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INFORMACJE O PRODUKCIE, UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW 
REZYGNACJI 

 
   

 
 

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia 
− Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

 

Rodzaj ubezpieczenia 
− ącznika do ustawy 

ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
ubezpieczenie ryzyk finansowych. 
 

Tabela świadczeń 
Koszty zakupu podróży zostaną zwrócone, jeżeli nie będziesz w 
stanie wziąć lot z powodu następujących 
nieprzewidzianych zdarzeń: 

− żującej, jej 
towarzysza podróży objętego tą samą rezerwacją 
bliskiej rodziny, powodujący niemożność przebycia podróży 
zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez bezstronnego 
lekarza prowadzącego leczenie. 

− Śmierć osoby podróżującej, bliskiej osoby lub osoby 
towarzyszącej w podróży objętej tą samą rezerwacją. 
 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi zostać zamówione i 
op acone w momencie rezerwacji podróży. Ubezpieczenie to 
wchodzi w życie po dokonaniu rezerwacji i przestaje być ważne w 
momencie rozpoczęcia podróży, licząc od zarezerwowanej 
pierwotnej daty wyjazdu. Wszyscy podróżni objęci rezerwacją muszą 
mieć wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, aby można 
się by ć w przypadku anulacji rezerwacji. 
 
Niniejsze ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest dostępne dla 
osób mieszkają
(UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z 

ączeniem Chorwacja, w których niniejsze ubezpieczenie jest 
niedostępne. 
 

Ograniczenia 
Anulacja musi nastąpić najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem 
podróży, aby ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zachowa o swoją 
ważność. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji przestanie być 
ważne w momencie rozpoczęcia podróży. W przypadku anulowania 
rezerwacji poza naszymi godzinami pracy, należy skontaktować się 
bezpośrednio z liniami lotniczymi i dostawcami us ug hotelowych 
lub firmami wynajmującymi samochody. 
 
Gdy podróż zostanie anulowana po okazaniu ważnego 
zaświadczenia lekarskiego, zwrócony zostanie ca y koszt rezerwacji. 
Nie zwracamy op aty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub 
dokonanych wcześniej op at, kosztów oraz jakichkolwiek polis 
ubezpieczeniowych (z wyjątkiem ubezpieczenia turystycznego). 
Maksymalna kwota do zap aty w razie anulowania w przypadku 
wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 11 700 PLN 
za osobę i/lub 24 000 PLN za podróż. 
 

ście oznacza męża, żonę, dzieci, wnuki, 
rodzeństwo, rodziców, dziadków lub rodziców, teściów osoby 
ubezpieczonej lub osobę, która mieszka z ubezpieczonym jako 
partner, tak jakby byli ma żeństwem. 
 
 
 
 
 
 

Ogólne wyłączenia 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje: 

− odszkodowania, które może być otrzymane z innych 
ź inne ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji lub inne ubezpieczenia; 

− 

się 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; 

− ń psychicznych, 
chyba ż
objawów/problemów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, 
licząc od momentu rezerwacji podróży. Jeżeli anulacja 
dotyczy powyższych objawów, diagnoza musi zostać 
potwierdzona przez specjalistę; 

− chorób, wypadków lub innych konsekwencji ciąży lub 
porodu; 

− ń spowodowanych przez używanie alkoholu, 
innych środków odurzających, uspokajających lub 
narkotyków; 

− kosztów wynikających z opóźnienia przez 
ubezpieczonego decyzji o anulowaniu podróży; 

− sytuacji, w której cel podróż ć; 

− ń wynikających z procedur i zabiegów, którym 
podróż ę życzenie, np. operacji 
poprawiających urodę; 

− wszelkich dodatkowych ustaleń dotyczących podróży, 
których nie zawiera potwierdzenie, takie jak spektakle 
teatralne, itp.;  

− Strach przed lataniem. 
 

Rozpatrywanie roszczeń 
Wymagania dotyczące podróżnych 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obowiązuje jedynie wraz z 
ważnym zaświadczeniem lekarskim. Musimy otrzymać je w ciągu 
pięciu dni roboczych po dokonaniu anulacji. Zaświadczenie lekarskie 
musi być sporządzone przez bezstronnego lekarza, który jest osobą 
prowadzącą leczenie. Powinno ono zawierać nazwisko, dane 
kontaktowe i pieczęć lekarza. W przypadku braku pieczęci lekarza, 
należy do ączyć kopię dokumentu identyfikacyjnego lekarza 
 
W zaświadczeniu lekarskim muszą być również zawarte następujące 
informacje: 

− data badania, 
− wyniki badania, 

− diagnoza, 

− certyfikatów/dokumentów, które mogą 
mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny roszczenia, 

− informacja, że choroba jest poważna i uniemożliwia 
podróżowanie. 

