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Generali

Towarzystwo

Ubezpieczeń

S.A.,

potwierdza,

ubezpieczenie

że

„Generali

z

myślą

o podróży” obowiązujące od 20 stycznia 2022 r, pokrywa koszty leczenia i usługi assistance za granicą
również w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa (COVID-19) – do sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia i assistance wskazanej na umowie ubezpieczenia.
Za koszty leczenia uważa się również wydatki poniesione na kwarantannę lub izolatorium, jeśli jest
zalecony i zorganizowany przez służby medyczne danego Państwa, w przypadku nagłego zachorowania
potwierdzonego testem diagnostycznym na jednostkę chorobową zaliczaną w czasie podróży zagranicznej
do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jeśli uprzednio zarezerwowany
pobyt nie może być wykorzystany bądź czas rezerwacji się zakończy w trakcie kwarantanny.

Generali

Towarzystwo

Ubezpieczeń

S.A.,

confirms

that

travel

insurance

“Generali,

z

myślą

o podróży”, in force from 20 January 2022, covers medical costs and assistance services abroad also in
case of sudden illness with coronavirus (COVID-19) - up to the sum insured for medical costs and
assistance indicated in the insurance contract.
Medical expenses are also considered to be expenses incurred in a quarantine or isolation,
if recommended and organized by the medical services of the State concerned, in case of sudden illness
confirmed by a diagnostic test for a disease entity classified as a pandemic disease by the World Health
Organization (WHO) at the time of travel abroad, if a previously booked stay cannot be used or the booking
period ends during quarantine.
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