
  
 

Taryfa składek za ubezpieczenie  Koszty Rezygnacji 
zatwierdzona Uchwał ą Zarządu TU Europa S.A. nr 07/11/17 z dnia 14.11.2017 r.  

Nr T/KR/7 
obowi ązująca od 18 grudnia 2017 r.  

 
1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU Koszty 

Rezygnacji. 
2. Składkę ubezpieczeniową dla umów ubezpieczenia oblicza się w złotych polskich, jako iloczyn sumy 

ubezpieczenia i stawki składki wyrażonej w procentach. 
3. Dla imprezy turystycznej/ rejsu/ biletu podróży/ przewozu/ noclegu/ najmu/czarteru jachtu/ konferencji/ 

szkolenia/ kursu/ warsztatów/ biletu na imprezę masową/ wynajmu pojazdu, których cena stanowiąca sumę 
ubezpieczenia określona jest w innej walucie niż PLN, przeliczana jest na złote polskie na podstawie 
średniego kursu NBP, obowiązującego na koniec dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

4. Wysokość obliczanych składek ubezpieczeniowych wyrażonych w złotych zaokrągla się do pełnych złotych.  

Wariant 
ubezpieczenia  Zakres 

Suma 
ubezpieczenia na 

osob ę 

Składka:  
% sumy ubezpieczenia – ceny  imprezy turystycznej/ 

rejsu/ biletu podró ży/ przewozu/ noclegu/ 
najmu/czarteru jachtu/ konferencji/ szkolenia/ kurs u/ 

warsztatów/ biletu na imprez ę masow ą/ wynajmu 
pojazdu   

Umowa ubezpieczenia 
zawarta w ci ągu 7 dni  

od dnia zawarcia 
umowy podró ży  

Umowa ubezpieczenia 
zawarta powy żej 7 dni  

od dnia zawarcia umowy 
podró ży oraz do 

rozpocz ęcia podró ży 
zostało wi ęcej ni ż 30 dni  

Koszty 
Rezygnacji 
100% 
 

Rezygnacja z 
podró ży lub 
przerwanie 
podró ży 

35 000 PLN 
 

2,79% 
 

 
3,07% 

 

Koszty 
Rezygnacji 
100% Max 

Rezygnacja z 
podró ży lub 
przerwanie 
podró ży 

35 000 PLN 
 

6,5% 
 

 
7,15% 

 

 
Zniżki składki  

Zakup ubezpieczenia Koszty Rezygnacji wraz z ubezpi eczeniem Travel World / Sport&Fun  - 20% 
Zakup ubezpieczenia Koszty Rezygnacji wraz z ubezpi eczeniem NNW Polska  - 10% 

 

Zwyżki składki 

Zwyżki składki w odniesieniu do wariantu Koszty Rezygnacji 100%: 

Następstwa chorób przewlekłych u ubezpieczonego, osoby b liskiej ubezpieczonemu, 
współuczestnika podró ży, osoby bliskiej współuczestnikowi podró ży (nie dotyczy Wariantu 
Koszty Rezygnacji 100% Max, gdzie ryzyko to jest uwzględnione w zakresie ubezpieczenia) 

+ 100% 

 


