INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH
Wspólnie z Signal Iduna oferujemy Państwu pakiet ubezpieczeń, w tym od rezygnacji z podróży oraz
narciarskich. 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:
opiekun Twojego pobytu 24/7,
tylko sprawdzone obiekty hotelowe,
ubezpieczenie od rezygnacji obejmujące ryzyka związane z zachorowaniem na Covid-19 oraz
ryzykiem kwarantanny,
ubezpieczenie podróżne z opcją Covid-19 - pokrycie kosztów leczenia za granicą w przypadku
zachorowania oraz możliwość ubezpieczenia ewentualnej kwarantanny,
ubezpieczenie podróżne z kosztami leczenia i ratownictwa także na skutek zaostrzenia choroby
przewlekłej,
gwarancja ubezpieczeniowa dla biur podróży.
Ze względu na aktualną sytuację rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
podróży, które może obejmować także ryzyka związane Covid-19 i kwarantanną. Przygotowaliśmy je
dla Państwa wspólnie z Signal Iduną. Koszt ubezpieczenia rezygnacji to 5,5% wartości zawieranej
umowy - ubezpieczyć się można jedynie w dniu zawarcia umowy o wyjazd.
Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży obejmuje aż 21 różnych powodów anulowania podróży i daje
możliwość zwrotu 100% wpłaconych środków. Wśród nich znajdują się:
- zachorowanie na Covid-19 oraz obowiązkowa kwarantanna,
- nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub choroba członka najbliższej rodziny,
- zaostrzenie choroby przewlekłej (jeśli została wykupiona zwyżka),
- kradzież dokumentów koniecznych do podróży, kradzież samochodu,
- pozostałe ryzyka wymienione w OWU Signal Iduna.
Zadzwoń do nas: 536 332 980 - doradzimy Ci, który wariant ubezpieczenia jest najkorzystniejszy dla
Ciebie oraz Twojej rodziny.

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

Ubezpieczenia podróżne Signal Iduna
Wszystkie oferowane ubezpieczenia Signal Iduna zakładają wariant ochrony EUROPA SUPER.
Ubezpieczenie - wariant BP21_1 nie jest ubezpieczeniem narciarskim, pozostałe warianty posiadają
rozszerzenie sporty zimowe.

Wariant BP21_4 oraz BP21_6 rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o kwarantannę/ izolację
(kod KWARANTANNA), zgodnie z którą SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu
Ubezpieczonego:
– maksymalnie do kwoty 1 000 €, jeżeli suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance jest
równa lub wyższa niż 60 000 EUR i niższa niż 150 000 EUR,
– maksymalnie do kwoty 2 000 €, jeżeli suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance jest
równa lub wyższa niż 150 000 EUR.
Dla osób, które już wykupiły ubezpieczenie stawki nie zmieniają się - natomiast dopłata do
rozszerzonej wersji wynosi 30 zł (przy KL=40.000 €) i 20 zł (przy KL=100.000 €).

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

Rekomendowane ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej

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: 5,5% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)
Rozszerzenie choroby przewlekłe: 7% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)

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

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: 2,5% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)
Rozszerzenie choroby przewlekłe: 3,5% wartości umowy (do maksymalnie 34.000 PLN)
Więcej informacji w OWU Signal Iduna - zachęcamy do pobrania dokumentu:
OWU Bezpieczna Podróż Signal Iduna
OWU Bezpieczna Rezerwacja Signal Iduna

Ubezpieczenie dotyczące kosztów rezygnacji/przerwania podróży można wykupić w dniu zawarcia
umowy lub wpłaty zaliczki (co pierwsze).

Uwaga! Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie informacyjny - przed podjęciem decyzji o
ubezpieczeniu należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Signal Iduna.
Zadzwoń do nas: 536 332 980 - doradzimy Ci, który wariant ubezpieczenia jest
najkorzystniejszy dla Ciebie i Twojego wyjazdu.

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

