresowym przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy, w trakcie którego mogą 
następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, zdiagnozowany przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, 

5. deszcz nawalny - uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, 
6. grad - uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 
7. huragan - uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, wyrządzające 

masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w 
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu, 

8. koszty rezygnacji - uważa się przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie 
przewozu koszty, poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją z podróży 
przed jej rozpoczęciem, 

9. koszty przerwania podróży – uważa się poniesione przez Ubezpieczonego dodatkowe koszty 
transportu powrotnego w związku z wcześniejszym, nie przewidzianym w planie podróży, 
powrotem do kraju zamieszkania, oraz koszty niewykorzystanych, a opłaconych świadczeń 
wynikających z zawartej umowy uczestnictwa, takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, 
wycieczki itp., 

10. kradzież z włamaniem - uważa się 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, 

11. kraj zamieszkania - uważa się Rzeczpospolitą Polską i kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje 
na stałe oraz kraj, w którym objęty jest ubezpieczeniem społecznym, 

12. leczenie ambulatoryjne - uważa się leczenie nie związane z pobytem w szpitalu lub innej 
placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, 

13. miejsce zamieszkania - uważa się miejsce stałego zameldowania oraz miejsce, w którym 
Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu, 

14. nagłe zachorowanie - uważa się stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający 
udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, w tym zawały serca i udary mózgu, o ile przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony, osoba bliska lub współuczestnicząca 
Ubezpieczonemu w podróży nie cierpieli na chorobę układu sercowo-naczyniowego (w tym 
nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) albo cukrzycę, 

15. najbliższego krewnego Ubezpieczonego - uważa się: 

− rodziców, małżonka, dzieci, w tym przysposobione, konkubinę lub konkubenta, dziadków, 
rodzeństwo, teściów, 

− osoby, które w trakcie podróży Ubezpieczonego opiekowały się jego niepełnoletnimi 
dziećmi lub potrzebującymi opieki pozostałymi najbliższymi krewnymi, 

16. następstwa choroby przewlekłej - uważa się powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej, wymagające 
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym zaistniała konieczność poddania się 
leczeniu przed zakończeniem podróży, 

17. nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w 
następstwie którego Ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na 
zdrowiu lub zmarł, 

18. osobę towarzyszącą - uważa się osobę odbywającą podróż wraz z Ubezpieczonym i wskazaną 
przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, 

19. osobę trzecią - uważa się osobę pozostającą poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 
20. osobę uprawnioną - uważa się osobę lub osoby wskazane na piśmie przez Ubezpieczonego, 

które mają otrzymać świadczenie przyznane na wypadek śmierci Ubezpieczonego, 
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21. osobę wezwaną do towarzyszenia - uważa się osobę bliską lub inną wskazaną przez 
Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu 
towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, 

22. pakiet SKI – uważa się pakiet ryzyk ubezpieczeniowych związanych z amatorskim uprawianiem 
narciarstwa, obejmujący rozszerzone ryzyko kosztów leczenia i transportu, następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu 
narciarskiego, odpowiedzialność cywilną, koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, koszty 
karnetu, 

23. pakiet SPORT – uważa się pakiet ryzyk ubezpieczeniowych obejmujący ochroną koszty 
ratownictwa, koszty ubezpieczenia sprzętu sportowego, odpowiedzialność cywilną, koszty 
wypożyczenia sprzętu sportowego, 

24. papiery wartościowe – uważa się czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywę 
dokumentową i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 

25. podróż - uważa się wszelkiego rodzaju przemieszczanie się i/lub pobyt poza miejscem 
zamieszkania, 

26. powódź - uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach 
wód płynących lub stojących, 

27. pożar - uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez 
paleniska i mógł rozprzestrzeniać się o własnej sile, 

28. przewoźnika – uważa się przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia i koncesje 
umożliwiające odpłatny przewóz osób takimi środkami transportu, jak samolot, pociąg, 
autokar, prom itp., 

29. rozbój - uważa się zabór mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, przy użyciu przemocy lub 
groźby użycia takiej przemocy, a także doprowadzenie Ubezpieczonego do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności, 

30. sporty ekstremalne - uważa się uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc 
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi oraz 
uprawianie dyscyplin sportowych, które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i 
działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, w szczególności: sporty 
powietrzne, skoki bungee, speleologia, skoki narciarskie, motocross, wyścigi samochodowe, 
kolarstwo górskie, heliskiing, heliboarding, bobsleje. 

31. sporty powietrzne - uważa się uprawianie baloniarstwa, lotnictwa, motolotniarstwa, 
paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a 
także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni 
powietrznej, 

32. sporty wysokiego ryzyka – uważa się nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, rafting 
lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, wspinaczkę skałkową i wysokogórską, sztuki 
walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, jazdę na quadach, jazdę na 
nartach wodnych i skuterach wodnych, kitesurfing, jazdę na nartach zjazdowych łącznie z 
amatorskim uprawianiem narciarstwa, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy 
przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, 

33. sprzęt narciarski - uważa się narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami narciarskimi, 
kijkami, butami narciarskimi, snowboard wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi, 

34. sprzęt sportowy - uważa się akcesoria niezbędne przy uprawianiu sportów wysokiego ryzyka, 
sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportu, 

35. strajk - uważa się zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiś czas w 
jednym lub kilku zakładach, instytucjach, będące wyrazem protestu, np. politycznego, 
ekonomicznego oraz żądaniem zmian, 

36. środki komunikacji publicznej – uważa się wszystkie pojazdy dopuszczone do publicznego 
przewozu osób drogą powietrzną, lądową lub wodną; nie uznaje się za środki komunikacji 
publicznej pojazdów obsługujących ruch wycieczkowy na szlakach wodnych lub lądowych, a 
także samochodów z wypożyczalni oraz taksówek, 

37. terroryzm - uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub 
politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom, obiektom w celu 
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu 
przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla 
osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, 

38. trzęsienie ziemi - uważa się naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich serię) gruntu, 
powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka 
(epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu 
siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera), 

39. Ubezpieczonego - uważa się osobę wskazaną w polisie lub certyfikacie, na rzecz której zawarto 
umowę ubezpieczenia, 

40. uderzenie pioruna – uważa się działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone 
mienie, 

41. upadek statku powietrznego - uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu 
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub 
przewożonego ładunku, 

42. wartości pieniężne - uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne oraz wyroby ze złota, 
srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców 
oraz monety złote i srebrne, 

43. współuczestnika podróży - uważa się osoby, które wraz z Ubezpieczonym zarezerwowały 
podróż, których dane znajdują się na tym samym dokumencie rezerwacji i są ubezpieczone w 
Europejskich z tytułu ubezpieczenia rezygnacji z podróży, 

44. wyczynowe uprawianie sportów - uważa się: 
a) uprawianie w formie regularnych, intensywnych treningów, przy jednoczesnym udziale w 

zawodach i imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w ramach sekcji 
lub klubów sportowych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w celach niezarobkowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 19 

roku życia następujących dyscyplin sportowych: golf, krykiet, tenis ziemny i stołowy, squash, 
siatkówka, koszykówka, piłka wodna i ręczna, piłka nożna, strzelectwo, szermierka, 
lekkoatletyka, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, taniec, pływanie z wyłączeniem 
nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, surfing i wszystkie jego odmiany, 
kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo (z wyłączeniem morskiego), jazda na deskorolce, 
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, 

b) uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, w 
formie regularnych, intensywnych treningów, przy jednoczesnym udziale w zawodach i 
imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w celach 
zarobkowych, 

45. wykonywanie pracy fizycznej - uważa się wykonywanie czynności za które zwyczajowo 
otrzymuje się wynagrodzenie, także działalność nie wynikająca ze stosunku pracy, zwiększająca 
jednak ryzyko powstania szkody, np. działania z użyciem niebezpiecznych narzędzi, 
wykonywanie czynności na wysokościach, działania z użyciem środków chemicznych, 

46. zalanie - uważa się następstwa działania wody, powstałe w skutek: 
a) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej lub ogrzewczej, 
b) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, 
c) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w 

lit. a), 
47. zdarzenie losowe - uważa się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i 

niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub w dobrach 
majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczonego. 

§ 12 SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI SZKODY ORAZ WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA 

1. Europejskie wypłacają odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu 
likwidacyjnym, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Europejskie dokonują wypłaty odszkodowania lub świadczenia w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia szkody, po uprzednim ustaleniu stanu faktycznego związanego z zajściem szkody, 
zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania. 

3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Europejskich albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, 
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust. 2. 

4. Wysokość odpowiedzialności Europejskich określa suma ubezpieczenia /gwarancyjna 
określona w złotych polskich lub walucie zagranicznej i przeliczonej na walutę polską według 
średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. 

5. Odszkodowanie (świadczenie) wypłaca się w walucie polskiej, z wyjątkiem kosztów zwracanych 
bezpośrednio za granicę wystawcom rachunków oraz świadczeń pieniężnych objętych 
ubezpieczeniem kosztów udzielania natychmiastowej pomocy „assistance”. 

6. Jeżeli wysokość roszczenia została określona na podstawie rachunków lub dokumentów (w 
przypadku roszczenia z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży) wystawionych w walucie 
zagranicznej, a odszkodowanie ma zostać wypłacone w walucie polskiej, przelicza się je na 
walutę polską według średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu ustalenia 
odszkodowania (wydania decyzji). 

7. Zwrot poniesionych kosztów stanowiących przedmiot roszczenia, w tym kosztów leczenia, 
transportu i repatriacji następuje wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków pod rygorem 
odmowy uznania roszczenia. 

8. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż 
określonej w zgłoszonym roszczeniu Europejskie informują o tym pisemnie osobę występującą 
z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub świadczenia. 

