
NASZE GWARANCJE

GWARANCJA
COVID-19

REZYGNACJA Z 
POBYTU

OPÓŹNIONY 
PRZYJAZD

PRZERWANIE 
PODRÓŻY

POJAZD 
ZASTĘPCZY

ZAPOMNIANE 
RZECZY

GWARANCJA Z 
TYTUŁU
COVID-19

O wiele więcej niż ubezpieczenie od rezygnacji!

KOSZTY REZYGNACJI
Zachorowanie na COVID

Umieszczenie na kwarantannie po pozytywnym wyniku testu na COVID
Umieszczenie na kwarantannie w charakterze kontaktu osoby chorej

Brak szczepienia

ASSISTANCE
Koszty zakwaterowania w przypadku kwarantanny

Powrót do kraju zamieszkania z powodów medycznych
Porada zdalna

Łatwo & błyskawicznie!
Wszyscy są pod ochroną, 

bez konieczności pokrewieństwa.
www.campez–couvert.com 



UPRZEDZIĆ W MIEJSCU, 
W KTÓRYM DOKONAŁEŚ 

REZERWACJI
o rezygnacji, opóźnieniu lub

przerwaniu podróży

ZGŁOSIĆ REZYGNACJĘ LUB PRZERWANIE 
PODRÓŻY

ONLINE :
www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

DROGĄ MAILOWĄ :
sinistres@campez-couvert.com

UZYSKASZ ZWROT KOSZTÓW*
W CIĄGU 48 GODZIN

apo otrzymaniu Twoich dokumentów!
*po odliczeniu udziału własnego

Co robić w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży?

Przyczyny medyczne
Poważna choroba, w tym  COVID, poważny wypadek lub zgon, przeciwwskazania
do szczepień i ich powikłania, komplikacje spowodowane ciążą.

Przyczyny osobiste
Termin adopcji dziecka, egzamin poprawkowy, przeszczep organu itp.

Poważne uszkodzenie pojazdu
W ciągu  48 godzin przed pierwszym dniem pobytu.

Przyczyny związane z pracą
Odwołanie lub zmiana terminu płatnego urlopu, zwolnienie z pracy lub rozwiązanie 
umowy, przeniesienie służbowe, podjęcie pracy itp.

Brak szczepienia
Odwołanie w przypadku braku szczepienia przeciwko COVID-19: W przypadku, gdy 
w momencie podpisywania umowy kraj przeznaczenia nie nakazywał szczepienia, 
w sytuacji przeciwwskazań do szczepienia oraz odroczenia terminu szczepienia 
przeciwko COVID-19 narzuconego przez władze sanitarne itp.

PROSTO, SZYBKO I PO ZALOGOWANIU SIĘ!
ZGŁOŚ SZKODĘ PRZEZ SWOJEGO SMARTFONA
Poznaj naszą aplikację na smartfony Safebooking©,
Zgłoś szkodę, śledź postępowanie i wypełniaj zgłoszenie w czasie rzeczywistym.

Gritchen Tolède & Associés - Broker ubezpieczeniowy
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Campez Couvert 
pozwala na

skorzystanie z
najbogatszej oferty

ubezpieczenia
pobytu na rynku.

Ponadto gwarancja 
rezygnacji i

przerwania podróży
w ramach Campez 

Couvert dotyczy 
zachorowania na 

COVID-19.
Wszystkie ogólne warunki 

ubezpieczenia znajdziesz na
www.campez-couvert.com

Inne gwarancje : Poważne szkody w pomieszczeniach służbowych lub prywatnych, kradzież 
dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, odmowa przyjęcia na pokład w wyniku pomiaru 
temperatury itp.

NOWOŚĆ!

Kontakt z osobą chorą
Medycznie potwierdzone objawy Covid-19 wejście w kontakt wysokiego
ryzyka z osobą zakażoną.


