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Dodatkowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

Koszty leczenia 

Cigna pokrywa w ramach polisy wydatki związane z COVID-19 w taki sam sposób jak koszty związane z każdą inną 

chorobą. W przypadku wolontariuszy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Cigna nie pokrywa kosztów 

środków zapobiegawczych. Oznacza to, że:  

 Cigna pokrywa koszty testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19 jeżeli zostały one przepisane 

przez lekarza. Diagnostyka ta jest obecnie koordynowana i zapewniana przez władze krajowe w ramach 

narodowych systemów opieki zdrowotnej. W przypadku gdy nie są one zapewnione przez lokalne władze, 

Cigna pokrywa koszty testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19 niezbędnych z medycznego 

punktu widzenia zgodnie z planem ubezpieczeniowym dotyczącym diagnostyki innych chorób  

i zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Obecnie obowiązkowej diagnostyce w kierunku 

zakażenia COVID-19 podlegają osoby z charakterystycznymi dla tej choroby objawami (gorączka z kaszlem 

i/lub z trudnościami w oddychaniu) i/lub te, które miały kontakt z osobami zakażonymi COVID-19 w okresie 

14 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych. Testy profilaktyczne nie są uznawane jako koszty 

pokrywane przez Cigna. 

 Ta sama zasada ma zastosowanie do kwarantanny. Koszty kwarantanny/izolacji zakażonych pacjentów 

odbywającej się w szpitalu są pokrywane w ramach planu ubezpieczeniowego. Koszty kwarantanny 

prewencyjnej (np. dla osób powracających z regionów o dużej liczbie zakażonych COVID-19 lub dla osób 

wykazujących łagodne objawy zakażenia), która nie jest traktowana jako leczenie medyczne (taka osoba może 

zostać w domu), nie są kwalifikowalne. 

 Koszty maseczek są pokrywane tylko dla osób zakażonych. Nie ma możliwości ubiegania się o pokrycie 

kosztów maseczki noszonej w celach prewencyjnych. 

Uczestnicy projektów powinni postępować zgodnie z zaleceniami lokalnych władz i, jeśli to możliwe, korzystać  

z publicznej opieki medycznej. W ten sposób lokalne władze mogą monitorować rozwój choroby, sposoby jej 

rozprzestrzeniania i możliwości najbardziej efektywnego leczenia osób zakażonych. 

Ważność ubezpieczenia 

W ramach trwających projektów i we wszystkich przypadkach uczestnicy objęci są ubezpieczeniem w kraju projektu 

lub kraju pochodzenia przez cały okres realizacji działań, który został wskazany w procedurze ubezpieczeniowej, oraz 

przez dodatkowe 2 miesiące po ich zakończeniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba,  

a okres 12 miesięcy realizacji działań nie został osiągnięty, organizacjom zaleca się przedłużenie okresu działań, na 

który uczestnik został początkowo przyjęty. 

Komisja Europejska sprawdza obecnie możliwość przedłużenia okresu ubezpieczenia w Cigna o dodatkowe 2 miesiące 

dla tych uczestników, którzy ukończyli okres 12 miesięcy realizacji działań w ramach programu, a którzy z powodu 

wprowadzonych ograniczeń w podróżowaniu/innych krajowych środków ograniczających nie mogą powrócić do kraju 

pochodzenia.  

 

 