§13 ZBIEG UBEZPIECZEŃ 

Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego 
samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego 
wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego 
wysokość szkody między ubezpieczycielami. Każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w 
jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z 
podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 

§ 14 POSTĘPOWANIE W RAZIE BRAKU AKCEPTACJI DECYZJI EUROPEJSKICH 

Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Europejskich, co 
do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, może w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji Europejskich zgłosić na piśmie na adres Europäische 
Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, wniosek o ponowne rozpatrzenie roszczenia. 

§ 15 REGRES UBEZPIECZENIOWY 

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Europejskie przysługujące Ubezpieczającemu 
roszczenie od osoby trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego 
odszkodowania (roszczenie regresowe). 

2. Nie przechodzą na Europejskie roszczenia Ubezpieczającego, o których mowa w ust. 1 
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub, za które ponosi odpowiedzialność. 
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3. Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, w szczególności zaś dostarczyć 
Europejskim wszelkie konieczne do dochodzenia roszczeń informacje i dokumenty. 

4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego praw przysługujących mu od osób trzecich  
z tytułu wyrządzonych szkód bez zgody Europejskich - Europejskie mogą odmówić wypłaty 
odszkodowania odpowiednio w całości lub części lub zażądać zwrotu wypłaconego 
odszkodowania. 

5. Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia 
umowy na cudzy rachunek. 

§ 16 FORMA ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Europejskich powinny być składane na 
piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest informować Europejskie o zmianie miejsca zamieszkania lub 
adresu. 

3. W przypadku zmiany przez Ubezpieczonego miejsca zamieszkania lub siedziby i nie 
zawiadomienia o tym Europejskich, pismo skierowane do ostatniej znanej siedziby lub miejsca 
zamieszkania Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, 
gdyby Ubezpieczony nie zmienił miejsca zamieszkania lub adresu. 

§ 17 SKARGI I ZAŻALENIA 

Skargi i zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Europejskie po przesłaniu ich drogą 
pisemną na adres siedziby Europejskich. 

§ 18 SĄD WŁAŚCIWY I PRAWO WŁAŚCIWE 

a. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według 
właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub uprawnionego lub uposażonego z umowy ubezpieczenia. 

b. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające 
z niej spory. 

c. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia zastosowanie znajduje prawo polskie. 

§ 19 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI EUROPEJSKICH 

1. Europejskie są wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; 
w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności. 

2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, zasady określone w ust. 1 stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

3. Ubezpieczeniu nie podlegają szkody powstał wskutek: 
a) strajków, zamieszek wewnętrznych, działań wojennych, terrorystycznych, 
b) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, 
c) usiłowania popełnienia bądź popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub 

przestępstwa, 
d) wypadku spowodowanego w stanie po spożyciu alkoholu lub prowadzenia pojazdu bez 

wymaganego uprawnienia, 
e) uprawiania sportów ekstremalnych, z zastrzeżeniem postanowień § 20, lit. c), 
f) wyczynowego uprawiania sportów, z zastrzeżeniem postanowień § 20, lit. d), 
g) działań energii atomowej, 
h) podróżowania statkami powietrznymi (z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o 

ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), 
i) zaburzeń psychicznych, 
j) wykonywania pracy fizycznej, 
k) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, z zastrzeżeniem postanowień § 20, lit. b), 
l) amatorskiego uprawiania narciarstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 20, lit. a). 

4. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres jednego roku, o których mowa w § 7, 
ust. 5 i 6 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje wyjazdów służbowych oraz wyjazdów związanych z wykonywaniem jakiejkolwiek 
działalności zarobkowej. 

5. Przepisy zawarte w ust. 1 – 4 powyżej, mają również zastosowanie do przyczyny rezygnacji z 
podróży lub przerwania podróży w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania 
podróży. Dotyczy to także przypadków, gdy przyczyną rezygnacji/ przerwania podróży jest 
zdarzenie dotyczące najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego 
współuczestnika podróży. 

§ 20 ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

Za opłatą dodatkowej składki, z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, strony mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, 
transportu i repatriacji oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o ryzyka określone w 
niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia powstałe wskutek: 
a) amatorskiego uprawiania narciarstwa w ramach pakietu SKI lub ubezpieczenia uprawiania 

sportów wysokiego ryzyka, 
b) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 
c) uprawiania sportów ekstremalnych, 
d) uprawiania sportów wyczynowych określonych w § 11, ust. 44, lit. a). 

A - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY / 
PRZERWANIA PODRÓŻY 

§ 21 ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W PODRÓŻY PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM 

1. Przedmiot ubezpieczenia. 
Jeżeli Ubezpieczony odwoła uczestnictwo w podróży przed jej rozpoczęciem, Europejskie 
zwracają poniesione koszty rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, że 
Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przyczyną rezygnacji jest: 
a) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, najbliższego 

krewnego Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży oraz jego najbliższego krewnego; w 
przypadku, gdy przyczyną rezygnacji z podróży jest zgon najbliższego krewnego 
Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, Europejskie zwracają 
poniesione koszty rezygnacji z podróży pod warunkiem, że zgon nastąpił w ciągu 60 dni 
bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży, 

b) szkoda w mieniu Ubezpieczonego, jego najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży, 
powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież 
z włamaniem), która wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę 
rozpoczęcia podróży i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i 
administracyjnych oraz bezwzględnej obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika 
podróży w kraju zamieszkania, 

c) zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę pod 
warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub współuczestnik 
podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na 
czas określony przez okres co najmniej 6 miesięcy; Europejskie nie ponoszą 
odpowiedzialności w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (bez zastosowania 
okresu wypowiedzenia), 

d) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przez 
pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie 
Pracy jako osoba bezrobotna. 

2. Ubezpieczeniu podlegają koszty rezygnacji naliczone zgodnie z umową uczestnictwa w podróży 
zawartą pomiędzy Ubezpieczonym a organizatorem turystyki. Za organizatora turystyki uważa 
się zgodnie z „Ustawą o usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 r., przedsiębiorcę 
organizującego imprezę turystyczną. 

3. Ubezpieczenie obejmuje również koszty anulowania rezerwacji hotelu, apartamentu, biletu 
lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w 
komunikacji międzynarodowej zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naliczone 
zgodnie z umową rezerwacji lub umową przewozu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji dotyczących umowy rezerwacji apartamentu 
ochroną ubezpieczeniową objęte zostają wyłącznie koszty anulowania całej rezerwacji 
apartamentu, tj. dotyczące wszystkich osób zawartych na jednej rezerwacji apartamentu na 
cały zarezerwowany okres. 

§ 22 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY 

1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów przerwania podróży są niezbędne i udokumentowane 
koszty transportu powrotnego oraz koszty niewykorzystanych, a opłaconych świadczeń takich 
jak: zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, itp., wynikających z zawartej umowy 
uczestnictwa w podróży, rezerwacji noclegów w hotelu lub rezerwacji biletu lotniczego na 
połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji 
międzynarodowej, poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu wcześniejszego, 
nieprzewidzianego w planie podróży powrotu do kraju zamieszkania, spowodowanego 
zaistnieniem w trakcie podróży Ubezpieczonego poniższego zdarzenia: 
a) śmierć, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek najbliższego krewnego 

Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, powodujące 
konieczność jego hospitalizacji, pod warunkiem, że zdarzenie to miało miejsce na terenie 
kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, 

b) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powstała w wyniku 
zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem) pod 
warunkiem, że powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych 
oraz bezwzględnej obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. 

2. Koszty wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju zamieszkania zwracane są w 
przypadku, gdy koszt transportu w obie strony uwzględniony był w umowie uczestnictwa w 
podróży lub rezerwacji biletu, a powrót nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej 
zaplanowanego środka transportu oraz wyłącznie po ich uzgodnieniu i akceptacji przez 
Centrum Alarmowe. 

3. Europejskie organizują transport lub pokrywają jego koszty i koszty niewykorzystanych 
świadczeń do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, jednak 
nie więcej niż do równowartości kosztów transportu i niewykorzystanych świadczeń, jakie były 
uwzględnione w ubezpieczonej umowie uczestnictwa w podróży, rezerwacji noclegów w 
hotelu lub rezerwacji biletu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Europejskie opłacą koszty niewykorzystanych świadczeń określonych jako procent ceny 
imprezy pomniejszonej o koszty transportu powrotnego, stanowiący stosunek liczby dni 
następujących po dniu przerwania podróży do dnia zakończenia imprezy do liczby dni całej 
imprezy przewidzianych w umowie uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że wysokość 
odszkodowania nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia. 
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5. W przypadku transportu Ubezpieczonego do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska, 
Europejskie pokryje powstałe w związku z tym koszty jedynie do wysokości równowartości 
kosztów takiego transportu do Polski. 

