
 

 

MENTIUNI SPECIALE: 

Prin derogare de la conditiile de asigurare, Asiguratorul acopera anularea calatoriei ca urmare a imbolnavirii grave cu coronavirus 

(COVID-19), sindromul respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sau oricare mutatie sau variatie a acestuia, daca viata 

persoanei în cauza este pusa în pericol si este necesara internarea în spital si/sau pentru terapie intensiva a uneia dintre 

urmatoarele persoane: Asiguratului si/sau a sotului/sotiei sau al concubinului/concubinei acestuia sau al unei rude de gradul I, II. 

O îmbolnavire este considerata a fi grava, daca din aceasta rezulta în mod imperios incapacitatea de a calatori. Incapacitatea de 

a calatori se probeaza prin: 

- prezentarea unui test covid efectuat de o institutie acreditata (testele rapide nu sunt acceptate) al Asiguratului si / sau al sotului / 

sotiei sau al unei rude de gradul I, II, cu cel mult 21 de zile calendaristice inainte de data de inceput a calatoriei. 

- prezentarea unui bilet de externare din spital, maxim la 45 de zile anterior inceperii calatoriei, ca urmare a imbolnavirii grave cu 

coronavirus (COVID-19), sindromul respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2).Carantinarea (izolarea) obligatorie impusa 

de autoritati persoanei infectate ca urmare a infectarii cu coronavirus (COVID-19), sindromul respirator acut sever coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) este considerata acoperita cu conditia ca aceasta sa se intample cu maxim 21 zile inainte de plecarea in alatorie. 

Înrautatirea unor conditii medicale preexistente în momentul încheierii asigurarii a persoanelor mentionate anterior, precum si 

nevoia de îngrijire (întretinere), nu constituie un eveniment asigurat. 

Atentie: Prezenta derogare nu extinde acoperirea prin asigurare asupra urmatoarelor situatii: 

• evenimente care sunt produse premeditat sau din culpa grava de catre persoana asigurata (cum ar fi de exemplu, dar nu limitativ, 

infectare intentionata cu SARS-Cov-2) 

• anularea calatoriei din teama de a calatori 

• refuzul de a respecta reglementarile legale in vigoare 

• anularea calatoriei din vointa asiguratului si/sau situatii impuse de restrictii de calatorie, anulari evenimente în strainatate, etc. 

chiar daca acestea ar interveni ca urmare a restrictiilor impuse de pandemia generata de virusul SARS-CoV-2. 

Orice fel de situatii in care calatoria nu se efectueaza ca urmare a restrictiilor impuse de pandemie, chiar daca asiguratul prezinta 

un test covid pozitiv, nu vor face obiectul acestei derogari, prin urmare nu vor fi despagubite. 



Limita maxima de despagubire pentru anularea calatoriei ca urmare a acestei acoperiri este de maxim 2.000 

euro/persoana, dar nu mai mult de valoarea pachetului turistic achizitionat si nu mai mult de 5.000 euro pentru un grup. 

Confirmarea evenimentului de diagnosticare cu COVID, izolare, carantinare si spitalizare, se face prin prezentarea de catre 

Asigurat a documentului eliberat de autoritatile medicale, sau dupa caz DSP, prin decizii conform cu legislatia in vigoare. 

Fransiza aferenta acestei acoperiri este de 10% din valoarea despagubirii. 

Aceasta acoperire functioneaza pentru politele incheiate pana la data de 01.04.2021 

Prima de asigurare: 

pana la 65 de ani – cota de prima 4% 

varsta intre 65– 80 ani  -  cota de prima 5% 

varsta peste 80 ani - cota de prima 7.5% 

 


