
Komunikat AXA z dnia 5 lutego 2021

Od:                                           
Date: pt., 5 lut 2021 o 11:34
Subject: COVID-19 a ubezpieczenie AXA
To: 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 roku – w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, które 
znosi obowiązkową 10 - dniowa  kwarantannę dla osób przekraczających granicę RP transportem 
zbiorowym i wprowadza przedstawienie obowiązkowego testu na obecność koronawirusa , oraz w 
związku z licznymi zapytaniami Klientów, którzy poddają się testom przesiewowym w Polsce bez 
żadnych objawów zachorowania, informujemy że  wyniki testów przesiewowych wykonywanych czy to
za granicą czy to na terenie RP nie są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w ramach
 ubezpieczenia kosztów leczenia jak i ubezpieczenia rezygnacji z podróży.

Testy przesiewowe wykonuje się na osobach zdrowych w celu wykrycia wirusa SARS-COV a nie 
choroby Covid-19.

Pozytywny wynik testu nie stwierdza choroby.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie ubezpieczonego a samo przeprowadzenie testu i
jego pozytywny wynik nie spełnia definicji nagłego zachorowania zawartej w OWU.

Pozdrawiam 

Odpowiedzi AXA z dnia 8 lutego 2021 na zadane przez Torre dodatkowe pytania 

Szanowwna Pani,

Dziękujemy za informację. 

Wnioskujemy z niej, że od dnia dzisiejszego interpretacja warunków ubezpieczenia dotycząca wyników
testów testów na SARS-Cov-2/covid19 jest taka, że sam pozytywny wynik testu nie jest chorobą i nie 
uprawiania do skorzystania z ubezpieczenia KL i ubezpieczenia od rezygnacji. 

Rozumiemy, że musi byc stwierdzona nagle zachorowanie, choroba, poparta diagnozą działaniem 
medycznym, np teleporadą, badaniem lekarskim. 

– tak potwierdzam 

Czy możemy prosić o potwierdzenie rozumowania i potwierdzenie, że interpretacja obowiązuje od 
dnia dzisiejszego?- 

Jeśli obowiązuje od innego dnia - czy możemy prosic o datę? 

– zmiany te obowiązują od momentu ukazania się komunikatu,  wcześniejsze zgłoszenia będą 
rozpatrywane indywidualnie 



Czy możemy także prosic o aktualną definicję naglęgo zachorowania? –

 w OWU mamy poniższą definicję:

20) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający 
życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;

Pytania i odpowiedzi – informacja od AXA

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z 
podróży w kontekście pandemii Covid-19

W zakresie ubezpieczeń podroży AXA TU SA (AXA) traktuje nagłe zachorowanie na Covid – 19, jak 
każde inne nagłe zachorowanie.

1. Czy jeśli w dniu wyjazdu będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u 
mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?

TAK – jeżeli powodem rezygnacji jest nagłe zachorowanie na Covid-19. Sam wynik testu 
przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

2. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a)
kwarantanną  z  powodu  zdiagnozowanego  u  niego/niej  Covid-19  czy  mogę  liczyć  na
zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?

TAK – Jeżeli powodem rezygnacji osoby bliskiej jest nagłe zachorowanie na Covid-19. 
Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

3. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a)
kwarantanną ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot
kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?
NIE – kwarantanna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

4. Czy jeśli przed wejściem na pokład samolotu okaże się, że mam wysoką temperaturę i
tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do samolotu to czy mogę ubiegać się o zwrot
dotychczas poniesionych kosztów?

NIE -  powodem rezygnacji  może być  nagłe  zachorowanie  potwierdzone  dokumentacją
medyczną  –  sama  podwyższona  temperatura  nie  jest  powodem  do  uzyskania
odszkodowania  (zwrotu  poniesionych  kosztów).  Jeżeli  Ubezpieczony  zachoruje  przed
wylotem na COVID-19 i zostanie to potwierdzone diagnozą medyczną - to takie zdarzenie
jest nagłym zachorowaniem i jest objęte ubezpieczeniem.

5. Czy jeśli przed opuszczeniem lotniska w miejscu docelowym okaże się, że mam wysoką
temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do kraju docelowego to czy mogę
ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów w ramach ubezpieczenia Kosztów
Rezygnacji?

NIE – tutaj nie mamy do czynienia z rezygnacją z podróży tylko z przerwaniem podróży.
Ubezpieczenie musi przewidywać wariant nie tylko rezygnacji ale i przerwania podróży.



Jeżeli  powodem przerwania podróży jest nagłe zachorowanie to Ubezpieczyciel  zwraca
koszty wcześniejszego powrotu do Polski i koszty niewykorzystanych świadczeń.

6. Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski
zdiagnozowano  u  mnie  Covid-19  i  zostałem(łam)  objęty(a)  kwarantanną  decyzją
Państwowego  Inspektoratu  Sanitarnego  i  posiadam stosowny dokument  zawierający
datę  objęcia  kwarantanną  podczas  której  przypada  wyjazd  -  czy  w  takiej  sytuacji
otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd? 

TAK  –  jeżeli  wystąpiło  nagłe  zachorowanie  na  COVID  19.  Jeżeli  jest  tylko  sam  test
przesiewowy i izolacja – takie ryzyko nie jest objęte ochrona ubezpieczeniową, gdyż nie
spełnia definicji nagłego zachorowania.

7. Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski
zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i
posiadam stosowny dokument  zawierający  datę objęcia  kwarantanną podczas  której
przypada  wyjazd  ale  nie  zdiagnozowano  u  mnie  Covid-19  -  czy  w  takiej  sytuacji
otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?

NIE – brak tutaj stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzonego badaniami. 
Kwarantanna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

8. Jeśli  podczas  pobytu  za  granicą  zostanie  u  mnie  zdiagnozowany  Covid-19  i  będzie
konieczność pobytu na kwarantannie i późniejszy niż przewidywany powrót do kraju to
jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeżeli wystąpiło nagłe zachorowanie za granicą , AXA pokrywa koszty leczenia jaki i inne
świadczenia  wynikające  z  sytuacji  Ubezpieczonego  np.  koszty  powrotu  do  Polski  w
przypadku gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany. Sam wynik testu
przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

9. Jeśli  podczas  pobytu  za  granicą  zostanę  poddany(a)  kwarantannie  choć  nie
zdiagnozowano u mnie Covid-19 co spowoduje późniejszy niż przewidywany powrót do
kraju, to jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeśli jest konieczność odbycia kwarantanny poza granicami RP bez nagłego zachorowania 
na Covid-19, AXA nie pokrywa kosztów późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie.. 


