Szanowni Państwo,
informujemy, że w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku
rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2.
Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:
•

W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA
wyłączona jest rezygnacja z podróży (ryzyka RG, RGF, RGH) oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej
(ryzyko RGS), jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.

•

Po opłaceniu dodatkowej składki (zwyżka CV)
1) do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub
przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (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 nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą
medyczną;
2) do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF) - jeśli obejmują
one także przelot, włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład
samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży 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.

Aby zapewnić Klientów o posiadaniu przez nich ochrony ubezpieczeniowej rozszerzonej o rezygnację z powodu
zachorowania na Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, na wydruku polisy pojawia się treść Klauzuli nr 2 oraz kod
zwyżki CV przy każdym Ubezpieczonym posiadającym rozszerzenie.
Dodatkowo przypominamy, że w produktach Bezpieczne Podróże i Karcie SIC World, World Sport, World Sport Plus są
objęte ochroną koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy SARS-CoV-1, SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:
•

•

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Szczególnymi Warunkami
Ubezpieczenia do Kart SIC World, World Sport, World Sport Plus od 8.05.2020 świadczymy ochronę z tytułu
kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 z ich mutacjami w tym
zachorowania na COVID-19.
W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo bezpłatnie przedłużamy ochronę do 7 dni w zakresie kosztów
leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek
epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
SIGNAL IDUNA.
Z poważaniem,
Zespół SIGNAL IDUNA

