Страхування фінансових ризиків, пов'язаних з відмовою / перериванням подорожі

Ліміт

Страховим випадком є неможливість здійснення подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і
ненавмисної події, що відбулася до дати початку подорожі, а саме:
1

смерть, отримання травми або раптове захворювання, в тому числі на COVID-19, які вимагають
амбулаторного лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника;

100%

2

отримання травми або раптове захворювання, в тому числі на COVID-19,які вимагають стаціонарного
лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника;

100%

3
4

знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або протиправних
дій третіх осіб;
викрадення або пошкодження транспортного засобу, на якому планувалося здійснити заброньовану
подорож;

100%
100%

5

необхідність участі Застрахованої особи у судовому процесі;

100%

6

неотримання в’їзної візи Застрахованою особою або ким-небудь із членів її сім’ї, або супутником;

100%

7

затримка видачі візи Застрахованій особі або кому-небудь із членів її сім’ї, або супутником;

100%

8

видача візи на інші терміни, ніж подавалося клопотання;
викрадення у Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника проїзних документів (квитків),
закордонного паспорта, водійського посвідчення або інших документів;

100%

звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою роботодавця;

100%

9
10
11
12

збої, відмова в роботі машинного обладнання та інші непередбачені технічні несправності із засобом
водного транспорту (лайнер, теплохід), подорож (круїз) на якому була заброньована та оплачена;
запізнення на рейс із України.

100%

100%
100%

Страховим випадком також є факт понесення Застрахованою особою збитків через раптове
непередбачуване переривання подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і ненавмисної події,
що відбулася під час здійснення туристичної подорожі за кордон, а саме:
13
14

15

16

смерть, отримання травми або раптове захворювання Застрахованої особи або члена сім’ї
Застрахованої особи;
знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або протиправних
дій третіх осіб;
відмова у в’їзді в країну призначення Застрахованій особі, або члену її сім’ї, або супутнику, якщо така
відмова мотивована підозрою органів влади країни подорожі на незаконну трудову міграцію таких осіб
або підозрою наявності у них захворювання на COVID-19, якщо цей діагноз буде лабораторно
підтверджений висновком ПЛР- тесту в Україні, який в свою чергу має бути пройдений не пізніше 3
(трьох) днів після повернення до місця постійного перебування (проживання);
збої, відмова в роботі машинного обладнання та інші непередбачені технічні несправності із засобом
водного транспорту (лайнер, теплохід), подорож (круїз) на якому була заброньована та оплачена.

100%
100%

100%

100%

Страховим випадком також є факт понесення Застрахованою особою збитків, які пов’язані із
такими раптовими, непередбачуваними та ненавмисними подіями, а саме:
17

запізнення на рейс із України

200 EUR/USD

18

запізнення рейсу, на якому Застрахована особа прибула в Україну

100 EUR/USD

