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KLAUZULA nr 3
COVID-19 + kwarantanna (kod CQ)

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:
1)  Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 

Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą 
medyczną,

2)  Śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,
3)  Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, 

Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się 
do dnia rozpoczęcia podróży (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie 
z części zakupionych świadczeń podróżnych (kod RGF, RGS),

4)  Izolacji, izolacji domowej Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia 
rozpoczęcia podróży (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części 
zakupionych świadczeń podróżnych (kod RGF, RGS),

5)  Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika 
podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku 
rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, udziału w konferencji 
- jeśli obejmują one także przelot (kod RG) oraz 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 wysta-
wionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Definicje:
1)  Epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcze-
śniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 
niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach 
masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez 
władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub 
Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe

2)  Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kon-
tynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa 
Organizacja Zdrowia.

3)  Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była na-
rażona na zakażenie Sars- Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapo-
bieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej 
kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczają-
cych granicę kraju docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie po-
dróży lub podróżnych powracających do Kraju zamieszkania. Kwarantanna 
jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
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4)  Izolacja, izolacja domowa - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem 
badania w kierunku Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami, który po zba-
daniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. 
Izolacja jest  potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie 
służby.

5)  Dzieci – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia 
imprezy turystycznej  nie ukończyły 18 roku życia, wskazane w jednej umo-
wie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym 
pokoju.

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 Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 
z dnia 16.04.2020 r.


