
CERTYFIKAT OCHRONY 
DO UMOWY UBEZPIECZENIA ROZSZERZONEJ O KLAUZULĘ KWARANTANNY, 

ZAWARTEJ OD DNIA 9.07.2021 r. W OPARCIU 
O OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY GLOBTROTER PRZYJĘTE 

UCHWAŁĄ ZARZĄDU TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. NR 72/2020. 

Potwierdzamy, że w związku z rozszerzeniem zakresu umowy o Klauzulę kwarantanny, od dnia 9.07.2021 
r. odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. (dalej „Allianz”) w ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia
i ubezpieczenia assistance, została rozszerzona o ochronę w zakresie pokrycia kosztów zakwaterowania
i wyżywienia Ubezpieczonego, poniesionych w związku z:

a) przedłużeniem	pobytu	w	Hotelu	(ponad	pierwotny	planowany	okres	pobytu	w	tym
Hotelu)	lub

b) koniecznością	zmiany	Hotelu,
z	powodu	objęcia	Ubezpieczonego	w	Okresie	ubezpieczenia,	w	trakcie	Podróży	poza	terytorium	Kraju	
zamieszkania,	obowiązkową	Kwarantanną	w	związku	z	narażeniem	na	zakażenie	chorobą	wywołaną	
wirusem	SARS-CoV-2	(zwaną	dalej	„COVID-19”)	lub	Izolacją	w	przypadku	zachorowania	na	COVID-19,	
udokumentowanymi	zaświadczeniem	wystawionym	przez	uprawniony	do	tego	podmiot,	maksymalnie	do	
równowartości	kwoty	5400	zł,	co	stanowi	górną	granicę	odpowiedzialności	Allianz.

Zakres udzielanej ochrony nie obejmuje pokrycia:
a) kosztów	zakwaterowania	-	jeżeli	zgodnie	z	przepisami	obowiązującymi	w	kraju,

w	którym	miała	miejsce	Kwarantanna	lub	Izolacja,	kraj	ten	zapewnia	pokrycie	kosztów
zakwaterowania,

b) kosztów	wyżywienia	-	jeżeli	zgodnie	z	przepisami	obowiązującymi	w	kraju,	w	którym	miała	miejsce
Kwarantanna	lub	Izolacja,	kraj	ten	zapewnia	pokrycie	kosztów	wyżywienia.

Pod	pojęciem	Izolacji	rozumiemy	zalecone	przez	służby	medyczne	lub	sanitarne	danego	kraju,	odosobnienie	
Ubezpieczonego	w	miejscu	jego	pobytu	poza	terenem	Polski	i	Kraju	zamieszkania,	w	związku	z	jego	
zachorowaniem	na	COVID-19,	potwierdzonym	dodatnim	wynikiem	testu	diagnostycznego,	w	celu	
zapobieżenia	szerzenia	się	COVID-19.	

Ubezpieczający	ma	prawo	wypowiedzieć	Umowę	ubezpieczenia	w	każdym	czasie	z	zachowaniem	
7-dniowego	okresu	wypowiedzenia.	Wypowiedzenie	Umowy	ubezpieczenia	nie	zwalnia	Ubezpieczającego
z	obowiązku	opłacenia	składki	za	okres,	w	którym	Allianz	udzielał	ochrony	ubezpieczeniowej.
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QUARANTINE CERTIFICATE 
TO THE INSURANCE AGREEMENT EXTENDED WITH THE QUARANTINE CLAUSE PURCHASED FROM 

09.07.2021 BASED ON THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF GLOBTROTER TRAVEL 
INSURANCE ACCEPTED BY RESOLUTION OF THE MANAGEMENT BOARD OF TUIR ALLIANZ 

POLSKA S.A No. 72/2020

We confirm that due to the extension of the scope of the insurance agreement to include the 
Quarantine Clause, the liability of TUiR Allianz Polska S.A. from 09.07.2021 (hereinafter 
"Allianz") under the Medical Expense Insurance and assistance insurance, was extended to 
cover accommodation and food costs of the Insured, incurred in connection with:

a) extending the stay at the Hotel (beyond the original planned period of stay at this
Hotel) or

b) the necessity to change the Hotel,
due to the fact that the Insured was required to complete during the Insurance Period, during the trip 
outside the territory of the country of residence, mandatory Quarantine due to exposure to infection with 
the disease caused by the SARS-CoV-2 virus (hereinafter referred to as "COVID-19") or Isolation in the 
event of contracting COVID-19 , documented by a certificate issued by an authorized entity, up to the 
equivalent of PLN 5,400, which is the upper limit of Allianz's liability.

The scope of the protection provided does not include the coverage of:
a) accommodation costs - if in accordance with the regulations in force in the country, where the

Quarantine or Isolation took place, that country will provide coverage accommodation,
b) food costs - if in accordance with the regulations in force in the country where it took place

Quarantine or Isolation, this country provides food costs.

Isolation is understood as the isolation of the Insured, recommended by the medical or sanitary services of a 
given country, in the Insured's place of stay outside Poland and the country of residence, due to his 
contracting COVID-19, confirmed by a positive diagnostic test result, in order to prevent the spread of 
COVID-19 .

The Policyholder may terminate the Insurance Contract at any time with 7-day notice. The termination of the 
Insurance Contract does not release the Policyholder from the obligation to pay the insurance premium for 
the period when Allianz provided insurance coverage.
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