
 

 
 

OŚWIADCZENIE INDYWIDUALNE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ  NA  PIELGRZYMKĘ SAMOLOTOWĄ 
„SERCE POŁUDNIOWYCH WŁOCH”  W TERMINIE 05.09. – 12.09.2022 R. DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

TURYSTYCZNEGO OD KOSZTÓW REZYGNACJI 100 % Na Kwotę 1.975 zł + 430 € 
 

 
UBEZPIECZENIE ZAWARTE W CENIE PODCZAS POBYTU: 

 
- ubezpieczenie obejmuje (choroby przewlekłe, leczenie Covid-19)  KL - 20.000 €, NNW – 15.000 zł, BP – 1000 zł 

 
 
MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO - NIE ZAWARTEGO W CENIE IMPREZY - DEKLARACJA: 
 
1. Deklaruję zawarcie dobrowolnego dodatkowego Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w 

imprezie turystycznej -  ok. 120 zł, które obejmuje m.in.: udokumentowany nieszczęśliwy wypadek, 
nagłe zachorowanie, śmierć bliskich osób, poważną szkodę w mieniu Ubezpieczonego, spowodowaną 
działaniem ognia, katastrofą żywiołu lub będącą następstwem przestępstwa. To ubezpieczenie nie obejmuje 
następstw chorób przewlekłych. 

2. Deklaruję zawarcie dobrowolnego dodatkowego Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w 
imprezie turystycznej + Choroby Przewlekłe –  ok. 180 zł, które obejmuje m.in.: udokumentowany 
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie związane z istniejąca chorobą przewlekłą, nagłe zachorowanie, 
śmierć bliskich osób, poważną szkodę w mieniu Ubezpieczonego, spowodowaną działaniem ognia, 
katastrofą żywiołu lub będącą następstwem przestępstwa. 

3. Deklaruję zawarcie dobrowolnego dodatkowego Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w 
imprezie turystycznej  + ryzyko zachorowania na SARS-COV  + kwarantanna – ok. 215 zł, które 
obejmuje m.in.: nagłe zachorowanie na Covid-19, pozostawania na kwarantannie po styczności z osobą 
chorą na COVID-19, udokumentowany nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć bliskich osób, 
poważną szkodę w mieniu Ubezpieczonego, spowodowaną działaniem ognia, katastrofą żywiołu lub będącą 
następstwem przestępstwa. To ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób przewlekłych. 

4. Deklaruję zawarcie dobrowolnego dodatkowego Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w 
imprezie turystycznej + ryzyko zachorowania na SARS-COV i kwarantanna + Choroby 
Przewlekłe -  ok. 275 zł, które obejmuje m.in.: nagłe zachorowanie na Covid-19, nagłe zachorowanie 
związane z istniejąca chorobą przewlekłą, udokumentowany nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, 
śmierć bliskich osób, poważną szkodę w mieniu Ubezpieczonego, spowodowaną działaniem ognia, 
katastrofą żywiołu lub będącą następstwem przestępstwa. 

 
 

JA  .........................................................................DATA URODZENIA lub PESEL................................................  
 
 
WYBIERAM DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE                           
 
(WYBRANE NR UBEZPIECZENIA PROSZĘ ZAZNACZYC X) 

 
Data i Podpis…………………………………………………… 

 

 
UWAGA!!! W przypadku, gdy Uczestnik rezygnuje z imprezy a nie jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem 
zostaną naliczone indywidualne koszty rezygnacji wynikające z wyliczenia stawek linii lotniczej i innych 
kontrahentów. W przypadku zmiany osoby wyjeżdżającej koszty zostaną naliczone indywidualnie. Godziny 
wylotów mogą ulec zmianie z winy linii lotniczych.  
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