
opiekun Twojego pobytu 24/7,
tylko sprawdzone obiekty hotelowe,
ubezpieczenie od rezygnacji obejmujące ryzyka związane z zachorowaniem na Covid-19,
ubezpieczenie podróżne  z opcją Covid-19 - pokrycie kosztów leczenia za granicą w
przypadku zachorowania,
ubezpieczenie podróżne z opcją rozszerzenia o choroby przewlekłe,
gwarancja ubezpieczeniowa dla biur podróży.

Z nami zyskujesz spokój, profesjonalną obsługę i pewność, że Twoje pieniądze i rezerwacja są
bezpieczne. Wspólnie z Signal Iduna oferujemy Państwu pakiet ubezpieczeń, w tym od
rezygnacji z podróży. W przypadku zamknięcia granic lub zamknięcia obiektu, zwrócimy Ci
100% wpłaty – przelewem, nie w formie vouchera! Pełnych informacji o 100% zwrocie udzielą
Państwu nasi konsultanci. W tym momencie niemal wszystkie z hoteli w stałej ofercie
gwarantują bezpieczną rezerwację, czyli 100% zwrotu. Pozostałe hotele są sprzedawane w
oparciu o włoskie i polskie przepisy. 

Bezpieczna rezerwacja z Wild Holidays to:

Ze względu na aktualną sytuację rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z podróży, które może obejmować także ryzyka związane z zarażeniem
koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19. Przygotowaliśmy je dla Państwa wspólnie z
Signal Iduną, by rezerwacja zimowych wakacji była maksymalnie bezpieczna. Koszt
ubezpieczenia rezygnacji to 3,3% wartości zawieranej umowy.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży obejmuje aż 21 różnych powodów anulowania
podróży i daje możliwość zwrotu 100% wpłaconych środków. Wśród nich znajdują się:
- zarażenie koronawirusem i zachorowanie na Covid-19,
- nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub choroba członka najbliższej rodziny,
- zaostrzenie choroby przewlekłej (jeśli została wykupiona zwyżka),
- kradzież dokumentów koniecznych do podróży, kradzież samochodu,
- pozostałe ryzyka w OWU Signal Iduna. 

Zadzwoń do nas:  536 332 980 - doradzimy Ci, który wariant ubezpieczenia jest
najkorzystniejszy dla Ciebie oraz Twojej rodziny. 

Ubezpieczenie narciarskie i od rezygnacji z podróży 

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Bezpieczna rezerwacja Gwarancja 100% zwrotu 



Składka: 45 PLN/os.  
ze zwyżką choroby przewlekłe CP: 60 PLN/os. *

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA + SKI = WARIANT EUROPA SUPER

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA + SKI = WARIANT EUROPA VIP

Składka: 120 PLN/os.  
ze zwyżką choroby przewlekłe CP: 145 PLN/os. *

*Zaostrzenie Choroby Przewlekłej (kod CP) – nagłe nasilenie/zaostrzenie objawów Choroby
Przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła
konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Oferowane ubezpieczenia (w ramach KL i NNW), oparte na OWU Bezpieczne Podróże 2018, nie
zawierają zapisu ograniczającego poziom spożycia alkoholu. OWU Bezpieczne Podróże
posiadają rozszerzony zakres assistance oraz podwyższony podlimit kosztów ratownictwa do
6.000 EUR. Ponadto, bezgotówkowe leczenie, brak franczyzy redukcyjnej oraz zwrot kosztu
pierwszego połączenia z Centralą Alarmową. 
W OWU Bezpieczne Podróże 2018 są objęte ochroną koszty leczenia spowodowane przez
koronawirus  SARS-CoV-1, SARS-CoV-2.  Szczegółowe informacje:
• Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże od 8.05.2020 Signal
Iduna świadczy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirus SARS-
CoV-1, SARS-CoV-2 z ich mutacjami, w tym zachorowania na COVID-19.  
• W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo bezpłatnie przedłużona jest ochrona do 7
dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej
zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej,
pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Ubezpieczenia narciarskie 



Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej 

zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu
powrotnego  (jeśli transport jest objęty umową z biurem podróży)
dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego
jej zakończenie.

Polisa: 1,5% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)
Rozszerzenie choroby przewlekłe: 2% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)

Polisę należy wykupić do 5 dni od zawarcia umowy, jeśli do terminu rozpoczęcia wyjazdu
pozostało więcej niż 30 dni lub w dniu zawarcia umowy, jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż
30 dni.

Klauzula nr 2 - COVID19 
Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu
rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej włączone są koszty
rezygnacji wynikające z powodu:
Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 
Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w sytuacji nagłego zachorowania
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną.

Więcej informacji w OWU Signal Iduna - zachęcamy do pobrania dokumentu. 

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Rezygnacja z imprezy turystycznej  z ochroną Covid-19
dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia imprezy
turystycznej 
opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży przed jej
rozpoczęciem wynikającej z pisemnej umowy z biurem podróży

Polisa: 3,3% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)
Rozszerzenie choroby przewlekłe: 4,4% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)

Przerwanie uczestnictwa w imprezie + niewykorzystane świadczenia z ochroną
Covid-19

Zadzwoń do nas:  536 332 980 - doradzimy Ci, który wariant ubezpieczenia jest
najkorzystniejszy dla Ciebie oraz Twojej rodziny.


