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W ostatnim czasie stan epidemii w Polsce został zastąpiony stanem zagrożenia
epidemicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu krajach na świecie
pandemia traktowana jest jako zagrożenie wciąż aktualne – również dla
naszych wakacyjnych pomysłów wyjazdów. Częste zmiany przepisów
prawnych, odwoływanie lotów, okresy kwarantanny, wprowadzanie i zmiana
kolejnych obostrzeń powoduje, że trudno nam jest z pełnym przekonaniem
planować okresy urlopów za granicą. Warto zatem pochylając się nad
kreśleniem planów wypoczynku zwrócić uwagę na to, czy nasze ubezpieczenie
turystyczne pokryje ryzyko związane z koronawirusem. My w tym poradniku
przyjrzymy się ofertom towarzystw ubezpieczeniowych.

1. Definicja pandemii

Zgodnie z definicją, epidemia jest to występowanie zwiększonej liczby zachorowań

na daną jednostkę chorobową w określonym czasie i w określonym miejscu. Zostaje

ogłoszona przez lokalne władze lub na znacznie większą skalę - przez Światową

Organizację Zdrowia (WHO).

Koronawirus stanowi zagrożenie dla innych krajów, ponieważ rozpowszechnił się na

inne państwa. Tempo rozprzestrzeniania się wirusa kwalifikuje go jako zdarzenie

nagłe i wymagające szybkiego działania.

Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa to również kolejna okazja

poszerzenia oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Na rynku pojawiły się oferty

towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia rekompensujące szkody

powstałe u podróżujących turystów i wywołane koronawirusem. Warto jednak

pamięta, że każde TU interpretuje pandemię i jej skutki według własnych zasad.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość ochrony w razie różnych sytuacji

zachodzących w okresie trwania pandemii. Zgodnie z postanowieniami ogólnych

warunków ubezpieczeń (OWU) polisy turystyczne w jednym z wybranych wariantów

mogą zapewnić nam pokrycie kosztów w takich sytuacjach, jak np.:
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 pobyt w szpitalu i leczenie w razie zachorowania na Covid-19,

 wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2,

 przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka,

 zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu

pozytywnego wyniku testu,

 zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu

kwarantanny,

 powrót do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny.

Jeszcze do niedawna większość ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia wyłączała zarówno epidemię, jak i pandemię. Obecna sytuacja jednak

spowodowała, że towarzystwa musiały zmienić swoje podejście do tego tematu (w

tym wypadku chodzi o koronawirusa), a tym samym dopuszczają możliwość pokrycia

kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem na Covid-19.

2. Koszt i zakres ubezpieczenia turystycznego obejmującego zachorowanie
na COVID-19

Ubezpieczenie od Covid-19

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena

Nationale-
Nederlanden

Koszty

leczenia

500 000 zł

Ratownictwo

100 000 zł

Bagaż

5 000
zł

13,32 zł
1 os. / 1 dzieńDodatkowo: NNW 25 000zł, OC 300 000 zł,

OC sportowe 300 000 zł, zachorowanie na

covid, koszt testu na covid, opieka nad

dzieckiem, izolacja, kwarantanna

Signal Iduna Koszty Ratownictwo Bagaż 13,97 zł
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leczenia

280 924 zł
46 821 zł 2 000

zł
1 os. / 1 dzień

Dodatkowo: NNW: 45 000 zł leczenie w razie

zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów

testu zleconego przez lekarza przedłużony

pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka

Generali

Koszty

leczenia

800 000 zł

Ratownictwo

800 000 zł

Bagaż

4 000
zł

14,71 zł
1 os. / 1 dzień

Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł

leczenie w razie zachorowania na Covid-19,

pokrycie kosztu testu zleconego przez

lekarza, pokrycie kosztów izolacji w wyniku

pozytywnego testu, pokrycie kosztów

kwarantanny

Allianz

Koszty

leczenia

500 000 zł

Ratownictwo

50 000 zł

Bagaż

4 000
zł

14,69 zł
1 os. / 1 dzień

Dodatkowo: NNW: 40 000 zł leczenie w razie

zachorowania na Covid-19, pokrycie kosztu

testu z wynikiem pozytywnym zleconego

przez lekarza lub placówkę medyczną,

przedłużony pobyt z powodu zachorowania

dziecka, pokrycie kosztów izolacji w wyniku

pozytywnego testu

Europa Koszty Ratownictwo Bagaż 22,43 zł
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Ubezpieczenia leczenia

1 404 619 zł
46 821 zł 4 682

zł
1 os. / 1 dzień

Dodatkowo: NNW: 46 821 zł OC: 468 206 zł,

leczenie w razie zachorowania na Covid-19,

pokrycie kosztu testu z wynikiem

pozytywnym, przedłużony pobyt z powodu

zachorowania dziecka, pokrycie kosztów

izolacji w wyniku pozytywnego testu, pokrycie

kosztów kwarantanny

Tylko nieliczni ubezpieczyciele zastosowali wyłączenie odpowiedzialności w

przypadku pandemii. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że inne towarzystwa

świadczą taką ochronę w czasie pandemii. W większości przypadków mają oni już

wyłączenie od epidemii i skażeń wszelkiego rodzaju.

