
Dane oraz dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do rozpatrzenia roszczenia: 

1. Roszczenie dotyczące wydatków medycznych i wypadkowych: 
- Wypełniony formularz wniosku o ubezpieczenie podróżne CISV; 
- Wypełniony CISV Health Form; 
- Wypełniony CISV Legal Form*; 
- Raport lekarza prowadzącego; 
- Faktury / paragony; 

 
2. Roszczenie dotyczące zagubionego lub zniszczonego bagażu: 

- Wypełniony formularz wniosku o ubezpieczenie podróżne CISV; 
- Raport przewoźnika (dla zagubionego / uszkodzonego bagażu); 
- Raport policyjny (dla skradzionej własności); 
- Faktury / paragony; 

 
3. Roszczenie dotyczące opóźnienia podróży: 

- Oryginalna faktura rezerwacyjna lub bilet elektroniczny; 
- Pisemne potwierdzenie przewoźnika wskazujące przyczyny opóźnienia; 
- Dowód rzeczywistej daty i godziny podróży statku, samolotu lub pociągu, taki jak 

bilet elektroniczny, odcinek biletu wydawany w kasie lub pisemne potwierdzenie od 
przewoźnika; 
 

4. Roszczenie z tytułu odpowiedzialności osobistej: 
- Wypełniony formularz wniosku o ubezpieczenie podróżne CISV; 
- Faktury / paragony; 
- Raport policyjny (jeśli dotyczy); 

 
5. Roszczenie z tytułu anulowania: 

- Wypełniony formularz wniosku o ubezpieczenie podróżne CISV; 
- Faktury / paragony za bilety lotnicze i opłatę za anulowanie; 
- Raport przewoźnika (do odwołania podróży); 
- Notatka CISV International, jeśli wydarzenie / program zostało anulowane z powodu 

problemów z bezpieczeństwem; 
 

6. Roszczenie w przypadku śmierci: 
- Akt zgonu; 
- Raport policyjny; 

 
7. Roszczenie w przypadku inwalidztwa: 

- Należy skontaktować się z Ubezpieczycielem (Zespół ds. Roszczeń?) 

 

We wszystkich przypadkach dokumenty muszą być dostarczone wraz z formularzem roszczenia na 
koszt Wnioskodawcy. Niezastosowanie się do tego spowoduje opóźnienie rozpatrzenia roszczenia 

i może spowodować jego odrzucenie. Skanowanie jest dopuszczalne. 

 

                                                             
* Dokumentem CISV Legal Form jest odpowiednio: 

- Adult Legal Form – dotyczy uczestników w wieku 18+; 
- Child Travelling Alone Legal Form – dotyczy uczestników w wieku 16 – 17 lat, podróżujących 

samodzielnie za zgodą rodziców; 
- Child Travellin with Leader Legal Form – dotyczy uczestników w wieku 15 lat lub mniej, 

podróżujących z dorosłym liderem za zgodą rodziców. 