 

Język 
W miarę możliwości rozpatrywanie roszczeń i obs uga klienta 
odbywa się w języku ojczystym, w przeciwnym razie odbywa się w 
języku angielskim. 
 

Rezygnacja z ubezpieczenia i refundacja 
Ubezpieczony będą ść 
umowę ubezpieczenia na czas oznaczony wynoszący 30 dni lub 
więcej, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia 
potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na 

Celem niniejszego zestawienia jest pomoc w zrozumieniu zakresu ubezpieczenia. Przedstawiono w nim charakterystykę polisy, świadczenia, 
ączenia. Niemniej jednak konieczne jest zapoznanie się ą treścią polisy ubezpieczeniowej, tabelą i wszystkimi aneksami, 

aby uzyskać  

ązujące w ramach Państwa ubezpieczenia są wyszczególnione w tabeli.  

Niniejsze zestawienie nie jest częścią treści warunków polisy ubezpieczeniowej. 
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podstawie przepisów dotyczą ść, tj. 
na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest 
to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed 

świadczenie o odstą  Jeśli 
ubezpieczony nie rozpoczą  podroż żono żadnych roszczeń, 

ąceniu 
ść.  

ześniejszego powrotu 
 

 
Ubezpieczenia zawarte na okres krótszy niż 30 dni nie podlegają 
prawu odstąpienia zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.  
 

Przetwarzanie danych osobowych przez 
Solid Insurance zgodnie z 
rozporządzeniem o ochronie danych 
Solid Försäkringsaktiebolag (szwedzki numer rejestracyjny 516401-

przetwarzanie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że naszym 
obowiązkiem jest upewnienie się, że dane przetwarzane są 
bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
regulacjami. 
 

Zbieranie danych osobowych 
Solid Insurance prosi swoich klientów oraz osoby, które wyrażają 
zainteresowanie korzystaniem z naszych us ug, o podanie pewnych 
danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer 

-mail, numer telefonu, 
informacje o zatrudnieniu itp. Dane uzyskiwane są bezpośrednio od 
Państwa, a także z innych źróde , np. od innych sp ek należących do 
naszej Grupy, jednego z naszych partnerów, brokera 
ubezpieczeniowego lub Państwa pracodawcy.  Dane mogą być 
również pozyskiwane lub uzupe niane i uaktualniane na podstawie 
kartotek administracji państwowej oraz innych rejestrów prywatnych 
i publicznych. Solid Insurance może też nagrywać rozmowy 
telefoniczne, zapisywać korespondencję elektroniczną oraz na inne 
sposoby dokumentować Państwa interakcje i komunikację z Solid 
Insurance.  
 

Cel 
Solid Insurance przetwarza dane osobowe do celów wymienionych 
poniżej. Przetwarzanie danych osobowych do tych celów jest 
konieczne. 
 
Przygotowanie umów i administrowanie nimi 

Insurance jest zbieranie, weryfikowanie i rejestrowanie danych 
osobowych przed zawarciem umowy z Państwem jako klientem, a 
także dokumentowanie i realizowanie zawartych umów oraz 
administrowanie nimi. Jeżeli umowa pomiędzy Państwem a Solid 
Insurance nie zostanie zawarta, Państwa dane osobowe będą 
przechowywane nie d użej niż trzy miesiące. Dane osobowe są 
przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z zawartej 
przez nas z Państwem umowy, zgodnie z prawnie określonymi 
limitami czasowymi. 
 
Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów ustawowych 
oraz innych przepisów i decyzji regulacyjnych  

W związku z powyższym dane osobowe są również przetwarzane w 
ązków wynikających z 

przepisów ustawowych, innych przepisów regulacyjnych i decyzji 
regulacyjnych. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
ą: 

(i) 
wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
rachunkowości; 

(ii) przetwarzanie danych osobowych w związku ze sk adaniem 
sprawozdań dla szwedzkiego Urzędu Skarbowego, szwedzkiej 

Komendy G wnej Policji, szwedzkiego Urzędu 
Komorniczego, szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego i 
innych organów.  
 
