
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z imprezy turystycznej w TU Europa 
 
Jeśli jedziesz z Nami na wyjazd lub wycieczkę to możesz wykupić dodatkową polisę od Rezygnacji, 
która w razie nagłego zachorowania lub innego nieszczęśliwego wypadku zagwarantuje Ci zwrot 
przez ubezpieczalnię kosztów jakie do tej pory zostały poniesione tj. wpłacone na konto  Travel With 
Extreme Homies . 
Przyczyny rezygnacji lub przerwania podróży 
warianty: 
Do 7 dni od złożenia rezerwacji 
KR100% - 2,79% od ceny z imprezy 
KR100%max - 6,5% od ceny z imprezy 
Powyżej 7 dni od złożenia rezerwacji 
KR100% - 3,07% od ceny z imprezy 
KR100%max - 7,15% od ceny z imprezy 
 
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji jest wystawiane na podstawie oddzielnej polisy 
ubezpieczeniowej. 
Polisa wystawiona 7 dni od daty rezerwacji będzie obliczana w taryfie 2,79% (KR100% ) lub 6,5% (KR 
100% Max). Jeśli jednak polisa będzie wystawiona powyżej 7 dni od daty zakupu to w taryfie 3,07% 
(KR100% ) lub 7,15% (KR100% Max)(oba warianty obowiązują jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 
dni). 
Jeśli rezerwacja będzie zrobiona na mniej niż 30 dni od wyjazdu, ale nie później niż 7 dni od daty 
wyjazdu to polisa może być wystawiona tylko do 3 dni od daty rezerwacji w taryfie 2,79% (KR 100%). 
W taryfie 6,5% (KR 100% Max) tylko w dniu zakupu rezerwacji. 
Ogólne warunki ubezpieczenia -  zapoznaj się z nimi 
 
Jeśli zdecydujesz się na wykupienie polisy od rezygnacji: 

1. Zadzwoń do biura EHschool tel. 537 406 602 (tam zostaniesz poinformowany ile w Twoim 
przypadku będzie kosztowała polisa) 

2. Jeśli zdecydujesz się na wykupienie polisy, to zostanie Ci ona przesłana na maila. 
3. Masz trzy dni od otrzymania polisy na zapłacenie jej. Wpłatę należy zrobić na nasze konto 

ING BANK ŚLĄSKI 90 1050 1214 1000 0091 3488 6382, jeśli wpłata nie zostanie 
uregulowana w wyznaczonym terminie to polisa zostanie anulowana. 

4. Po opłaceniu polisy należy ją wydrukować, podpisać i zachować dla siebie :) 
 
 

http://www.ehschool.pl/uploads/dokumenty/ubezpieczenia%20TU%20Europa/koszty%20rezygnacji%20tabela.pdf
http://www.ehschool.pl/uploads/dokumenty/ubezpieczenia%20TU%20Europa/koszty%20rezygnacji%20tabela.pdf
http://www.ehschool.pl/uploads/dokumenty/ubezpieczenia%20TU%20Europa/OWU.pdf

