Bezpieczna Rezerwacja – szczegółowe warunki promocji
W ramach działań zwiększających bezpieczeństwo rezerwacji biuro Taksidi wprowadziło
promocję dającą Klientom następujące bonusy:
a) bezpłatną rezygnację do 30 dni roboczych przed wyjazdem
b) 100% zwrot w przypadku zamknięcia granic
c) zaliczkę w kwocie 100 zł
d) opiekę zdrowotną w przypadku zachorowania na COVID-19 za granicą
e) ubezpieczenie od kosztów rezygnacji za jedyne 50 zł
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdego z ww. punktów:
Ad a) Każdy uczestnik kupujący wyjazd w ramach promocji Bezpieczna Rezerwacja może
bezpłatnie zrezygnować z wyjazdu na 30 dni roboczych przed startem wyjazdu. Aby skorzystać
z tej możliwości wystarczy zgłosić nam chęć rezygnacji na <info@taksidi.pl> bez konieczności
podawania przyczyny. Istotne jest to, że zwrotowi nie podlega koszt ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji (50 zł w warunkach promocji) oraz ewentualne loty, których zwroty są zależne od
polityki linii lotniczych.
Ad b) Jeśli zostaną zamknięte granice Polski lub kraju docelowego co uniemożliwi realizację
usługi transportu, to wyjazd zostanie odwołany, a wszyscy aktywni uczestnicy otrzymają 100%
zwrotu w regulaminowym czasie. Jeśli zamknięcie granic będzie dotyczyć regionów
tranzytowych, które można ominąć zmieniając nieco trasę przejazdu, to wyjazd będzie
normalnie realizowany i nie będą przysługiwać zwroty.
Ad c) Na czas trwania promocji kwota zaliczki zostaje obniżona do 100 zł. To wystarcza, aby
zarezerwować miejsce. Kolejna transza 400 zł jest płatna na 60 dni przed wyjazdem, a całość
kwoty na 30 dni przed wyjazdem. W przypadku, jeśli ktoś wykupuje ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji to musi dopłacić od razu 50 zł za ww. ubezpieczenie (to jest kwota, która jest
bezzwrotna). To samo dotyczy transportu lotniczego, który trzeba opłacić z góry (a polityka
ewentualnych zwrotów za bilety lotnicze zależy od przewoźników samolotowych)
Ad d) Nasze podstawowe ubezpieczenie podróżne (KL, NNW, OC, BP), które jest w cenie
wyjazdu, zawiera również koszty leczenia COVID-19. Czyli jeśli ktoś podczas wyjazdu
zostanie zdiagnozowany jako chory, to ubezpieczenie pokryje jego koszty leczenia.
Ad e) Na czas promocji Bezpieczna Rezerwacja obniżamy cenę zakupu Ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji do 50 zł. Jest to kwota bezzwrotna płatna od razu przy złożeniu rezerwacji.
To jest ubezpieczenie zewnętrzne w firmie AXA, które pokryje ewentualne koszty związane z
rezygnacją pod warunkiem, że powód rezygnacji jest zgodny z OWU (Ogólne Warunki
Ubezpieczenia). Poniżej załączamy wciąg z OWU, który wylistowuje powody podlegające
refundacji.

Poniżej wyciąg z OWU wymieniający powody, przy których AXA refunduje poniesione koszty:
1) Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeśli
uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego,
2) Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej
Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej
3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w
miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar,
zalanie, huragan, czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego
4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w
czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe
5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w
zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagający jego obecności w
miejscu zamieszkania
6) Śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby
towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z
biurem podróży – jedynie, jeśli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania wakacyjnego, a
cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób
nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży
Ważne – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można kupować tylko w momencie składania
rezerwacji. Nie jest możliwe dokupienie tego ubezpieczenia z opóźnieniem z uwagi na
wykluczenia w regulaminie Ubezpieczyciela.

