Acoperiri suplimentare pentru cazul in care
Asiguratul contractează virusul SARS-Cov 2
(Covid-19)
ASIGURARI DE VACANTE SI CALATORII
Prevederile Acoperirilor Suplimentare pentru cazul in care Asiguratul contractează virusul SARS-Cov 2 (Covid-19)
se completează cu cele ale Condițiilor Generale ale Condițiilor Particulare de asigurare privind asigurarea pentru
asistenta medicala de urgenta in caz de accident sau îmbolnăvire si ale Acoperirilor Suplimentare ( Mod 403/ Q/ QSP/
QP/ X05/ QX – Decembrie 2020).
Toate prevederile Condițiilor Generale, ale Condițiilor Particulare de asigurare privind asigurarea pentru asistenta
medicala de urgenta in caz de accident sau îmbolnăvire si ale Acoperirilor Suplimentare (Mod 403/ Q/ QSP/ QP/ X05/
QX – Decembrie 2020 ) rămân aplicabile în măsura în care, prin prezentele Acoperiri suplimentare pentru cazul in care
Asiguratul contractează virusul SARS-Cov 2 (Covid-19), nu se prevede contrariul.
1.

Se extinde Acoperirea suplimentara privind Anularea Călătoriei (STORNO) in limita sumei asigurate
de 2000 EUR, pentru cazul de deces sau îmbolnăvire cauzate de contractarea in perioada de valabilitate a politei
de asigurare, a virusului SARS-Cov 2 (Covid-19) de catre Asigurat sau membrii familiei acestuia mentionati in
voucherul de calatorie, conform contractului de prestări servicii turistice.
Prin membrii familiei Asiguratului se intelege, partenerul/partenera de viata (soț/soție, soț de drept comun/
soție de drept comun, partener/partenera civila, logodnic/logodnica, iubit/iubită) si copiii lor (inclusiv cei adoptati
si/sau pe care ii au in ingrijire) pana la varsta maxima de 18 ani, cu conditia sa traiasca si sa convietuiasca
impreuna la acelasi domiciliu, precum si parintii Asiguratului.
In plus fata de documentele menționate in condițiile de asigurare, pentru a putea beneficia de despăgubire,
Asiguratul trebuie sa prezinte obligatoriu atat dovada testului PCR pozitiv cat si un document medical din care
sa reiasa imposibilitatea efectuarii calatoriei, din motive medicale, ca urmare a contractarii virusului SARS-Cov
2 (Covid-19).
Data evenimentului luata in calculul despagubirii va fi data efectuarii testului PCR.

2.

Se extinde Acoperirea pentru ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA in limita sumei asigurate de 2000
EUR pentru Cheltuieli medicale de urgenta, respectiv in limita a 1000 EUR pentru Repatrierea medicala
sau repatrierea corpului neînsuflețit al Asiguratului decedat, pentru cazul in care pe durata călătoriei in
străinătate starea de sănătate a Asiguratului se alterează (sau intervine decesul) ca urmare a contractării
virusului SARS-Cov 2 (Covid-19).
Asiguratorul va acoperi in limitele sumelor asigurate menționate mai sus, următoarele:
Cheltuielile medicale de urgenta:
In cazul Asistentei medicale de urgenta in regim ambulatoriu, se vor acoperi numai costurile următoarelor
servicii medicale de care a beneficiat Asiguratul recomandate de medicul curant si necesare din punct de vedere
medical: test PCR pozitiv, consultații, investigații medicale, tratamente/masuri necesare pentru ameliorarea
stării clinice si medicamente.
In cazul Asistentei medicale in caz de urgenta in regim staționar (spitalizare) se vor acoperi numai costurile
următoarelor servicii medicale de care a beneficiat Asiguratul recomandate de medicul curant si necesare
din punct de vedere medical: test PCR pozitiv, consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente
medicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masa, transportul cu ambulanta la cea
mai apropiata unitate medicala si eventualul transfer la un alt spital în caz de necesitate.
Cheltuielile cu repatrierea medicala ulterioara spitalizării sau repatrierea corpului neînsuflețit al Asiguratului
decedat:
Asiguratorul acoperă cheltuielile in legătură cu repatrierea Asiguratului dintr-un spital din străinătate intr-un spital
din Romania /tara de cetățenie/tara de reședința, unde poate continua tratamentul adecvat sau la domiciliul
Asiguratului, dacă acesta se află în imposibilitatea de a se deplasa ca urmare a contractării virusului SARS-Cov
2 (Covid-19) in timpul călătoriei in străinătate, pe durata valabilității asigurării.
Asiguratorul acoperă cheltuielile in legătură cu repatrierea corpului neînsuflețit al Asiguratului decedat ca urmare
a contractării virusului SARS-Cov 2 (Covid-19) in timpul călătoriei in străinătate, pe durata valabilității asigurării,
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pana la reședința sau domiciliul acestuia din Romania, sau la locul de înhumare din Romania daca acesta diferă
de localitatea de domiciliu/reședință.
2.2.3. Repatrierea Asiguratului (medicala sau in caz de deces) este acoperita in limita sumei asigurate menționata in
poliță pentru aceasta acoperire.
2.3. In plus fata de documentele menționate in condițiile de asigurare, pentru a putea beneficia de despăgubire,
Asiguratul trebuie sa prezinte obligatoriu si dovada testului PCR pozitiv.
2.4. Data evenimentului luata in calculul despagubirii va fi data efectuarii testului PCR.
3.

Excluderi specifice Acoperirii suplimentare pentru cazul in care Asiguratul contractează virusul

3.1.

Asiguratorul nu va acorda nicio alta despăgubire in legătură cu virusul SARS-Cov 2 (Covid-19), in plus fata de cele
menționate la punctele 1 si 2 de mai sus.
Nu sunt acoperite cheltuielile efectuate de Asigurat in legătură cu perioada de carantina/izolare impusa de
autorități in străinătate ca urmare a contractării virusului SARS-Cov 2 (Covid-19), cu exceptia cheltuielilor medicale
mentionate la punctul 2.1.1.
Nu sunt acoperite costurile pentru testele de sănătate obligatorii sau efectuate din precauție/preventiv, necesare
pentru începutul, continuarea sau întoarcerea din călătorie.
Nu vor fi acordate despagubiri daca Asiguratul isi anuleaza calatoria din urmatoarele motive:
- frica/teama de calatorie,
- amenințarea (indiferent dacă este reală sau percepută) a unei boli transmisibile,
- neglijenta sau nerespectarea masurilor impuse de autoritati.
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