
Gwarancja poczucia bezpieczeństwa

Elvia Rezygnacje

Domki KREDKA są często rezerwowane z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. Czasem jednak mogą spotkać Cię nieprzewidziane 
sytuacje, które sprawiają, że Twoje plany muszą ulec zmianie. Czy wtedy 
nie dość, że nie będziesz mógł skorzystać z wyjazdu, będziesz musiał 
odczuć również konsekwencje finansowe jego odwołania?  
Nie z polisą Elvia Rezygnacja!
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Co zyskasz wykupując ubezpieczenie Rezygnacja?

Wysoką sumę ubezpieczenia – do 10 000 PLN/osoba*

Szeroki katalog powodów rezygnacji

W przypadku Twojej rezygnacji, zwrot kosztów także dla współuczestnika 
podróży

Gwarancja do 100% zwrotu wpłaty dla Ciebie, w przypadku rezygnacji  
z przyczyn podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zwanych 
dalej OWU
*Sumę ubezpieczenia stanowi wartość noclegów do 10 000 zł na osobę

Ubezpieczenie 
Rezygnacja zapewnia 
zwrot do 100% środków 
wpłaconych za nocleg 
w domku KREDKA 
w Jastarni, jeśli 
z powodów niezależnych 
od siebie nie możesz 
wyjechać.

W poniższej tabeli przedstawiamy zasady działania ubezpieczenia na 
podstawie regulaminu wynajmu domku KREDKA.

Okres rezygnacji
% środków zwróconych 
przez wynajmującego

% środków 
zwróconych przez 
ubezpieczyciela

Łączny % środków 
które Ci zwrócimy

Do 6 miesięcy 100% 0%

100%

Do 5 miesięcy 70% 30%

Do 4 miesięcy 30% 70%

Do 3 miesięcy 10% 90%

Poniżej 3 miesięcy Nie uprawnia do zwrotu 100%

Składka liczona, jako wartość procentowa kosztu wyjazdu (nie zaliczki).



KIEDY ZWRÓCIMY CI KOSZTY? 

  Gdy Ty lub członek Twojej rodziny zachoruje*  
 lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi

  Gdy wystąpią komplikacje związane z ciążą

  Gdy Ty lub członek Twojej rodziny umrze

  Gdy w miejscu Twojego zamieszkania nastąpi  
 włamanie

  Gdy w miejscu Twojego zamieszkania wystąpi  
 zdarzenie wymagajace Twojej obecnosci, jak  
 np. pożar

  Gdy zostanie skradziony Twój pojazd

  Gdy zostaną Ci skradzione dokumenty   
 niezbędne podczas wyjazdu

  Gdy nowy pracodawca wyznaczy Ci    
 datę stawienia się do pracy w trakcie wyjazdu

 *nie dotyczy chorób przewlekłych i ich zaostrzenia

KIEDY MOŻESZ WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE?

   W ciągu 7 dni od daty rezerwacji noclegów 
i wpłaty całości opłaty



JAK PRZEBIEGA LIKWIDACJA SZKODY?

  Należy powiadomić pisemnie o konieczności  
 i fakcie rezygnacji

  Należy złożyć wypełnione wzory dokumentów,  
 które otrzymać możesz od wynajmującego lub  
 centrum operacyjnego: 

•	 kopie dokumentu ubezpieczenia  
i potwierdzenie rezerwacji noclegów

•	 deklarację rezygnacji z wyjazdu poświadczoną 
przez wynajmującego

•	 dokument poświadczający powód rezygnacji, 
np. dokumentację medyczną, raport policyjny 
potwierdzający kradzież, zaświadczenie od 
pracodawcy o wezwaniu do pracy 