 

Analiza rynku i klientów  
Dane osobowe są także przetwarzane w ramach analiz rynku i 
klientów, niezbędnych do rozwoju dzia alności marketingowej i 
biznesowej oraz doskonalenia gamy produktów Solid Insurance 
oferowanej klientom. Dane są też przetwarzane, kiedy jest to 
niezbędne do prowadzenia normalnej dzia alności 
ubezpieczeniowej, np. do obliczania wysokości sk adek, obliczeń 
statystycznych lub zapobiegania stratom ubezpieczycieli. Dane 
osobowe mogą być również przetwarzane jako podstawa udzielania 
porad w zakresie ubezpieczeń. Jeżeli nie poprosili Państwo o 
blokowanie reklamy bezpośredniej, dane osobowe mogą zostać 
wykorzystane do ukierunkowania bezpośrednich reklam i ofert dla 
Państwa. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

Przetwarzanie danych osobowych przez 
osoby inne niż Solid Insurance 
Dane osobowe mogą być przetwarzane, z zachowaniem 
obowiązujących zasad poufności oraz do celów wymienionych 
powyżej, przez sp ki należące do Grupy oraz przez sp ki 
wsp pracujące z Grupą w celu realizacji świadczonych przez Grupę 
us ug takich jak zaspokajanie roszczeń, ocena ryzyka, reasekuracja, 
różne analizy itp. Podstawą prawną przetwarzania jest realizowanie 
umów zawartych przez Solid Insurance lub prawnie uzasadniony 
interes Solid Insurance. Dane osobowe są przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

Przekazywanie danych osobowych do 
państw trzecich 
W pewnych sytuacjach Solid Insurance może przekazać dane 
osobowe do krajów nienależących do UE/EOG (tzw. państw trzecich) 
oraz do organizacji zagranicznych. W takiej sytuacji Solid Insurance 
podejmie rozsądne dzia ania w celu upewnienia się, że Państwa 
dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i z zachowaniem 
odpowiedniego stopnia ochrony, porównywalnego i identycznego 
ze stopniem ochrony oferowanym na terenie UE/EOG. 
 

Państwa prawa 
Mają Państwo prawo otrzymywać informacje na temat przetwarzania 
Państwa danych osobowych przez Solid Insurance, w związku z czym 
mają Państwo prawo: 
    

a) uzyskać odpisy z rejestrów;  
b) poprosić o skorygowanie informacji nieprawid owych lub 

niepe nych;  
c) poprosić o usunięcie danych osobowych lub ograniczenie 

zakresu ich przetwarzania;  
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;  
e) jeżeli Solid Insurance przetwarza dane osobowe na podstawie 

umowy lub zgody, mają Państwo prawo, pod pewnymi 
warunkami, uzyskać od Solid Insurance dane osobowe, które 
dostarczyli Państwo Solid Insurance, i przes ać te dane 
osobowe innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne 
techniczne (przenoszenie danych).  

 

Państwa prośba lub sprzeciw, wyrażone zgodnie z punktami b-e 
powyżej, zostaną indywidualnie ocenione przez Solid Insurance. 
Jeżeli chcą Państwo wyrazić prośbę lub sprzeciw na zasadach 
opisanych powyżej, prosimy skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych Solid Insurance.   
 

Blokowanie reklamy bezpośredniej 
Mogą Państwo skontaktować się z Solid Insurance, żeby sprzeciwić 
się przetwarzaniu Państwa danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego (tzw. blokada reklamy bezpośredniej). Oznacza to, 
że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane do celów 
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marketingowych, zaś materia y marketingowe nie będą do Państwa 
przesy ane. Prośby o blokadę reklamy bezpośredniej należy zg aszać 
dzia owi obs ugi klienta Solid Insurance pod numerem telefonu 
0771-113 113 lub pocztą elektroniczną na adres kunder@solidab.se.   

Profilowanie i przetwarzanie w oparciu o 
prawnie uzasadniony interes 
W konkretnych przypadkach mają Państwo prawo sprzeciwić się 
profilowaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu 
o prawnie uzasadniony interes Solid Insurance. Profilowanie oznacza 
automatyczne przetwarzanie danych osobowych, aby ocenić pewne 
cechy osoby fizycznej, na przyk ad aby przeanalizować lub 
przewidzieć sytuację finansową tej osoby, jej osobiste preferencje, 
zainteresowania itp. Profilowanie jest wykorzystywane przez Solid 
Insurance na przyk ad do analizowania klientów na potrzeby 
marketingu.  Mają Państwo prawo sprzeciwić się profilowaniu, kiedy 
odbywa się ono na potrzeby marketingu. 
 

