
Nu credeam să o mai spunem anul acesta, dar A VENIT VACANȚA!
Iar tu poți sta liniștit! Noi acoperim riscurile generate de pandemia COVID-19, 
pentru ca tu și familia ta să vă continuați în liniște vacanța.

Îți suntem alături!

Stimate client, 
 
În contextul pandemiei declarate ca urmare a  contagiozității ridicate a virusului SARS-CoV-2, Groupama Asigurări a decis să 
fie alături de clienții săi, dovedind că responsabilitatea și solidaritatea sunt cu adevărat valori care ne ghidează, prin 
acoperirea specifică a unor evenimente legate de diagnosticarea cu noul coronavirus. 
 
Conform Condițiilor Generale privind Asigurarea pentru călătorii în străinătate, pandemia se încadrează la categoria “Excluderi” 
din acoperirea unei asigurări, la art. 7, litera s), asistența medicală datorată unei epidemii sau pandemii recunoscută oficial în 
țara/țările în care călătorește asiguratul. 
 
Prin derogare de la articolul menționat mai sus, Groupama Asigurări vă garantează acoperirea evenimentelor cauzate de 
COVID-19, cu condiția ca acestea să se încadreze în riscurile asigurate prin polița dumneavoastră, pe întreaga 
perioadă a călătoriei în străinătate, în măsura în care  această călătorie începe înainte de data de 1 septembrie 2020, 
în următoarele condiții enumerate mai jos:

ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE

Confirmarea evenimentului (izolare / carantină / diagnosticare cu COVID) se face prin prezentarea de către 
Asigurat a documentului eliberat de autoritățile din țara vizitată. În cazul în care perioada de izolare/
carantină se prelungește peste durata asigurării înscrisă în poliță, contractul de asigurare nu mai produce 
efecte, respectiv nu se acoperă alte evenimente.

Asistența medicală de urgență și Repatrierea pentru evenimentele cauzate de diagnosticarea 
cu noul coronavirus

Vor fi acoperite, în limita sumei asigurate de pe Polița de asigurare.

Asigurarea suplimentară de anulare a călătoriei (Storno)

Vor fi acoperite evenimentele de anulare a călătoriei pentru situațiile de îmbolnăvire sau 
deces, ca urmare a diagnosticării cu noul coronavirus.  
Nu vor fi acoperite cazurile de izolare sau carantină ce determină anularea călătoriei. 
Nu vor fi acoperite alte situații de anulare a călătoriei din voința asiguratului și/ sau situații 
impuse de restricții de călătorie, anulări evenimente în străinătate, etc., chiar dacă acestea ar 
interveni ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2.

Asigurarea suplimentară de Întrerupere/Extindere călătorie

Sunt acoperite, în limita sumei asigurate de pe Poliță, evenimentele cauzate de izolare sau 
carantină în străinătate a asiguratului: Indemnizația de asigurare va fi reprezentată de 
cheltuielile achitate de asigurat pentru cazare/hrană, telefon, bilet de avion (diferența sau 
integral) în limita sumei asigurate, respectiv 300 euro, atât pentru el, cât și pentru minorii și/
sau partenerul/a de viață cu care călătorește;  
Sunt acoperite, în limita sumei asigurate de pe Polită, evenimentele cauzate de 
diagnosticarea cu noul coronavirus și internarea asiguratului în străinătate: Indemnizația de 
asigurare va fi reprezentată de cheltuielile achitate pentru cazare/hrană, telefon, bilet de 
avion (diferența sau integral) în limita sumei asigurate, respectiv 300 euro.