 Nationale-Nederlanden - od grudnia 2021 roku rozszerzyło ochronę w ramach

ubezpieczenia turystycznego o kolejne elementy związane z pandemią Covid-

19. Ubezpieczenie turystyczne uwzględnia pokrycie kosztów poniesionych na

izolację (przez maksymalnie 10 dni do 3000 zł), jeśli pobyt jest zalecony przez

służby medyczne danego kraju, w przypadku nagłego zachorowania

potwierdzonego pozytywnym testem diagnostycznym, a także pokrycie

kosztów lub refundację kosztów transportu powrotnego po pobycie na izolacji

i/lub pokryciu kosztów przebukowania biletu (do 500 zł), jeżeli z powodu

pobytu na izolacji Ubezpieczony nie może skorzystać z pierwotnie

zaplanowanego środka transportu.

 Allianz - pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na Covid-19

podczas podróży zagranicznej do wysokości gwarantowanej sumy

ubezpieczenia oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z

zachorowaniem na Covid-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek

transportu.

 Europa Ubezpieczenia - udziela ochrony w przypadku zachorowania na

Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia.
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 Wiener - nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.

 Generali - w zakresie podróży zagranicznych, pokrywa koszty leczenia i usług

assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną

granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma

ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.

 Signal Iduna – z uzyskanych danych wynika, że od 08 maja 2021 roku

ochroną są objęte koszty leczenia na skutek zachorowania na Sars-Cov-1,

Sars-Cov-2 z ich mutacjami.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informują, że

epidemia należy do generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Zgodnie z OWU

ogłoszenie stanu pandemii daje TU podstawę do odmowy pokrycia kosztów leczenia

związanych z zakażeniem COVID-19 czy wypłaceniem stosownego odszkodowania

z tytułu NNW.

3. Co powinno zawierać ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Warto wziąć pod uwagę, aby ubezpieczenie obejmowało rekompensatę na pokrycie

kosztów leczenia w wysokości przynajmniej 20 000 euro, ale oczywistym jest, że nie

jest to sztywna sugestia, ponieważ kwotę powinniśmy sami dopasować do kierunku

wyjazdu.

Kolejnym elementem są usługi assistance, które warto wybrać w jak najszerszym

zakresie (najlepiej żeby zawierały kompleksową pomoc w razie zarażenia się

wirusem). Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Analizując aktualne ofert

TU można dojść do wniosku, że wprawdzie na terenie Europy najtańszą polisę

turystyczną można mieć już za kilka złotych za dzień, a koszt polis obowiązujących

na świecie zaczyna się od kwoty około 5 zł, ale nie gwarantują one ochrony w

przypadku koronawirusa. Za polisę, która obejmuje to ryzyko z reguły trzeba sięgnąć

głębiej do kieszeni i zapłacić powyżej 10zł za dzień.

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają wsparcie dla zdrowych rodziców lub

opiekunów w razie zachorowania na Covid-19 dziecka. Na czas hospitalizacji i
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leczenia zdrowi członkowie rodziny mogą liczyć na zapewnienie zakwaterowania i

wyżywienia.

Wszystkie regulacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niektóre

firmy oferują także pokrycie kosztów transportu. W OWU jednak trzeba sprawdzić,

czy opcja pobytu z powodu choroby dziecka dotyczy tylko jednego opiekuna czy

wszystkich podróżujących.

4. Kilka pomysłów na bezpieczną podróż w czasach pandemii

Wybuch pandemii wywrócił świat do góry nogami. Wiele osób zastanawia się, czy

planować kolejne podróże. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie od

kosztów rezygnacji. Dzięki temu otrzyma się zwrot kosztów poniesionych z tytuł

anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia,

wcześniej opłaconego. Trzeba jednak sprawdzić, czy taka polisa zapewnia ochronę

w razie ogłoszenia stanu epidemii.

Aby nie zarazić się koronawirusem warto w podróży stosować kilka profilaktycznych

zasad:

 myć ręce możliwie jak najczęściej, używając mydło lub preparaty odkażające,

 nie zbliżać się do osób, które borykają się z gorączką, kaszlem lub katarem,

 zasłaniać usta i nos,

 w miarę możliwości unikać środków transportu publicznego,

 unikać kontaktu z żywymi zwierzętami, zwłaszcza w miejscach występowania

koronawirusa,

 nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,

 unikać bazarów i targów.