§ 23 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO 

1. W razie zajścia szkody Ubezpieczony zobowiązany jest: 
a) zgłosić rezygnację z podróży lub jej przerwanie powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni organizatora turystyki, biuro podróży lub przewoźnika w celu 
zmniejszenia wysokości potrącenia z tytułu rezygnacji i uzyskania od niego pisemnego 
potwierdzenia tego faktu, 

b) niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym w przypadku przerwania podróży, 
c) przedłożyć Europejskim wyliczenie kosztów rezygnacji lub kosztów niewykorzystanych 

świadczeń wystawione przez organizatora turystyki, biuro podróży lub przewoźnika, polisę 
ubezpieczeniową lub certyfikat oraz odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody, 

d) w przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży lub przerwania podróży jest nieszczęśliwy 
wypadek lub nagłe zachorowanie, przedłożyć odpowiednie dokumenty medyczne 
potwierdzające zajście zdarzenia, w tym zaświadczenie lekarskie potwierdzające nagłe 
zachorowanie, zaś w przypadku śmierci przedłożyć kopię aktu zgonu i kopię karty zgonu. 
Ponadto w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania należy na 
żądanie Europejskich przedłożyć zaświadczenie o niezdolności do pracy, jak również 
wspomniane wyżej zaświadczenia lekarskie. Europejskie zastrzegają sobie możliwość 
przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem specjalistów powodu niezdolności do podróży, 
powstałej na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, 

e) w przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży lub przerwania podróży jest szkoda 
powstała w mieniu Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia losowego, przedłożyć odpowiednie 
dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające konieczność 
bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zdarzenia losowego w czasie 
planowanej/ przerwanej podróży, 

f) w przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży lub przerwania podróży jest szkoda 
powstała w mieniu będąca następstwem przestępstwa, przedłożyć raport policji 
potwierdzający zajście zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej 
obecności Ubezpieczonego w miejscu zdarzenia w czasie planowanej/ przerwanej podróży, 

g) w przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest utrata miejsca pracy, przedłożyć 
umowę o pracę wiążącą obie strony oraz wypowiedzenie umowy o pracę przekazane przez 
pracodawcę, 

h) w przypadku gdy powodem rezygnacji z podróży jest podjęcie stosunku pracy przedłożyć 
potwierdzenie podjęcia pracy wystawione przez pracodawcę wraz z zaświadczeniem  
z odpowiedniego Urzędu Pracy o posiadaniu w momencie wykupienia umowy 
ubezpieczenia statusu osoby bezrobotnej. 

2. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej w ust. 1 stanowi podstawę 
do odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub części w zależności od tego, w jakim stopniu 
niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny wypadku bądź odpowiedzialności 
za szkodę. 

§ 24 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI EUROPEJSKICH 

W przypadku, gdy więcej niż cztery osoby zarezerwowały razem podróż, odpowiedzialność 
Europejskich ogranicza się do kosztów rezygnacji z podróży lub przerwania podróży 
Ubezpieczonego i współuczestników podróży będących jego najbliższymi krewnymi 
ubezpieczonymi w ramach jednej rezerwacji i umowy ubezpieczenia, których bezpośrednio 
dotyczy zdarzenie będące powodem rezygnacji lub przerwania podróży. 

§ 25 SUMA UBEZPIECZENIA I UDZIAŁ WŁASNY 

1. Suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej powiększonej o ewentualne 
dodatkowe świadczenia np. wycieczki fakultatywne, jeśli zostały one opłacone łącznie z 
imprezą turystyczną i objęte tą samą sumą ubezpieczenia. 

2. W odniesieniu do kosztów anulowania rezerwacji hotelu, apartamentu i biletów, o których 
mowa w § 21, ust. 3, suma ubezpieczenia równa jest cenie rezerwacji hotelu, apartamentu lub 
cenie biletu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności Europejskich z tego tytułu wynosi 10 
000 PLN na osobę. 

3. W przypadku rocznego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży suma ubezpieczenia 
ograniczona jest kwotą 5 000 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

4. Europejskie odpowiadają maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, wskazanej na polisie 
lub certyfikacie, nie więcej jednak niż do wysokości ceny ubezpieczonej imprezy. 

5. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość (cena) ubezpieczonej imprezy 
(niedoubezpieczenie), wówczas Europejskie stosując regułę proporcjonalności pomniejszają 
należne odszkodowanie w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia 
pozostaje do rzeczywistej wartości (ceny) ubezpieczonej imprezy. 

6. Ubezpieczony ponosi udział własny, w wysokości 20% kosztów rezygnacji z podróży oraz 20% 
kosztów przerwania podróży, nie mniej jednak niż 100 PLN od osoby. Za udział własny uważa 
się kwotę, o którą Europejskie zmniejszają przyznane odszkodowanie. 

§ 26 WYŁĄCZENIA DODATKOWE 

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, oprócz szkód powstałych wskutek zdarzeń wymienionych 
w § 19, wyłączone są ponadto koszty rezygnacji z podróży lub koszty przerwania podróży, 
jeżeli rezygnacja lub przerwanie nastąpiły wskutek: 

a) choroby przewlekłej, z powodu której Ubezpieczony, najbliższy krewny Ubezpieczonego lub 
współuczestnik podróży oraz jego najbliższy krewny, był leczony w okresie 12 miesięcy 
przed datą rezerwacji podróży, 

b) ciąży i jej powikłań, jeżeli w momencie rezerwacji podróży, hotelu, apartamentu lub biletu 
Ubezpieczony, najbliższy krewny Ubezpieczonego lub współuczestnik podróży oraz jego 
najbliższy krewny był po 12 tygodniu ciąży. 

2. Europejskie nie ponoszą odpowiedzialności za koszty rezygnacji z podróży lub koszty 
przerwania podróży, gdy przyczyna rezygnacji lub przerwania podróży powstała przed datą 
zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży. 

B - UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

§ 27 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Europejskie za pośrednictwem Centrum Alarmowego, udzielają na żądanie, przed i po 
rozpoczęciu podróży informacji o możliwościach uzyskania pomocy lekarskiej oraz pod 
warunkiem istnienia odpowiedzialności Europejskich z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, 
Centrum Alarmowe udziela natychmiastowej pomocy „assistance” w zakresie określonym w 
następujących przypadkach wymienionych w §§ 28-31. 

§ 28 CHOROBA / WYPADEK 

1. Leczenie szpitalne. 
Jeżeli Ubezpieczony będzie leczony w szpitalu Europejskie pokryją następujące świadczenia: 
a) Opiekę  

Nawiążą za pośrednictwem lekarza pracującego na zlecenie Europejskich, kontakt z 
lekarzami sprawującymi opiekę medyczną, jak również z lekarzem domowym 
Ubezpieczonego i zapewnią przepływ informacji między tymi lekarzami. Na życzenie 
Ubezpieczonego powiadomią o zaistniałym zdarzeniu jego najbliższych krewnych. 

a) Gwarancję pokrycia kosztów/rozliczenie 
Udzielą szpitalowi gwarancji pokrycia kosztów maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia. W imieniu i na wniosek osoby ubezpieczonej przejmą rozliczenie, jako 
jednostka odpowiedzialna za ponoszenie kosztów leczenia szpitalnego. 

2. Transport chorego. 
Jeżeli jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia, Europejskie zorganizują transport do 
innej placówki służby zdrowia za granicą, transport powrotny Ubezpieczonego do miejsca 
zamieszkania lub do najbliższej miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia lub transport do 
miejsca, od którego podróż może być kontynuowana po zakończeniu leczenia. Transport 
Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. 

§ 29 ŚMIERĆ 

Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży, Europejskie zorganizują na życzenie bliskich 
pogrzeb za granicą lub transport zwłok do kraju zamieszkania. 

§ 30 W ROZSZERZONYM WARIANCIE UBEZPIECZENIA ZGODNIE Z ZAKRESEM 
WSKAZANYM NA POLISIE LUB CERTYFIKACIE EUROPEJSKIE DODATKOWO 
UDZIELAJĄ POMOCY W NASTĘPUJĄCYCH WYPADKACH: 

1. Transport powrotny dzieci. 
Jeżeli dzieci poniżej 16 roku życia, które współuczestniczą Ubezpieczonemu w podróży, 
pozostają bez opieki na skutek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania 
Ubezpieczonego, Europejskie zorganizują i pokryją koszty ich podróży powrotnej do miejsca 
zamieszkania. Europejskie pokryją koszty transportu powrotnego dzieci Ubezpieczonego pod 
warunkiem, że nie będzie on mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego 
środka transportu. W przypadku, gdy powrót planowym środkiem transportu będzie wiązał się 
z powstaniem dodatkowych kosztów, wówczas Europejskie pokryją jedynie dodatkowe koszty 
transportu powrotnego (np. koszt zmiany rezerwacji przelotu). 

2. Koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej. 
Europejskie pokryją dodatkowe koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania osoby 
towarzyszącej Ubezpieczonemu, niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem 
Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, do kwoty w wysokości maksymalnie 1 000 EUR. 
Rodzaj transportu każdorazowo określają Europejskie. 

3. Koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia. 
Jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu poza granicami kraju zamieszkania trwa dłużej niż 7 
dni, a Ubezpieczony nie podróżuje z osobą towarzyszącą w wieku powyżej 18 roku życia, 
Europejskie organizują najbliższemu krewnemu Ubezpieczonego lub innej wskazanej przez 
niego osobie, podróż do miejsca pobytu Ubezpieczonego i podróż powrotną do miejsca 
zamieszkania. Europejskie pokryją koszty transportu oraz zakwaterowania do kwoty w 
wysokości maksymalnie 2 000 EUR. 

