
STAWKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE – KRÓTKOTERMINOWE

EUROPA 
Pakiet 7 dni 8-14 dni 15-21 dni 22-30 dni 31-50 dni 51-70 dni 71-92 dni 

TIP 21,00 zł 41,00 zł 61,00 zł 87,00 zł 145,00 zł 203,00 zł 266,00 zł

TIP PLUS 37,00 zł 80,00 zł 110,00 zł 160,00 zł 260,00 zł 365,00 zł 480,00 zł

TOP 60,00 zł 120,00 zł 180,00 zł 260,00 zł 430,00 zł 595,00 zł 790,00 zł

TOP PLUS 120,00 zł 240,00 zł 360,00 zł 510,00 zł 850,00 zł 1 190,00 zł 1 565,00 zł

ŚWIAT
Pakiet 7 dni 8-14 dni 15-21 dni 22-30 dni 31-50 dni 51-70 dni 71-92 dni 

TIP 28,00 zł 56,00 zł 84,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 280,00 zł 370,00 zł

TIP PLUS 50,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 210,00 zł 345,00 zł 480,00 zł 630,00 zł

TOP 78,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 340,00 zł 560,00 zł 780,00 zł 1 030,00 zł

TOP PLUS 155,00 zł 310,00 zł 470,00 zł 660,00 zł 1 100,00 zł 1 540,00 zł 2 025,00 zł

Do każdego pakietu ERV możesz dokupić rozszerzenie:

•ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,

•ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych,

•ubezpieczenie wykonywania pracy fizycznej lub pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka,

•pakiety SKI lub SPORT,

•ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji / przerwania z podróży (zgodnie z OWU) 

Łączna wartość imprezy 

0-5000 PLN 225,00 zł

5001-8000 PLN 360,00 zł

8001-10000 PLN 450,00 zł

10001-120000 PLN 540,00 zł

12001-15000 PLN 675,00 zł

15001-20000 PLN 900,00 zł



Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (zgodnie z OWU) 

Spokój zagwarantowany również przed podróżą, czyli ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Uchroni

Cię  ono  przed  poniesieniem  kosztów  związanych  z  niespodziewanym  anulowaniem  wyjazdu.  Jeżeli  z

przyczyn losowych nie możesz wybrać się w zaplanowaną podróż, ERV zwróci Ci poniesione w związku z

odwołaniem wyjazdu koszty.

Dostępne warianty ubezpieczenia

Rezygnacja z przerwaniem 100 Rezygnacja z przerwaniem 100 PLUS

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze
100% zwrotem

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem z rozszerzeniem 
zakresu o następstwa chorób przewlekłych

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

• w dniu rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30

dni,

• do 14 dni od rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej

niż 30 dni.

 Powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem ERV to:

• śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,

• spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu,

• zwolnienie z pracy,

• wyznaczenie  daty  rozpoczęcia  stosunku  pracy  na  czas  planowanego  wyjazdu,  dla  wcześniej

bezrobotnego,

• ciąża lub jej powikłania,

• kradzież dokumentów,

• wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego,


