
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za koszty 

leczenia powstałe w wyniku zachorowania na ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19, 

wywołaną koronawirusem SARS Cov-2 w poniżej wymienionych produktach: 

 

 Ubezpieczenie Pakiet PODRÓŻ 

 Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na 

stałe za granicą w czasie ich pobytu w RP 

 Ubezpieczenie turystyczne „W podróży” 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków „Na wszelki wypadek” z 

rozszerzeniem o Klauzulę nr. 4 - ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju 

stałego pobytu 

 

 

STATEMENT 

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group confirms that it bears responsibility for medical 

expenses arising from the acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS Cov-2 

coronavirus in the following products: 

 

 Insurance Pakiet PODRÓŻ 

 Insurance of treatment costs for foreigners and Polish citizens permanently residing 

abroad during their stay in Poland 

 Travel insurance “W Podróży” 

 Personal accident insurance „Na wszelki wypadek” with the extension of Clause No. 4 - 

insurance of medical expenses abroad and the country of permanent residence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group подтверждает, что несет ответственность за 

расходы на лечение, cвязанныe c острым респираторным заболеванием COVID-19, 

вызванным коронавирусом SARS Cov-2, в следующих продуктах: 

 

 Страхование Pakiet PODRÓŻ 

 Страхование расходов на лечение для иностранцев и польских граждан, постоянно 

проживающих за границей во время их пребывания в Польше. 

 Страхование туристическoе „B путешествии” 

 Страхование от несчастных случаев «На всякий случай» с расширением до статьи 

№. 4 - страхование медицинских расходов за границeй Польши и в стране 

постоянного проживания 

 

 

ЗАЯВЛЕННЯ 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group підтверджує, що  несе відповідальність за витрати 

на лікування внаслідок гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого 

коронавірусом SARS Cov-2 у таких продуктах: 

 

 Страхування витрат на лікування для іноземців та громадян Польщі, які постійно 

проживають за кордоном під час  їх перебування в Польщі 

 Страхування туристичниe  „ У подорожі” 

 Особисте страхування від нещасних випадків "Про всяк випадок" із розширенням 

о  статтю №.  4 - страхування медичних витрат за кордоном Польщі та країнi 

постійного проживання 

 


