KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE COVID KRITJA 03-TUJ-01/21
1.

Ta klavzula velja skupaj z vsakokratnim veljavnimi Splošnimi pogoji za zavarovanje v tujini z asistenco (v nadaljevanju: splošni pogoji). Posamezne
določbe iz pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v tej klavzuli in niso v nasprotju z njo.

2.

Ne glede na izključitev kritja v splošnih pogojih in sicer, če je primer nastal kot posledica epidemije in pandemije, zavarovanje nudi zavarovalna kritja tudi
zaradi bolezni COVID-19.

3.

Za čas samoizolacije / karantene so kriti stroški podaljšanja nastanitve v primeru, ko se zavarovanec okuži s koronavirusom SARS-CoV-2, je napoten v
samoizolacijo / karanteno ter prvotno urejena in plačana nastanitev ne more biti več koriščena. V primeru družinske police kritje velja tudi za ostale
zavarovance, če potujejo skupaj z okuženim zavarovancem.

4.

Kriti so stroški vrnitve v domovino, če se zavarovanec okuži s koronavirusom SARS-CoV-2 in je napoten v samoizolacijo / karanteno ter se posledično
ne more vrniti v domovino na način kot je to prvotno nameraval. V primeru družinske police kritje velja tudi za ostale zavarovance, če potujejo skupaj z
okuženim zavarovancem.

5.

Stroški, navedeni v točkah 3 in 4 te klavzule, se povrnejo le ob predhodnem soglasju asistenčnega centra.

6.

Zavarovanje ne krije:
-

stroškov preventivnega testiranja na bolezen COVID-19,

-

stroškov podaljšanja nastanitve v času samoizolacije / karantene, če je bil zavarovanec, ki potuje sam, v stiku z okuženo osebo, sam pa ni okužen,

-

stroškov podaljšanja nastanitve v času karantene, če je celotno letovišče v karanteni,

-

stroškov povezanih z zaprtjem meja v državi stalnega bivanja ali namembnega kraja, zaprtja letališča ali odpovedi letov ali drugih prevoznih sredstev
kot posledica koronavirusa SARS-CoV-2,

-

stroškov prekinitve potovanja in vrnitve v domovino, če je kraj nastanitve (država, regija, mesto ali kraj, letovišče) v izrednem stanju zaradi koronavirusa
SARS-CoV-2.
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