
 

 

KLAUZULA nr 3 COVID-19 + kwarantanna 

Na mocy niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy 

ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (kod: RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie 

turystycznej (kod RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu: 

- Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 

- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 

w sytuacji: 

a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, 
 

b) Śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich, 
 

c) Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakooczy się do dnia rozpoczęcia 
imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy 
rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych 
świadczeo podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

 
d) Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub 

Współuczestnika podróży, która nie zakooczy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, 
wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów 
(kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeo podróżnych 
w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod 
RGF, RGS) 

 
e) Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, 

Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy 
turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) 
lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub 
wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 
lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie 
wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb 
medycznych lotniska. 

 
 

Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY 
TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeo S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r. 