Pytania dotyczące przetwarzania danych 
osobowych 
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy 
kierować do inspektora ochrony danych Solid Insurance: 
 
Data Protection Officer Solid Insurance 
Telefon: +46 (0)42-623 60 00 
E-mail: DPO@solidab.se 
Adres:  Solid Insurance  
  Box 22068  
  SE-250 22 Helsingborg   
 
Jeżeli chcą Państwo zg osić skargę, mogą Państwo również 
skontaktować się ze szwedzkim organem ochrony danych. 
The Swedish Data Protection Authority 
Box 8114 
SE-104 20 Stockholm 

 
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Solid 
Insurance można uzyskać z witryny Solid Insurance pod adresem 
www.solidab.se. 
 

Reklamacje  
W przypadku, gdy nasza obs uga nie spe nia Państwa oczekiwań, 

żenie reklamacji, kontaktując się z nami telefonicznie 
lub potwierdzimy przyjęcie 
Państwa skargi, wyjaśnimy sposób jej rozpatrzenia i poinformujemy 
o koniecznych czynnościach z Państwa strony. Będziemy na bieżąco 
informować o postępach w procesie rozpatrywania reklamacji.  
 
Jeśli pragną Pań żyć reklamację, prosimy skontaktować się z 
nami pisemnie pod adresem:  
customer.relations.insurance@etraveligroup.com 
 
Jeżeli rozstrzygniecie reklamacji nie satysfakcjonuje Cię, masz 
możliwość zwrócić się do następujących podmiotów, co 
spowoduje rozpatrzenie skargi przez podmioty zewnętrzne: 
 

- Polski Rzecznik Finansowy (Aleje Jerozolimskie 87; 02-001 
Warszawa, Polska, http://www.rf.gov.pl); 

- jeśli ubezpieczenie zosta o wykupione on-line i jesteś 
konsumentem mieszkającym w kraju EOG (kraje Unii 
Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), 
możesz z ożyć skargę do podmiotu uprawnionego do 
rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich za 
pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania 
sporów ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod 
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/; 

- Szwedzki Krajowy Zarząd Sporów Konsumenckich 
(szwedzki urząd rozpatrujący  spory 
konsumenckie). Adres pocztowy: Box 174, 103 23 
Sztokholm, Szwecja. 

- Sąd powszechny w aścwy dla Twojego miejsca 
zamieszkania. 

 
Jeśli chcesz otrzymać bezp atne porady i wskazówki dla 
konsumentów w sprawach ubezpieczeniowych, możesz zwrócić 
się do:  

- Miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów w 
Polsce; 

- Szwedzkiego Biura Ubezpieczeń Konsumenckich 
zapewniajacego konsumentom niezależne informacje i 
porady dotyczące spraw ubezpieczeniowych. Adres 
pocztowy: Box 24215, 104 51 Sztokholm, Szwecja. 
Telefon: +46 (0) 8-22 58 00, strona internetowa: 
www.konsumenternas.se 

- Hallå konsument to krajowy serwis informacyjny 
koordynowany przez Szwedzką Agencję Ochrony 
Konsumentów. Adres pocztowy: Hallå konsument, 
Szwedzka Agencja Ochrony Konsumentów/KO, PO Box 
48, 651 02 Karlstad, Szwecja. Telefon: +46 (0) 771-525 525, 
strona internetowa: www.hallåkonsument.se  

 

Firma ubezpieczeniowa 
Solid Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag)  
Box 22068, 250 22 Helsingborg, Szwecja  
Obs uga klienta: +46 (0)771-113 113  
E-mail: kunder@solidab.se  
Strona internetowa: www.solidab.com  
Nr ident. firmy 516401-8482  
 
Solid Insurance jest szwedzką firmą ubezpieczeniową podlegającą 
Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu (nr ref.: 401229). 
 
Nadzór finansowy w Polsce sprawowany jest przez Komiskę Nadzoru 
Finansowego,  ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska, skr. poczt. 
419, knf@knf.gov.pl, https://www.knf.gov.pl/.  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia ą treścią warunków 
polisy ubezpieczeniowej. 
 

mailto:customer.relations.insurance@etraveligroup.com

