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Zbliża się okres wakacyjny. Często opóźnieniom ulegają połączenia lotnicze.
Czy wiesz, że składając wniosek możesz otrzymać odszkodowanie za
opóźniony lot? Dodatkowo można się również ubezpieczyć na taką
ewentualność. Właśnie tym zagadnieniem zajmiemy się w poniższym
poradniku.

1. Opóźnienie lotu przyczyny oraz zakres

Istnieje wiele możliwości, wypadków przez, które lot może zostać odwołany lub

opóźniony. Najczęściej wiążą się one z problemami technicznymi, brakami

kadrowymi czy oczekiwaniem na dokumenty bez których samolot nie wzniesie się w

powietrze. Do najczęstszych przyczyn odwołanych/opóźnionych lotów możemy

zaliczyć:

 Opóźnienie z winy przewoźnika

 Opóźniony przylot samolotu

 Przedłużenie kontroli bezpieczeństwa

 Duże nasilenie krajowego ruchu lotniczego

 Niekorzystne warunki pogodowe

 Przekierowanie lotu

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której odwołają lub opóźnią lot to mamy jak by dwa

wyjścia: albo możemy poczekać na lotnisku na samolot albo możemy zrezygnować z

luty i ubiegać się o zwrot kosztów. Obsług powinna na bieżąco informować o tym co

dzieje się z samolotem. Jeśli wymaga tego sytuacja można nawet ubiegać się o

nocleg na koszt przewoźnika.

Każde opóźnienie ma jednak pewne wytyczne dla których możemy się ubiegać o

odszkodowanie. Zwykle pod uwagę brane jest opóźnienie minimum 5 godzinne.

Oczywiście są też wyłączenia, w przypadku których nie otrzymamy odszkodowania.

Z taką sytuacja zetkniemy się, gdy opóźnienie nastąpi w wyniku katastrofy naturalnej,
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strajku, stanu wyjątkowego, wojny, i innych zdarzeń, które występują na skutek tzw.

siły wyższej.

Przewoźnicy nie mogą zostawić podróżujących na pastwę losu. Musi zostać

zapewnione dla podróżujących takie rzeczy jak:

 Nocleg

 Wyżywienie na cały czas oczekiwania na samolot,

 Napoje na cały czas oczekiwania na samolot,

 Zapewnienie środków komunikacji takich jak telefon czy e-mail,

 Alternatywne połączenie.

Czas oczekiwania na lotnisku wymaga często od nas zapłaty określonej kwoty za np.

zakup jedzenia czy przyborów toaletowych. I w takim przypadku możemy skorzystać

właśnie z ubezpieczenia na wypadek opóźnionego lub odwołanego lotu. Wypłata

świadczenia (tak jak wyżej wspominaliśmy) następuje jednak dopiero po pewnym

okresie, w którym nie ma naszego samolotu. Najkrótszy okres oczekiwania w swojej

ofercie ma Wiener bo są to 4 godziny. Większość ubezpieczycieli przyjęło 5 godzin

opóźnienia (Hestia, Warta, Generali). Rzadziej stosowaną praktyką jest okres 6

godzinny i korzystają z niego Allianz i Nationale Nederlanden.

2. Ile kosztuje ubezpieczenie odwołanego lotu

Nie możemy wykupić samego ubezpieczenia odwołanego lotu, jest ono elementem

ubezpieczenia turystycznego. Podstawowa polisa pokrywa nam koszty leczenia,

ratownictwa i NNW. Ubezpieczenie odwołanego/opóźnionego lotu jest tylko

dodatkiem podobnym do wypadków podczas aktywności fizycznej,

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i sprzętu sportowego. Aby mieć objęte

ochroną ubezpieczeniową wspomniane ryzyka, należy naszą polisę rozszerzyć o te

warianty, tak samo jak w przypadku odwołania/opóźnienia lotu.
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Poniżej składka ubezpieczeniowa za jeden dzień z opcją wykupionego

opóźnienia/odwołania lotu.

Towarzystwo

Ubezpieczeniowe

Koszty leczenia Cena za jeden dzień

ochrony

Europa Ubezpieczenia 700 000 zł 11 zł

Allianz 500 000 zł 12,85 zł

Nationale Nederlande 500 000 zł 11,65 zł

Procedurę zgłoszenia wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

zaczynamy od zgłoszenia zdarzenia do centrum alarmowego lub informacyjnego

ubezpieczyciela. Następnie konsultant poinformuje, co należy zrobić dalej i jakie kroki

podjąć. Należy zgromadzić wszystkie wydatki ponoszone (paragony, faktury), a także

zaświadczenie od przewoźnika o odwołanym/opóźnionym locie.

To jaką kwotę możemy otrzymać w ramach ubezpieczenia określają Ogólne Warunki

Ubezpieczeniowe. Tam zawarte są kwoty do jakich maksymalnie możemy się

ubiegać o zwrot środków za poniesione koszty. Głównie zwracane środki są za

wydatki poniesione na środki kosmetyczne, żywność, odzież, koszty noclegowe (jeśli

nie zostały zapewnione przez przewoźnika).

Ubezpieczyciele rozpatrują wniosek zgodnie z terminem zawartym w OWU i wynosi

on z reguły 30 dni. Można jednak liczyć na wcześniejszą wypłatę odszkodowania.

Czasami może Towarzystwo Ubezpieczeniowe żądać od nas dodatkowych

dokumentów co niestety może opóźnić wypłatę odszkodowania.

3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele również w przypadku tego rodzaju ubezpieczenie określają szereg

wyłączeń. Na podstawie wielu przeanalizowanych OWU można wnioskować, że

pasażerowie nie otrzymają odszkodowania za opóźniony /odwołany lot, jeśli (zapisy

oryginalne z OWU):

 opóźnienie będzie krótsze niż granica odpowiedzialności towarzystwa,
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 ubezpieczony nie dostarczy rachunków ani faktur potwierdzających

poniesione koszty,

 opóźnienie lub anulacja dotyczy lotu czarterowego,

 kwota wydatków była wyższa niż ta, którą jako maksymalną gwarantowaną

wyznaczył ubezpieczyciel,

 opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane przez czynniki

znajdujące się w generalnych włączeniach odpowiedzialności, np. wojnę, atak

terrorystyczny, katastrofę ekologiczną, strajki, zamieszki itp.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się z decyzją Towarzystwa Ubezpieczeniowego

pozostaje nam napisanie odwołania do Rzecznika Praw Konsumenta lub droga

sądowa.