4. Dostarczenie leków. 
Europejskie dostarczą na życzenie Ubezpieczonego niezbędne leki mające zastąpić leki, które 
zaginęły w czasie podróży poza granicami kraju zamieszkania. Ubezpieczony obowiązany jest 
do zwrotu kosztów zakupu tych leków w terminie 10 dni od daty zakończenia podróży. 
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez względu na to czy Europejskie ponoszą 
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 

5. Zagubienie środków płatniczych, dokumentów podróży i bagażu. 
a) W przypadku gdy Ubezpieczony utraci wskutek kradzieży lub rozboju środki pieniężne, 

Europejskie zapewnią pomoc w skontaktowaniu się z bankiem prowadzącym jego rachunek 
i jeśli zajdzie taka potrzeba udzielą pomocy w przekazaniu kwoty udostępnionej przez bank. 
W przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z bankiem nie jest możliwe w ciągu 24 godzin, 



[Data Przeglądu: 15.04.2014] - [Numer Przeglądu: 02]          Strona 13/18 

Europejskie udzielą osobie ubezpieczonej zwrotnej pomocy finansowej do wysokości 500 
EUR. Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić Europejskim pożyczoną kwotę w ciągu 
miesiąca od zakończenia podróży. 

b) W przypadku kradzieży albo zaginięcia w trakcie podróży kart kredytowych należących do 
Ubezpieczonego, Europejskie zapewnią mu pomoc przy zablokowaniu konta osobistego, 
polegającą na przekazaniu odpowiednich informacji do banku. Europejskie nie odpowiadają 
jednak za prawidłowość przeprowadzenia procesu blokowania, ani za powstałe w związku  
z tym szkody. 

c) Europejskie zapewnią Ubezpieczonemu pomoc w wyrobieniu dokumentów podróży, 
polegającą na udzieleniu niezbędnych informacji o wymaganych procedurach. 

d) Pod warunkiem zawarcia z Europejskimi umowy ubezpieczenia bagażu, w przypadku utraty 
przez Ubezpieczającego bagażu podróżnego, Europejskie udzielą pomocy w celu 
odnalezienia bagażu. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez względu na to czy Europejskie 
ponoszą odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 

6. Zastępstwo kierowcy. 
Europejskie pokrywają koszty wynajęcia zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej 
prawo jazdy, która przewiezie Ubezpieczonego jego samochodem do kraju zamieszkania w 
przypadku, gdy w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, stan zdrowia 
Ubezpieczonego, potwierdzony pisemnym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza 
prowadzącego leczenie, uniemożliwia Ubezpieczonemu prowadzenie własnego samochodu, a 
inna osoba podróżująca wraz z Ubezpieczonym jego samochodem nie posiada prawa jazdy. 
Europejskie pokryją koszty wynajęcia kierowcy maksymalnie do wysokości 500 EUR.  
W przypadku pokrycia przez Europejskie kosztów zastępstwa kierowcy nie przysługuje zwrot 
kosztów repatriacji Ubezpieczonego do kraju zamieszkania. W sytuacji, gdy Ubezpieczony 
samodzielnie pokryje koszty wynajęcia kierowcy, wówczas Europejskie dokonają zwrotu 
poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, maksymalnie do wysokości kwoty, za jaką 
Europejskie zorganizowałoby taką pomoc we własnym zakresie. 

7. Transport ubezpieczonych członków rodziny na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
kraju zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w następstwie zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Europejskie 
zorganizują i pokryją dodatkowe koszty transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej do 
miejsca zamieszkania lub innego kraju zamieszkania ubezpieczonych członków rodziny 
Ubezpieczonego towarzyszących mu w podróży, pod warunkiem, że powrót nie może nastąpić 
w pierwotnie przewidziany terminie i zaplanowanym środkiem transportu. Transport jest 
organizowany w odniesieniu do rodzaju i standardu pierwotnie zaplanowanego środka 
transportu, a jego koszt jest ograniczony do wysokości 1 000 EUR na osobę, jednak nie więcej 
niż 4 000 EUR łącznie na wszystkich współuczestników podróży. W przypadku transportu 
członków rodziny do innego kraju niż Rzeczpospolita Polska, Europejskie pokryją koszty 
transportu jedynie do wysokości równowartości kosztów takiego transportu do Polski. 

8. Pomoc prawna. 
Europejskie udzielają pomocy w wynajęciu prawnika oraz tłumacza w sytuacji, gdy 
Ubezpieczony wejdzie w konflikt z prawem obowiązującym w miejscu pobytu. Europejskie 
pokrywają koszty sądowe, prawnicze i koszt wynajęcia tłumacza do kwoty 2 500 EUR. 
Europejskie udzielają również pożyczki na kaucję do wysokości 12 500 EUR. Ubezpieczony 
zobowiązany jest zwrócić wpłacone przez Europejskie kwoty niezwłocznie, nie później niż trzy 
miesiące po powrocie z podróży. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez względu na to czy 
Europejskie ponoszą odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 

9. Opóźnienie środka transportu. 
Jeśli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia w: odlocie samolotu linii rejsowych, odjeździe 
pociągu, autokaru albo wypłynięciu promu, co najmniej o 6 godzin w trakcie zagranicznej 
podróży Ubezpieczonego, Europejskie zwracają zweryfikowane koszty koniecznych i 
uzasadnionych wydatków (wyżywienie i noclegi) niepokrywanych przez przewoźnika do 
wysokości 150 EUR za każde zdarzenie, na podstawie oryginalnych rachunków. Dodatkowo 
Ubezpieczony zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie opóźnienia środka transportu. 
Z odpowiedzialności Europejskich wyłączone są opóźnienia na terenie RP lub innego kraju 
zamieszkania Ubezpieczonego oraz loty czarterowe. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez 
względu na to czy Europejskie ponoszą odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów 
leczenia. 

10. Zmiana rezerwacji lotu. 
Europejskie pokrywają niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego 
w zakresie zmiany rezerwacji biletów lotniczych przed rozpoczęciem podróży do wysokości 150 
EUR pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży w pierwotnie zaplanowanym 
terminie i środkiem transportu ze względu na: 
a) nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, 
b) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego 

lub współuczestnika podróży oraz jego najbliższego krewnego; w przypadku, gdy przyczyną 
zmiany rezerwacji lotu jest zgon najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego 
krewnego współuczestnika podróży, Europejskie zwracają poniesione koszty zmiany 
rezerwacji pod warunkiem, że zgon nastąpił w ciągu 14 dni bezpośrednio poprzedzających 
datę rozpoczęcia podróży, 

c) szkoda w mieniu Ubezpieczonego, jego najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży, 
która wystąpiła w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży i 
powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz 
bezwzględnej obecności Ubezpieczonego. Europejskie nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli 
zmiana rezerwacji nastąpiła wskutek choroby przewlekłej, z powodu której Ubezpieczony, 
najbliższy krewny Ubezpieczonego, współuczestnik podróży lub jego najbliższy krewny, był 
leczony w okresie 12 miesięcy przed datą rezerwacji podróży. 

Europejskie nie ponoszą odpowiedzialności za koszty zmiany rezerwacji biletów lotniczych, 
gdy przyczyna zmiany rezerwacji powstała przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez względu na to czy Europejskie ponoszą 
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 

11. Powiadomienie rodziny. 
W przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia niezależnego od Ubezpieczonego, które 
spowodowało zmianę lub opóźnienie przebiegu podróży Ubezpieczonego, Europejskie na 
życzenie Ubezpieczonego powiadomią bliskich lub osoby trzecie o zaistniałej zmianie. 

§ 31 KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWAŃ 

1. Europejskie pokrywają niezbędne i udokumentowane koszty akcji ratowniczej i 
poszukiwawczej, prowadzonej przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania 
życia Ubezpieczonego w sytuacji, gdy Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub 
nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia kosztów 
leczenia, o ile odpowiedzialność Europejskich z tytułu kosztów ratownictwa objęta jest 
zakresem ubezpieczenia. 

2. Przez koszty akcji poszukiwawczej rozumie się koszty związane z prowadzonym w górach, na 
morzu lub innych warunkach poszukiwaniem od momentu zgłoszenia zaginięcia do czasu 
odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej Ubezpieczonego. Za koszty ratownictwa 
uważa się koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej powstałe od momentu odnalezienia 
Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższej placówki służby zdrowia. 

3. Górna granica odpowiedzialności Europejskich wynosi 5 000 EUR i jest zawarta w ramach sumy 
ubezpieczenia kosztów leczenia. 

§ 32 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA SZKODY 

1. W razie zajścia szkody Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
zdarzeniu Centrum Alarmowe. 

2. W przypadku zajścia zdarzenia określonego w § 30, ust. 5, lit. a), Ubezpieczony zobowiązany 
jest do przesłania, przed otrzymaniem pożyczki, pisemnego potwierdzenia zobowiązania się do 
jej zwrotu. 

3. W przypadku zajścia zdarzenia określonego w § 30, ust. 7, koszty transportu ubezpieczonych 
członków rodziny Ubezpieczonego zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy zostały 
uzgodnione i zaakceptowane przez Centrum Alarmowe przed ich dokonaniem, i tylko w 
przypadku, gdy powrót nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka 
transportu. 

4. W przypadku zmiany rezerwacji lotu, o której mowa w § 30, ust. 10, Ubezpieczony 
zobowiązany jest: 
a) niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu przewoźnika, w celu zmniejszenia wysokości 

kosztów z tytułu zmiany rezerwacji biletów lotniczych i uzyskać od niego pisemne 
potwierdzenie tego faktu z wyliczeniem kosztów wynikających ze zmiany rezerwacji, oraz 
poinformować Centrum Alarmowe i uzyskać jego akceptację na poniesienie kosztów 
związanych z dokonaniem zmiany pierwotnej rezerwacji lotu, 

b) przedłożyć Europejskim zaakceptowane przez Centrum Alarmowe wyliczenie kosztów 
związanych ze zmianą rezerwacji wystawione przez przewoźnika, polisę ubezpieczeniową 
lub certyfikat oraz odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody, 

c) w przypadku, gdy powodem zmiany rezerwacji jest nieszczęśliwy wypadek lub nagłe 
zachorowanie, przedłożyć odpowiednie dokumenty medyczne potwierdzające zajście 
zdarzenia, w tym zaświadczenie lekarskie potwierdzające nagłe zachorowanie, zaś w 
przypadku śmierci przedłożyć kopię aktu zgonu i kopię karty zgonu. Ponadto w przypadku 
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania należy na żądanie Europejskich 
przedłożyć zaświadczenie o niezdolności do pracy, jak również wspomniane wyżej 
zaświadczenia lekarskie. Europejskie zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia kontroli 
za pośrednictwem specjalistów powodu niezdolności do podróży, powstałej na skutek 
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, 

d) w przypadku, gdy powodem zmiany rezerwacji jest szkoda w mieniu powstała w wyniku 
zdarzenia losowego, przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia 
oraz dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży w miejscu zdarzenia losowego w czasie planowanej podróży, 

e) w przypadku, gdy powodem zmiany rezerwacji jest szkoda powstała w mieniu będąca 
następstwem przestępstwa, przedłożyć raport policji potwierdzający zajście zdarzenia oraz 
dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego lub 
współuczestnika podróży w miejscu zdarzenia w czasie planowanej podróży. 

5. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 - 4 powyżej, stanowi 
podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub części w zależności od tego, w 
jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny wypadku bądź 
odpowiedzialności za szkodę. 

C - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I TRANSPORTU 

§ 33 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez 
Ubezpieczonego poza granicami kraju zamieszkania, w związku z jego nagłym zachorowaniem 
lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie 
pobytu poza granicami kraju zamieszkania oraz koszty transportu, zaś w razie śmierci 
Ubezpieczonego koszty przewozu zwłok do kraju zamieszkania. 

§ 34 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ 
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W ramach ochrony ubezpieczeniowej Europejskie opłacą koszty: 
1. Wymaganego i zaleconego przez lekarzy leczenia. W szczególności kosztów hospitalizacji  

(w tym zabiegów operacyjnych), koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości 
równowartości w złotych 1000 EUR oraz lekarstw i środków opatrunkowych. 

2. Koszty przedwczesnego porodu, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży.  
W ramach sumy ubezpieczenia Europejskie pokryją koszty opieki medycznej, lekarstw, 
pobytu w szpitalu w tym koszty opieki medycznej noworodka. 

3. Leczenia stomatologicznego do wysokości 250 EUR, jedynie w przypadkach ostrych stanów 
bólowych lub, gdy było ono konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku. 

4. Komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem 
wykupienia ubezpieczenia rozszerzonego o zakres szkód powstałych wskutek uprawiania 
sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych i zapłaceniu dodatkowej składki. 

5. Dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 200 PLN za dzień, przez maksymalnie 30 
dni licząc od 1 dnia rozpoczęcia medycznie uzasadnionego stacjonarnego leczenia 
szpitalnego za granicą, pod warunkiem, że trwało ono minimum 4 dni. Warunkiem wypłaty 
dziennego świadczenia szpitalnego jest refundacja kosztów hospitalizacji określonych w ust. 
1-2 powyżej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach posiadanej przez Ubezpieczonego 
ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ubezpieczony zobowiązany jest 
poinformować Centrum Alarmowe o wykorzystaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego. 

§ 35 TRANSPORT I REPATRIACJA 

1. Pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia 
Europejskie pokryją ponadto koszty: 
a) transportu z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia, 
b) transportu do innej placówki służby zdrowia za granicą w przypadku, gdy wymaga tego stan 

zdrowia Ubezpieczonego, 
c) transportu Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca, od którego podróż może 

być kontynuowana, 
d) transportu powrotnego do Polski do miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego stan zdrowia 

Ubezpieczonego, a powrót nie może odbyć się planowym środkiem transportu, 
e) jeżeli transport powrotny Ubezpieczonego nie jest możliwy ze względu na przeciwwskazania 

zdrowotne przed zakończeniem ważności ubezpieczenia, Europejskie pokrywają koszty 
leczenia do dnia, w którym stan zdrowia chorego pozwala na transport, jednak nie dłużej niż 
90 dni licząc od daty zajścia szkody i maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, 

f) związane z pogrzebem za granicą albo transportem zwłok do Polski (do miejsca pochówku), 
jednakże koszt zakupu trumny ograniczony jest maksymalnie do kwoty równowartości  
w złotych 1000 EUR. 

2. W przypadku transportu Ubezpieczonego lub jego zwłok do kraju innego niż Polska, 
Europejskie pokryją powstałe w związku z tym koszty jedynie do wysokości równowartości 
kosztów takiego transportu do Polski. 

§ 36 ZGŁOSZENIE SZKODY – OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 

1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy: 
a) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną 

ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrazić zgodę na 
udostępnienie dokumentacji leczenia, 

b) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej z obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej, 

c) złożyć odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody, łącznie z oryginałami 
dokumentów z tytułu poniesionych kosztów oraz zawierających diagnozy lekarskie i inne 
dokumenty zawierające zakres udzielonej pomocy, 

d) w razie śmierci Ubezpieczonego uprawniony obowiązany jest dostarczyć kopię aktu zgonu, 
dokument stwierdzający pokrewieństwo oraz dokument potwierdzający przyczynę zgonu, 

e) w razie korzystania Ubezpieczonego z dziennego świadczenia szpitalnego, o którym mowa w 
§ 34, ust. 6, zgłosić do Centrum Alarmowego wykorzystanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie pokrycia kosztów 
hospitalizacji z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawione przez zakład 
opieki zdrowotnej, w którym Ubezpieczony był hospitalizowany lub wystawione przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia zaświadczenie zawierające wykaz świadczeń pokrytych w 
ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

2. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 powyżej stanowi 
podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części w zależności 
od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny 
wypadku, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

§ 37 SUMA UBEZPIECZENIA I UDZIAŁ WŁASNY 

1. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazana na 
polisie lub certyfikacie. 

2. Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, z 
uwzględnieniem limitów określonych w § 34, ust. 1, 3 i 5. 

3. W przypadku leczenia ambulatoryjnego Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25 
EUR od osoby, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej i informacja o udziale własnym 
jest zawarta na polisie lub certyfikacie. Za udział własny uważa się kwotę, o którą Europejskie 
zmniejszają przyznane odszkodowanie. 

§ 38 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Ubezpieczeniu nie podlegają koszty: 
a) leczenia, które było powodem odbycia podróży, 
b) leczenia, o którym Ubezpieczony wiedział przed rozpoczęciem podróży, że mimo planowego 

jej przeprowadzenia będzie ono musiało się odbyć lub będzie musiało być kontynuowane 
(np. dializa), 

c) leczenia stomatologicznego nie związanego z udzieleniem natychmiastowej pomocy 
lekarskiej, 

d) naprawy i zakupu protez lub okularów, 
e) zabiegu usunięcia ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia, 
f) leczenia zaburzeń psychicznych, 
g) związane z powikłaniami, które nastąpiły po 32 tygodniu ciąży, 
h) związane z porodem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, 
i) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych, 
j) leczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówił powrotu do kraju zamieszkania, a jego 

stan zdrowia umożliwiał powrót do kraju zamieszkania, 
k) powstałe wskutek leczenia następstw chorób przewlekłych, z powodu których Ubezpieczony 

leczył się w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą zawarcia ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem postanowień § 39 niniejszej sekcji, 

l) powstałe wskutek leczenia chorób alkoholowych. 

§ 39 UBEZPIECZENIE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH 

Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 
strony mogą rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty powstałe wskutek leczenia 
następstw chorób przewlekłych w zakresie określonym w niniejszej sekcji (C) - pod warunkiem 
zapłaty dodatkowej składki. 

D - UBEZPIECZENIE BAGAŻU 

§ 40 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Europejskie odpowiadają za szkody powstałe w bagażu Ubezpieczonego w trakcie podróży 
poza granicami kraju zamieszkania. Ubezpieczony jest bagaż podróżny Ubezpieczonego, za 
który uważa się rzeczy niezbędne w podróży, jak również prezenty i pamiątki. 

§ 41 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje bagaż podręczny, będący pod bezpośrednią opieką 
Ubezpieczonego oraz bagaż powierzony, nie będący pod bezpośrednia opieką 
Ubezpieczonego. 

2. Bagaż podręczny, będący pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. 
Europejskie wypłacają odszkodowanie za szkody w bagażu podręcznym powstałe wskutek: 
a) rozboju, 
b) wypadku środka transportu (np. wypadku środka komunikacji), 
c) pożaru i ryzyk elementarnych (za ryzyka elementarne uważa się huragan, powódź, 

uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad, deszcz nawalny, zalanie oraz 
trzęsienie ziemi), 

d) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony stracił 
możliwość opieki nad bagażem. 

3. Bagaż powierzony, nie będący pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego: 
a) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową utracony lub uszkodzony bagaż, 

powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu, 
b) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową utracony lub uszkodzony bagaż 

pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, 
jak również oddany do przechowalni bagażu za pokwitowaniem pod warunkiem, że został 
utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem, 

c) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową bagaż w samochodzie - bagaż 
pozostawiony w samochodzie podlega ochronie ubezpieczeniowej jedynie, gdy był 
przechowywany w bagażniku samochodowym i pod warunkiem, że nie był on widoczny z 
zewnątrz oraz, że bagażnik nie był wykonany z nietrwałego materiału (np. brezent) i był 
zamknięty na zamek zabezpieczający. 

§ 42 OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU 

W rozszerzonym wariancie ubezpieczenia, zgodnie z zakresem wskazanym na polisie lub 
certyfikacie, Europejskie zwracają maksymalnie do wysokości 600 PLN koszty zakupu 
niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, w przypadku opóźnienia w 
dostarczeniu bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania 
wynoszącego, co najmniej 6 godzin. Zwrot poniesionych kosztów następuje wyłącznie na 
podstawie przedłożonych oryginałów rachunków. Kwota 600 PLN zawarta jest w sumie 
ubezpieczenia bagażu i w razie dokonania wypłaty odszkodowania z tego tytułu, sumę 
ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę przyznanego i wypłaconego odszkodowania. 

§ 43 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Sprzęt fotograficzny, audio-video łącznie z jego wyposażeniem, jak i biżuteria, stanowiące 
bagaż podręczny Ubezpieczającego, ubezpieczone są wyłącznie, gdy stanowią bagaż będący 
pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego i jedynie do wysokości jednej trzeciej sumy 
ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie obejmuje bagaż Ubezpieczonego znajdujący się w zaparkowanym pojeździe, 
jedynie pomiędzy godziną 6.00 a 22.00.Jednakże przerwy w podróży, które nie trwają dłużej 
niż 2 godziny są zawsze ubezpieczone. 
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3. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają wszelkiego rodzaju dokumenty, wartości pieniężne, 
srebro, złoto, platyna w złomie lub sztabach, papiery wartościowe, karty płatnicze oraz bilety. 

