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KLAUZULA nr 1
Terroryzm

Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpie-
czeniu rezygnacji z imprezy turystycznej włączone są koszty rezygnacji wynikają-
ce z powodu aktu terroru, o ile spełnia on łącznie poniższe warunki:
 a)  doszło do niego na terytorium Europy (z wyłączeniem Turcji) w trakcie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności SIGNAL IDUNA, 
ale maksymalnie 30 dni przed podróżą, 

 b)  został potwierdzony przez środki masowego przekazu,  
 c)  w jego wyniku zginęło co najmniej 7 osób,
 d)  cel podróży Ubezpieczonego znajduje się w odległości nie większej niż  

90 km od miejsca, w którym miał miejsce. 
Klauzula dodana do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Koszty Imprezy 
Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. 

KLAUZULA nr 2
COVID19

Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubez-
pieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa  
w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:
- Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 
- Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży  
potwierdzonego diagnozą medyczną.

Dodatkowo w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakie-
towego, udziału w konferencji – jeśli obejmują one także przelot (RG) oraz 
anulacji biletu lotniczego (RGF) włączone są koszty rezygnacji wynikające  
z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyż-
szej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie 
Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot 
kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia  oświadcze-
nia wystawionego przez Służby Medyczne Lotniska.
1)  Epidemia Choroby Zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń 

lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we 
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 
dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana  
w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunika-
tów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat 
Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub 
międzynarodowe

2)  Pandemia – epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze czę-
ści kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza 
Światowa Organizacja Zdrowia.

Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne 
Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 
z dnia 16.04.2020 r.  


