
Zwrot kosztów na wypadek upadłości linii lotniczej

W ramach tej usługi w przypadku bankructwa linii lotniczej klient otrzyma zwrot kosztów zakupu biletów. Usługa obo-

wiązuje, jeśli w potwierdzeniu rezerwacji widnieje o niej zapis. W poniższym podsumowaniu przedstawiono, jak wygląda 

gwarancja.

Czego dokładnie dotyczy usługa zwrotu kosztów na wypadek upadłości linii lotniczej?

• Biletów lotniczych, o których mowa w potwierdzeniu rezerwacji.

• Sytuacji, w której lot(y), na który(e) wykupiono bilety, zostanie(ą) odwołane przez  linię lotniczą (całkowicie lub częś-

ciowo) z powodu jej bankructwa lub w razie jego nieuchronności.

Od jakiego momentu obowiązuje usługa rekompensaty?

• Od momentu dokonania rezerwacji i uiszczenia zapłaty za lot.

Jakiego rodzaju koszty zostaną mi zwrócone?

• Koszt zakupionych biletów, jeśli loty zostaną odwołane.

• Jeśli zarezerwowany lot zostanie odwołany po odbyciu przez Ciebie odcinka podróży i konieczne będzie zarezerwo-

wanie nowego lotu, zwrócone zostaną Ci następujące koszty:

-  koszty biletu na lot, który został anulowany, lub;

-  koszty bezpośredniej podróży powrotnej do miejsca, w którym rozpoczęto podróż

Ile wynosi maksymalna kwota zwrotu?

• 1500 EUR za osobę za bilet.

Kiedy nie obowiązuje zwrot kosztów w przypadku upadłości linii lotniczej?

• Jeżeli (zbliżające się) bankructwo jest wynikiem:

-  wojny lub wrogiej inwazji, działań wojennych lub podobnych (niezależnie od tego, czy miał miejsce fakt 

 wypowiedzenia wojny);

-  wojny domowej, rewolty, rewolucji, zamieszek, które prowadzą do powstania, zakłócenia pokoju, strajków, 

 sytuacji wyjątkowych;

-  puczu wojskowego lub zamachu stanu w inny sposób, stanu oblężenia, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia  

 mienia przez rząd lub władze publiczne lub lokalne, lub w ich imieniu.

• Jeżeli koszty mają zostać pokryte na podstawie innych przepisów lub innego ubezpieczenia.



Co robić w przypadku upadłości linii lotniczej?

• Niezwłocznie skontaktuj się z nami lub zgłoś ten fakt bezpośrednio następującej instytucji:

 International Passenger Protection Ltd (Claims Office) IPP House,

 22-26 Station Road, West Wickham,

 Kent BR4 0PR,

 Wielka Brytania.

 Tel: (020) 8776 3750,

 E-mail: info@ipplondon.co.uk;

 Możesz też skorzystać ze strony internetowej http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

• Aby otrzymać zwrot kosztów, powiadom nas o tym w ciągu jednego miesiąca. W przeciwnym razie zwrot kosztów 

nie będzie możliwy.

Ważne informacje

• Usługa zwrotu kosztów podlega pod prawo Holandii.

• Skutki finansowe podlegają dodatkowo ochronie przez organizację International Passenger Protection (Między-

narodowa ochrona pasażerów)..

Definicje:

• Klient”, “Ty”: osoba lub organizacja, która dokonała zakupu biletu, na którym widnieje jej nazwisko/nazwa.

• My” “nas”: Flighttix.pl - Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Numer w Izbie Handlowej: 52300943.


