
CERTYFIKAT OCHRONY COVID-19 
DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ W OPARCIU O OGÓLNE WARUNKI 
UBEZPIECZENIA W   PODRÓŻY GLOBTROTER PRZYJĘTE UCHWAŁĄ ZARZĄDU 

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. NR 72/2020 .

Potwierdzamy, że odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. w ramach umów:
• Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance, 

• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie, 

• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie, 
została rozszerzona o ochronę z tytułu Nagłego zachorowania wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono
Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19).

W ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance:
• pokrywamy koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości sumy 

ubezpieczenia ustalonej w Umowie oraz potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia,

• pokrywamy koszty transportu do Kraju zamieszkania, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać 
wykorzystany pierwotny środek transportu.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia 
uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów 
skrócenia uczestnictwa w Imprezie gwarantujemy:
1)  zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:

• Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego 
wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej 
oraz dokumentacji medycznej;

• Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, 
nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie 
wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

• objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez 
uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

2)  zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:

• Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego;

• objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, udokumentowaną zaświadczeniem wystawionym 
przez uprawniony do tego podmiot.

Zakres udzielanej ochrony nie obejmuje kosztów leczenia, kosztów rezygnacji z Wyjazdu oraz kosztów powstałych na skutek 
skrócenia uczestnictwa w Imprezie zaistniałych z powodu Wyjazdu podjętego wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione 
organy administracji publicznej Kraju zamieszkania lub wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji 
publicznej w miejscu docelowym podróży. W przypadku, gdy Krajem zamieszkania Ubezpieczonego jest Rzeczpospolita Polska, za 
zalecenia te uważa się ostrzeżenia dla podróżnych wydawane i ogłaszane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1,  
02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, 
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).



COVID-19 COVER CERTIFICATE
TO THE INSURANCE CONTRACT BASED ON GLOBTROTER TRAVEL INSURANCE  

GENERAL TERMS AND CONDITIONS APPROVED BY THE MANAGEMENT BOARD OF 
TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. NO. 72/2020

We confirm that the liability of TUiR Allianz Polska S.A. under the contracts regarding:
• Medical treatment costs insurance and assistance insurance,
• Trip cancellation costs insurance and costs of shortened participation in an Event insurance,
• All-risk Trip cancellation costs insurance and costs of shortened participation in an Event insurance 
has been extended to cover a Sudden Illness resulting from a Disease whose spread has resulted in an epidemic
or pandemic being declared (in particular COVID-19).

As part of Medical treatment costs insurance and Assistance insurance:
• we cover medical treatment costs related to COVID-19 during a trip abroad up to the amount of the sum insured 

as set out in the Contract and confirmed in the Insurance Document,
• we cover costs of transport to the Country of Residence if the original means of transport could not be used due 

to COVID-19.

Under the contract regarding Trip cancellation costs insurance and costs of shortened 
participation in an Event insurance, as well as Insurance of cancellation costs of All-risk Trip 
cancellation costs insurance and costs of shortened participation in an Event insurance, we 
guarantee:
1) reimbursement of the costs of Trip cancellation due to:

• the Insured, the Insured’s Spouse or Child suddenly developing COVID-19, showing no prospects of recovering until 
the date of commencement of the Trip, in the opinion of the Attending Physician, issued on the basis of medical 
knowledge and medical records;

• the Insured’s Family Member suddenly developing COVID-19, requiring immediate hospitalisation, showing no 
prospects of recovering until the date of commencement of the Trip in the opinion of the Attending Physician, 
issued on the basis of medical knowledge and medical records;

• the Insured becoming subject to mandatory quarantine by sanitary services, which, according to a certificate issued 
by the competent entity, will not end until the date of the commencement of the Trip.

2) reimbursement of costs resulting from the shortening of the participation in the Event due to:

• the Insured, the Insured’s Spouse or Child suddenly developing COVID-19;
• the Insured becoming subject to mandatory Quarantine by sanitary services, as confirmed by a certificate issued by 

the competent entity.

The scope of cover granted does not include medical treatment costs, costs of cancellation of the Trip and costs 
resulting from the shortening of the participation in the Event which occurred due to the Trip undertaken against the 
recommendations issued by the competent public administration authorities of the Country of Residence or against 
the recommendations issued by the competent public administration authorities at the destination of the trip. If the 
Insured’s Country of Residence is the Republic of Poland, such recommendations are understood as travel advice 
(ostrzeżenia dla podróżnych) issued and published by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (“Allianz”),  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, entered in the Business Register kept by the District Court for the Capital City 
of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS number: 0000028261, Tax ID No. (NIP) 

525-15-65-015, Business ID No. (REGON) 012267870, amount of share capital: PLN 377,241,000 (fully paid up).
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