4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie. 
5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące 

wyposażenie przyczep kempingowych. 
6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu rzeczy w 

związku z jej używaniem. 
7. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte programy komputerowe i dane na nośnikach 

wszelkiego rodzaju. 
8. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w aparatach i urządzeniach 

elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu 
spowodowało pożar. 

9. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub 
zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.). 

10. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte telefony komórkowe i wszelkiego typu komputery 
przenośne. 

§ 44 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 

1. W razie zajścia szkody Europejskie wypłacają odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia: 
a) w przypadku całkowitej utraty bagażu Europejskie wypłacają odszkodowanie w wysokości 

jego rzeczywistej wartości, 
b) w przypadku przedmiotów uszkodzonych, Europejskie wypłacają odszkodowanie w 

wysokości kosztów naprawy, a jeżeli koszty naprawy przekraczają wysokość utraty wartości, 
Europejskie wypłacają odszkodowanie w wysokości utraty ich wartości, nie więcej jednak niż 
rzeczywista wartość przedmiotu, 

c) w przypadku klisz filmowych, nośników obrazu, dźwięku i danych - Europejskie wypłacają 
odszkodowanie do wysokości wartości materiału. 

2. Za rzeczywistą wartość uważa się kwotę, za jaką można nabyć przedmiot o takim samym 
standardzie i jakości, pomniejszony o wartość zużycia utraconego przedmiotu (zużycie, wiek). 

3. Wprowadza się franszyzę integralną Ubezpieczonego w każdej szkodzie w wysokości 100 PLN. 
Za franszyzę integralną uważa się wysokość szkody, do której Europejskie nie odpowiadają za 
powstałe zdarzenia. 

§ 45 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA SZKODY 

1. Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę policji o 
wszelkich szkodach powstałych w wyniku przestępstwa, przedkładając listę utraconych lub 
uszkodzonych przedmiotów i uzyskać pisemny raport policji potwierdzający zgłoszenie. 
Ubezpieczony jest ponadto zobowiązany przedłożyć wyżej wymieniony raport do Europejskich. 

2. Szkody powstałe w bagażu powierzonym do przewozu lub przechowania należy niezwłocznie 
zgłosić odpowiedniemu przewoźnikowi, przechowalni lub administracji i uzyskać pisemne 
potwierdzenie zgłoszenia. Ubezpieczony zobowiązany jest ponadto przedłożyć wyżej 
wymienione potwierdzenie do Europejskich. W razie wykrycia szkód ukrytych powstałych w 
czasie, gdy bagaż powierzony był przewoźnikowi, należy niezwłocznie po wykryciu szkód 
ukrytych, zachowując termin składania reklamacji, zażądać od przewoźnika przeprowadzenie 
oględzin i pisemnego potwierdzenia tego faktu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia 
szkody. 

3. W przypadku zgłaszania szkody z tytułu opóźnienia dostarczenia bagażu, Ubezpieczony 
zobowiązany jest przedłożyć oryginały rachunków za zakupione przedmioty oraz wystawione 
przez przewoźnika potwierdzenie wystąpienia i okres trwania opóźnienia dostarczenia bagażu. 

4. Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody. 
5. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1-4 powyżej, stanowi 

podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części w zależności 
od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny 
wypadku, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

§ 46 SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazana na 
polisie lub certyfikacie. 

2. Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sum ubezpieczenia,  
z uwzględnieniem limitu określonego w § 42. 

E - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

§ 47 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym 
uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, niezależną od woli Ubezpieczonego powstałe poza krajem zamieszkania, a także 
w drodze z miejsca zamieszkania bezpośrednio do granicy kraju zamieszkania w dniu 
rozpoczęcia podróży oraz w drodze od granicy kraju zamieszkania bezpośrednio do miejsca 
zamieszkania w dniu zakończenia podróży. 

§ 48 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje: 
a) szkód powstałych w wyniku utraty przytomności, udarów mózgu, zawałów serca, zaburzeń 

psychicznych, napadów drgawkowych (w tym ataków epilepsji), 

b) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie leczenia albo wykonanych 
zabiegów, chyba że leczenie lub zabiegi były następstwem nieszczęśliwego wypadku 
objętego ochroną ubezpieczeniową, 

c) infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony 
mikroorganizmami chorobotwórczymi w wyniku ran odniesionych wskutek nieszczęśliwego 
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 

§ 49 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO 

Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku poszkodowany zmarł w ciągu roku od daty wypadku, 
Europejskie wypłacą osobom uprawnionym w rozumieniu § 51, ust. 5 i 7, świadczenie w 
wysokości pełnej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczeniowej. W przypadku, 
gdy Ubezpieczony otrzymał wcześniej świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, powstałego 
wskutek wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się jedynie, gdy przewyższa ono 
wcześniej wypłacone świadczenie, potrącając wypłaconą wcześniej kwotę. 

§ 50 TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO 

1. W przypadku, gdy wskutek obrażeń doznanych w trakcie nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, Europejskie wypłacają następujące 
rodzaje świadczeń: 
a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w 

umowie, 
b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 

procentowi uszczerbku na zdrowiu. 
2. Jeżeli wskutek wypadku zostało upośledzone więcej niż jedna funkcja fizyczna lub psychiczna, 

stopnie inwalidztwa zostają zsumowane. Trwały uszczerbek na zdrowiu nie może przewyższać 
jednak 100% inwalidztwa. 

3. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone 
przed wypadkiem wskutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego 
zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem 
trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu 
istniejącym przed wypadkiem. 

4. W sytuacji, gdy śmierć spowodowana wypadkiem nastąpi w ciągu 24 miesięcy po wypadku, a 
przed ustaleniem wysokości należnego świadczenie z tytułu inwalidztwa, świadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu nie przysługuje. 

5. W razie śmierci Ubezpieczonego w ciągu 24 miesięcy od wypadku, nie będącej jego 
następstwem lub śmierci po upływie 24 miesięcy bez względu na jej przyczynę, a przed 
ustaleniem i otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
świadczenie z tego tytułu przysługuje osobie uprawnionej i jego wysokość ustalana jest przez 
lekarza orzekającego na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej jako przypuszczalny 
stopień trwałego uszczerbku. 

§ 51 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU TRWAŁEGO INWALIDZTWA 

1. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu jest ustalana niezwłocznie po całkowitym 
zakończeniu leczenia, z włączeniem rehabilitacji, nie później jednak niż w ciągu 24 miesięcy od 
daty wypadku. 

2. Wysokość trwałego uszczerbku ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej 
dostarczonej przez Ubezpieczonego przez lekarzy powołanych przez Europejskie. 

3. Europejskie dokonują wypłaty należnego świadczenia w terminie 14 dni od daty uznania 
roszczenia. 

4. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu powstałym w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, a 
zgon nie był następstwem tego wypadku, należne świadczenie wypłaca się osobie 
uprawnionej. 

5. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłaca się uprawnionemu wskazanemu przez 
Ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się na podstawie aktu zgonu oraz 
przedłożonych przez osobę uprawnioną dokumentów potwierdzających okoliczności oraz 
powód śmierci Ubezpieczonego. 

6. Świadczenie nie przysługuje uprawnionemu, który umyślnie spowodował śmierć 
Ubezpieczonego. 

7. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej, wówczas świadczenie 
otrzymują członkowie rodziny w następującej kolejności: 
a) małżonek, 
b) dzieci, 
c) rodzice, 
d) inni ustawowi spadkobiercy. 

§ 52 SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do każdego zdarzenia jest wskazana na polisie lub 
certyfikacie. 

2. Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. 

F - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

§ 53 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Europejskie udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
podczas podróży Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania. Przedmiotem ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za spowodowanie śmierci, 
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uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkody osobowe) lub uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia (szkody rzeczowe) wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia, których Ubezpieczony 
zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. 

§ 54 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Europejskie w ramach swej odpowiedzialności zobowiązują się do sprawdzenia zasadności 
roszczenia, wypłaty należnych odszkodowań w imieniu Ubezpieczonego oraz oddalenia 
roszczeń niezasadnych. Wypłata odszkodowania następuje wyłącznie po uprzednim 
potwierdzeniu zasadności roszczenia przez Europejskie lub na podstawie prawomocnego 
wyroku sądu. 

2. W przypadku sporu prawnego dotyczącego ustalenia odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego, Europejskie podejmą na własny koszt kroki prawne działając w imieniu 
Ubezpieczonego. 

3. Europejskie opłacą koszt wskazanego lub zaakceptowanego przez siebie obrońcy, 
występującego w imieniu Ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu 
karnym, w wyniku którego Ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
cywilnej za swe działania. 

4. Europejskie nie odpowiadają za koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie 
przez Europejskie ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń. 

§ 55 OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Europejskie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa. 

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje ponadto szkód: 
a) wyrządzonych przez Ubezpieczonego jego najbliższym krewnym współuczestniczącym w 

podróży, 
b) powstałych wskutek przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, 
c) powstałych i spowodowanych wykonywaniem czynności zawodowych, 
d) wyrządzonych przez zwierzęta, których Ubezpieczony jest właścicielem, 
e) powstałych i spowodowanych posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów 

mechanicznych, urządzeń latających i pływających, 
f) powstałych podczas polowań, 
g) spowodowanych uprawianiem amatorsko narciarstwa, z zastrzeżeniem §§ 68 - 72, 
h) spowodowanych uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, z zastrzeżeniem §§ 68 - 72, 
i) spowodowanych uprawianiem sportów ekstremalnych, z zastrzeżeniem §§ 68 - 72, 
j) spowodowanych uprawianiem sportów wyczynowych, z zastrzeżeniem §§ 68 - 72, 
k) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy odpłatnej, 
l) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, 

numizmatycznych albo dziełach sztuki, 
m) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia 

odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej 
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku szkód rzeczowych udział własny Ubezpieczonego wynosi 200 EUR za każdą 
szkodę. Za udział własny uważa się kwotę, o którą Europejskie zmniejszają przyznane 
odszkodowanie. 

