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Na podstawie § 1 ust. 2 OWU podróży indywidualnych Kontynenty
Multitravel do umowy generalnej wprowadza się jako opcję, po opła
ceniu dodatkowej składki, postanowienia dodatkowe w treści Ogólnych
warunków ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multi
travel – w klauzuli ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej
pomocy assistance do § 5 dodaje się pkt 15) i 16) o następującej treści:
15) Pomoc w przypadku izolacji
W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się
izolacji z powodu nagłego zachorowania na COVID-19 podczas pobytu
za granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przeby
wa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związa
ne z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotych
czasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania
przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej.
W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodat
kowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym
niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem
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kosztów napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1000 euro na
osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.
16) Pomoc w przypadku kwarantanny
W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sani
tarne konieczności poddania się kwarantannie w związku z COVID-19
podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubez
pieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe
koszty związane z obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie
może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpie
czonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ra
mach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe
zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia
w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną
z podróżą, z wyłączeniem kosztów napojów alkoholowych, oraz koszty
transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji, jeżeli przekraczają
pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1000 euro
na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.
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