§ 56 OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU 
UBEZPIECZENIOWEGO 

1. Jeżeli zostało wszczęte wstępne śledztwo, wystosowano pozew lub nakaz zapłaty przeciwko 
Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Europejskie, również 
w sytuacji, gdy wypadek ubezpieczeniowy został zgłoszony wcześniej. Jeśli poszkodowany 
występuje z roszczeniem wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczony zobowiązany jest w ciągu 7 
dni od moment uzyskania informacji o roszczeniu powiadomić o tym Europejskie. 

2. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Europejskim dokonanie czynności niezbędnych w 
celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. Obowiązkiem 
Ubezpieczonego jest współpraca z Europejskimi w zakresie wyjaśnienia okoliczności powstania 
szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest ponadto dostarczyć Europejskim wyczerpujących i 
rzetelnych sprawozdań i opisów szkody. Ubezpieczony ma również obowiązek dostarczyć 
Europejskim, niezwłocznie po otrzymaniu, każdego wezwania, pozwu, wszelkich akt 
pozasądowych i dokumentów sądowych dotyczących wypadku ubezpieczeniowego. 

3. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające lub sądowe, 
jest on zobowiązany udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy pełnomocnikowi 
wyznaczonemu lub wskazanemu przez Europejskie. W przypadku otrzymania nakazów zapłaty 
lub jakichkolwiek innych nakazów wystosowanych przez władze administracyjne Ubezpieczony 
jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu bez oczekiwania na instrukcje Europejskich. 

4. Ubezpieczony nie może potwierdzać swej odpowiedzialności ani akceptować jakiejkolwiek 
ugody bez zgody Europejskich. Działania podjęte przez Ubezpieczonego zmierzające do 
zaspokojenia osoby poszkodowanej, a w szczególności uznanie jego roszczeń lub zawarcie z 
nim ugody bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Europejskich, są bezskuteczne wobec 
Europejskich. 

5. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby poszkodowanej bez 
wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Europejskich. 

6. Europejskie są uprawnione składać wyjaśnienia w imieniu Ubezpieczonego, potrzebne do 
złagodzenia lub obrony wysuniętych roszczeń. 

7. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej w ust. 1-6 stanowi 
podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części w zależności 

od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny 
wypadku, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

8. Nadto Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu 
zmniejszenia szkody i zaniechać działań prowadzących do jej zwiększenia; w przypadku 
niedopełnienie tego obowiązku w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej 
odszkodowanie się nie należy. 

§ 57 SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazana na 
polisie lub certyfikacie. 

2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie szkód rzeczowych wynosi 20% 
sumy gwarancyjnej określonej w polisie lub certyfikacie. 

G PAKIET SKI I PAKIET SPORT 

I. KOSZTY REHABILITACJI 

§ 58 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Europejskie refunduje poniesione przez Ubezpieczonego koszty rehabilitacji, w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce podczas podróży Ubezpieczonego poza krajem 
zamieszkania, będącym następstwem amatorskiego uprawiania narciarstwa, na podstawie 
przedstawionych przez Ubezpieczonego oryginalnych faktur do kwoty 5 000 PLN, pod 
warunkiem że powstały przed upływem 12 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku i nie zostały 
pokryte z innych źródeł. 

2. Koszty rehabilitacji są zwracane wyłącznie wtedy, gdy zostały poniesione na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedzialności Europejskich z tytułu 
kosztów leczenia i opłacenia dodatkowej składki w ramach pakietu SKI. 

II. KOSZTY KARNETU I WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU 

§ 59 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. W pakietach ubezpieczenia SKI i SPORT Europejskie pokrywają koszty wypożyczenia sprzętu 
narciarskiego lub sprzętu sportowego w przypadku, gdy Ubezpieczony został pozbawiony 
możliwości korzystania z ubezpieczonego sprzętu z przyczyn określonych w § 62. Europejskie 
wypłaci koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego na podstawie 
oryginałów rachunków w wysokości 15 EUR dziennie za okres nie przekraczający 7 dni. 

2. Dodatkowo w pakiecie ubezpieczenia SKI Europejskie pokrywają koszty karnetu, który 
uprawnia do korzystania z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach w szkółkach 
narciarskich lub snowboardowych w przypadku, gdy Ubezpieczony nie ma możliwości ich 
wykorzystania ze względu na stan zdrowia spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub 
nagłym zachorowaniem pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Europejskich z tego tytułu 
i zgłoszenia tego faktu w terminie 24 godzin Centrali Alarmowej. Europejskie zwracają koszty 
niewykorzystanego karnetu za okres odpowiadający liczbie pełnych niewykorzystanych dni w 
wysokości maksymalnie 70 % wartości karnetu. 

3. W pakiecie SKI suma ubezpieczenia w zakresie świadczeń z tytułu kosztów wypożyczenia 
sprzętu narciarskiego i kosztów karnetu dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia i wynosi maksymalnie 350 EUR. 

4. Limit odpowiedzialności w zakresie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu 
sportowego wynosi 105 EUR. 

III. KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWAŃ 

§ 60 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Europejskie pokrywają koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej, prowadzonej przez 
wyspecjalizowane służby ratownicze, udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej na miejscu 
zdarzenia, transportu z miejsca zdarzenia do najbliższego punktu opieki medycznej w sytuacji, 
gdy Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową, o ile 
odpowiedzialność Europejskich z tytułu kosztów ratownictwa i poszukiwań została rozszerzona 
w ramach: 
a) pakietu SKI odnoszącego się do amatorskiego uprawiania narciarstwa, 
b) pakietu SPORT odnoszącego się do uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów 

ekstremalnych lub sportów wyczynowych określonych w § 11, ust. 44, lit. a). 
2. Europejskie pokryją koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej określonej w ust. 1 do wysokości 

równowartości 5 000 EUR. 

IV. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO I SPORTOWEGO 

§ 61 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

W przypadku zapłacenia dodatkowej składki w ramach pakietu SKI lub pakietu SPORT, 
Europejskie odpowiadają za szkody powstałe w sprzęcie narciarskim lub sprzęcie sportowym 
Ubezpieczonego w trakcie podróży poza miejsce zamieszkania. Ubezpieczony jest sprzęt 
narciarski lub sprzęt sportowy określony odpowiednio w § 11, ust. 33 i 34. 

§ 62 ZAKRES UBEZPIECZENIA 
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1. Zakres ubezpieczenia obejmuje sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy, będący pod 
bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy powierzony, 
nie będący pod bezpośrednia opieką Ubezpieczonego. 

2. Sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy, będący pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. 
Europejskie wypłacają odszkodowanie za szkody w sprzęcie narciarskim lub sprzęcie 
sportowym powstałe wskutek: 
a) rozboju, 
b) wypadku środka transportu (np. wypadku środka komunikacji), 
c) pożaru i ryzyk elementarnych (za ryzyka elementarne uważa się huragan, powódź, 

uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad, deszcz nawalny, zalanie oraz 
trzęsienie ziemi), 

d) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony stracił 
możliwość opieki nad sprzętem narciarskim lub sprzętem sportowym. 

3. Sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy powierzony, nie będący pod bezpośrednią opieką 
Ubezpieczonego: 
a) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową utracony lub uszkodzony sprzęt narciarski 

lub sprzęt sportowy, powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu, 
b) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową utracony lub uszkodzony sprzęt narciarski 

lub sprzęt sportowy pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania 
Ubezpieczonego, jak również oddany do przechowalni sprzętu za pokwitowaniem pod 
warunkiem, że został utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem, 

c) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy w 
samochodzie - sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy pozostawiony w samochodzie podlega 
ochronie ubezpieczeniowej jedynie, gdy był przechowywany w bagażniku samochodowym i 
pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz oraz, że bagażnik nie był wykonany z 
nietrwałego materiału (np. brezent) i był zamknięty na zamek zabezpieczający, 

d) Europejskie obejmują ochroną ubezpieczeniową sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy  
w kabinie przyczepy, pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz i zamknięty na 
zamek zabezpieczający. 

§ 63 OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA SPRZĘTU 

Europejskie zwracają koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego 
maksymalnie do wysokości 800 PLN w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu 
narciarskiego lub sprzętu sportowego na miejsce pobytu Ubezpieczonego poza miejscem 
zamieszkania przez profesjonalnego przewoźnika, wynoszącym co najmniej 12 godzin. Zwrot 
poniesionych kosztów następuje wyłącznie na podstawie przedłożonych oryginalnych 
rachunków. Kwota 800 PLN zawarta jest w sumie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego lub 
sprzętu sportowego i w razie dokonania wypłaty odszkodowania z tego tytułu pomniejsza 
sumę ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego. 

§ 64 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Ubezpieczenie obejmuje sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy Ubezpieczonego, znajdujący się 
w zaparkowanym pojeździe, jedynie pomiędzy godziną 6.00 a 22.00. Jednakże przerwy w 
podróży, które nie trwają dłużej niż 2 godziny są zawsze ubezpieczone. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu 
narciarskiego lub sprzętu sportowego w związku z jego używaniem. 

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub 
zniszczeniu pokrowców na sprzęt narciarski i sprzęt sportowy. 

§ 65 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 

1. W razie zajścia szkody Europejskie wypłacają odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia: 
a) w przypadku całkowitej utraty sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego Europejskie 

wypłacają odszkodowanie w wysokości jego rzeczywistej wartości, 
b) w przypadku uszkodzonego sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego, Europejskie 

wypłacają odszkodowanie w wysokości kosztów naprawy, a jeżeli koszty naprawy 
przekraczają wysokość utraty wartości, Europejskie wypłacają odszkodowanie w wysokości 
utraty ich wartości, nie więcej jednak niż rzeczywista wartość przedmiotu. 

2. Za rzeczywistą wartość uważa się kwotę, za jaką można nabyć przedmiot o takim samym 
standardzie i jakości, pomniejszony o wartość zużycia utraconego przedmiotu (zużycie, wiek). 

3. Wprowadza się franszyzę integralną Ubezpieczonego w każdej szkodzie w wysokości 200 PLN. 
Za franszyzę integralną uważa się wysokość szkody, do której Europejskie nie odpowiada za 
powstałe zdarzenia. 

§ 66 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA SZKODY 

1. Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę policji, o 
wszelkich szkodach powstałych w wyniku przestępstwa takich jak kradzież z włamaniem lub 
rabunek lub też zaginięcia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego w czasie trwania 
zdarzenia losowego albo akcji ratowniczej, przedkładając listę utraconych lub uszkodzonych 
przedmiotów (ilość, wartość, rok nabycia i cechy identyfikacyjne) i uzyskać pisemny raport 
policji potwierdzający zgłoszenie. Ubezpieczony jest ponadto zobowiązany przedłożyć wyżej 
wymieniony raport do Europejskich. 

2. Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie kierownictwo hotelu lub innego 
obiektu noclegowego, w którym przebywa o każdym wystąpieniu szkody, która powstała w 
miejscu zakwaterowania i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego zawiadomienia z 
wyszczególnieniem uszkodzonego sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego (ilość, wartość 
rok nabycia i cechy identyfikacyjne). 

3. Szkody powstałe w sprzęcie narciarskim lub sprzęcie sportowym powierzonym do przewozu 
lub przechowania należy niezwłocznie zgłosić odpowiedniemu przewoźnikowi, przechowalni 
lub administracji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia. Ubezpieczony zobowiązany jest 
ponadto przedłożyć wyżej wymienione potwierdzenie do Europejskich. W razie wykrycia szkód 
ukrytych powstałych w czasie, gdy sprzęt narciarski lub sprzęt sportowy powierzony był 
przewoźnikowi, należy niezwłocznie po wykryciu szkód ukrytych, zachowując termin składania 
reklamacji, zażądać od przewoźnika przeprowadzenie oględzin i pisemnego potwierdzenia 
tego faktu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia szkody. 

4. Ubezpieczony zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o udzielonej 
pomocy medycznej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. 

5. Na życzenie Europejskich dostarczyć zniszczony podczas zdarzenia losowego sprzęt narciarski 
lub sprzęt sportowy. 

6. Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody. 
7. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1-4 powyżej, stanowi 

podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części w zależności 
od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny 
wypadku, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

§ 67 SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazana na 
polisie lub certyfikacie. 

2. W przypadku sprzętu narciarskiego Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do 
wysokości 4 000 PLN, z uwzględnieniem limitów określonych w § 63 i § 65, ust. 3. 

3. W przypadku sprzętu sportowego Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do 
wysokości 4 800 PLN, z uwzględnieniem limitów określonych w § 63 i § 65, ust. 3. 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

§ 68 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Europejskie udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
podczas podróży Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania. Przedmiotem ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za spowodowanie śmierci, 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkody osobowe) lub uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia (szkody rzeczowe) wyrządzone osobom trzecim, podczas: 
a) amatorskiego uprawiania narciarstwa w ramach pakietu SKI, 
b) podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych i sportów 

wyczynowych określonych w § 11, ust. 44, lit. a), w ramach pakietu SPORT, do naprawienia 
których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. 

§ 69 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Europejskie w ramach swej odpowiedzialności zobowiązują się do sprawdzenia zasadności 
roszczenia, wypłaty należnych odszkodowań w imieniu Ubezpieczonego oraz oddalenia 
roszczeń niezasadnych. Wypłata odszkodowania następuje wyłącznie po uprzednim 
potwierdzeniu zasadności roszczenia przez Europejskie lub na podstawie prawomocnego 
wyroku sądu. 

2. W przypadku sporu prawnego dotyczącego ustalenia odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego, Europejskie podejmą na własny koszt kroki prawne działając w imieniu 
Ubezpieczonego. 

3. Europejskie opłacą koszt wskazanego lub zaakceptowanego przez siebie obrońcy, 
występującego w imieniu Ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu 
karnym, w wyniku którego Ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
cywilnej za swe działania. 

4. Europejskie nie odpowiadają za koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie 
przez Europejskie ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń. 

§ 70 OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód określonych w § 19 oraz: 
a) wyrządzonych przez Ubezpieczonego jego najbliższym krewnym współuczestniczącym w 

podróży, 
b) powstałych wskutek przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, 
c) powstałych i spowodowanych wykonywaniem czynności zawodowych, 
d) wyrządzonych przez zwierzęta, których Ubezpieczony jest właścicielem, 
e) powstałych i spowodowanych posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów 

mechanicznych, urządzeń latających i pływających, 
f) powstałych podczas polowań, 
g) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, 

numizmatycznych albo dziełach sztuki, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek 
umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia 
zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, 

h) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy odpłatnej, 

2. W przypadku szkód rzeczowych udział własny Ubezpieczonego wynosi 200 EUR za każdą 
szkodę. Za udział własny uważa się kwotę, o którą Europejskie zmniejszają przyznane 
odszkodowanie. 

§ 71 OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU 
UBEZPIECZENIOWEGO 
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1. Jeżeli zostało wszczęte wstępne śledztwo, wystosowano pozew lub nakaz zapłaty przeciwko 
Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Europejskie, również 
w sytuacji, gdy wypadek ubezpieczeniowy został zgłoszony wcześniej. Jeśli poszkodowany 
występuje z roszczeniem wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczony zobowiązany jest w ciągu 7 
dni od momentu uzyskania informacji o roszczeniu powiadomić o tym Europejskie. 

2. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Europejskim dokonanie czynności niezbędnych w 
celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. Obowiązkiem 
Ubezpieczonego jest współpraca z Europejskimi w zakresie wyjaśnienia okoliczności powstania 
szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest ponadto dostarczyć Europejskim wyczerpujących i 
rzetelnych sprawozdań i opisów szkody. Ubezpieczony ma również obowiązek dostarczyć 
Europejskim, niezwłocznie po otrzymaniu, każdego wezwania, pozwu, wszelkich akt 
pozasądowych dokumentów sądowych dotyczących wypadku ubezpieczeniowego. 

3. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające lub sądowe, 
jest on zobowiązany udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy pełnomocnikowi 
wyznaczonemu lub wskazanemu przez Europejskie. W przypadku otrzymania nakazów zapłaty 
lub jakichkolwiek innych nakazów wystosowanych przez władze administracyjne Ubezpieczony 
jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu bez oczekiwania na instrukcje Europejskich. 

4. Ubezpieczony nie może potwierdzać swej odpowiedzialności ani akceptować jakiejkolwiek 
ugody bez zgody Europejskich. Działania podjęte przez Ubezpieczonego zmierzające do 
zaspokojenia osoby poszkodowanej, a w szczególności uznanie jego roszczeń lub zawarcie z 
nim ugody bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Europejskich, są bezskuteczne wobec 
Europejskich. 

5. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby poszkodowanej bez 
wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Europejskich. 

6. Europejskie są uprawnione składać wyjaśnienia w imieniu Ubezpieczonego, potrzebne do 
złagodzenia lub obrony wysuniętych roszczeń. 

7. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1-6 powyżej, stanowi 
podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części w zależności 
od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny 
wypadku, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania. 

8. Nadto Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu 
zmniejszenia szkody i zaniechać działań prowadzących do jej zwiększenia; w przypadku 
niedopełnienie tego obowiązku w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej 
odszkodowanie się nie należy. 

§ 72 SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia będące 
następstwem amatorskiego uprawiania narciarstwa (w ramach pakietu SKI) i uprawiania 
sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub sportów wyczynowych określonych w § 
11, ust. 44, lit. a) (w ramach pakietu SPORT) jest wskazana na polisie lub certyfikacie. 

2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie szkód rzeczowych wynosi 20% 
sumy gwarancyjnej określonej w polisie lub certyfikacie odpowiednio dla pakietu SKI lub 
SPORT. 

3. Europejskie ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej z 
uwzględnieniem zapisów § 70, ust 2. 

 
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone na mocy uchwały Zarządu nr 
01/GIC/2010 z dnia 30 marca 2010 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 12 
kwietnia 2010 roku. 

KONTAKT 
W nagłych wypadkach ZA GRANICĄ prosimy o kontakt z Centrum Alarmowym czynnym 24 godziny 
na dobę, 365 dni w roku. Numer Centrum Alarmowego: +48 58 309 11 00, Tylko w nagłych 
przypadkach Centrum Alarmowe nie udziela informacji o zakresie ubezpieczenia, szczegółach 
Państwa podróży itp. W takich przypadkach prosimy o kontakt z Europejskimi. 

NUMER POLISY [1000403] 
Dzwoniąc do Centrum Alarmowego prosimy podać następujące informacje: 

− Dane zgłaszającego (imię i nazwisko, miejsce z którego dzwoni, numer telefonu do kontaktu) 

− Dane poszkodowanego (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania) 

− Rodzaj i miejsce zdarzenia 

− Gdzie znajduje się poszkodowany? (hotel, szpital) 

− Numer polisy 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości W KRAJU prosimy kontaktować się telefonicznie, faksem lub za 
pomocą poczty elektronicznej. Telefon kontaktowy: +48 58 324 88 50, (pon.–pt. godz. 8:30 – 16:30), 
faks: +48 58 324 88 51, e-mail: szkody@europejskie.pl, Internet: www.europejskie.pl 
adres: Europejskie, Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, 80-748 Gdańsk,  
ul. Chmielna 101/102.  
 
W celu zgłoszenia szkody wszystkie dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres 
Europejskich. Formularze zgłoszenia szkody do pobrania na stronie www.europejskie.pl w dziale Do 
pobrania. 


