
Poistenie COVID
Územná platnosť

Európa Svet

Liečebné náklady COVID Poistná suma

Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané 
lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníc-
keho zariadenia, prevoz zdravotníckym dopravným pro-
striedkom do vlasti podľa rozhodnutia lekára (ambulantný 
prevoz), repatriácia v prípade smrti.

50 000 € 50 000 €

Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény 
v mieste pobytu v zahraničí.

50 €/noc
max. 14 dní

50 €/noc
max. 14 dní

Storno COVID Poistná suma

Nenastúpenie na cestu z dôvodu nariadenej karantény 
z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu 14 a menej dní 
pred začiatkom objednanej cesty. Platí pri pozitívnom 
teste poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej 
v poistnej zmluve.

80 % stornopoplatku
max. 1 500 €/osoba 

 a max. 6 000 €/poistná 
zmluva

80 % stornopoplatku
max. 3 000 €/osoba 

 a max. 12 000 €/poistná 
zmluva

Nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených pre-
pravcom v okamihu začiatku cesty (napr. kontrola pred 
nástupom do hromadného prostriedku) poisteného alebo 
spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.

Ochorenie alebo smrť poisteného alebo spolupoistenej 
osoby uvedenej v poistnej zmluve.

Spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady. 1 000 € 1 000 €

Cena za osobu a deň 2,60 € 5,85 €

Cena za osobu a deň od 70 do 85 rokov 5,20 € 11,70 €

Rozsah poistného krytia spojeného s ochorením COVID-19



Poistenie COVID kryje nečakané výdavky z dôvodu ochorenia COVID-19: 

– Na zrušenie dovolenky pre ochorenie alebo pre nariadenú karanténu.   
– Na dovolenke v zahraničí v prípade hospitalizácie, predĺženia pobytu, nariadenej karantény a ne-   
   skoršieho návratu. 

Rozsah jednotlivých krytí sa dojednáva v závislosti od rozsahu dojednaného poistenia v poistnej zmluve.
Poistenie liečebných nákladov COVID je rozšírením Poistenia liečebných nákladov, ak je súčasťou balí-
ka cestovného poistenia dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie storno COVID je rozšírením Poistenia 
storna a prerušenia cesty, ak je súčasťou balíka cestovného poistenia dojednaného v poistnej zmluve. 
 
 

Príklad: Ak si klient zjedná balík poistenia, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, a nie je tam pois-
tenie stornopoplatkov, a zjedná si aj pripoistenie COVID, bude mať kryté liečebné náklady aj na ochorenie 
COVID-19. Poistenie Storno COVID nebude mať poistené. A naopak.
 

Poistenie COVID platí všade, kde platí klientova poistná zmluva cestovného poistenia (Európa/svet), 
navyše aj v rizikových krajinách, kam sa z dôvodu ochorenia COVID-19 neodporúča cestovať.

Ako je možné dojednať poistenie COVID?

Čo kryje poistenie COVID?

Kde platí poistenie COVID?

Poistenie COVID je možné zjednať ako pripoistenie v krátkodobom cestovnom 
poistení.

Liečebné náklady COVID  
 
V prípade, že klient má v zmluve poistenie liečebných nákladov: 

– Uhradíme mu liečbu ochorenia COVID-19 vrátane hospitalizácie a repatriácie do 50 000 €.
– Uhradíme mu náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí do    
  výšky 50 €/noc počas 14 dní, ak sa klientovi skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení 
   alebo je z dôvodu karantény nemožné v ňom naďalej zostať.

Storno COVID 

V prípade, že klient má v zmluve poistenie stornopoplatkov: 

– Uhradíme mu 80 % nákladov na stornopoplatky (podľa poistnej sumy) v prípade nenastúpenia na  
   cestu z dôvodu nariadenej karantény (potrebný pozitívny výsledok PCR testu max. 14 dní pred cestou),   
  ochorenia alebo úmrtia na COVID-19, alebo ak mu nebude umožnené nastúpiť do dopravného pro-      
  striedku z dôvodu nameranej zvýšenej telesnej teploty. Náklady na zrušenie cesty uhradíme aj jeho  
   spolupoistenej osobe, s ktorou mal vycestovať.
– Uhradíme spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady do 1 000 €, ak klient nebude môcť  
 využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne z dôvodu nariadenej karantény pre  
   COVID-19 alebo ochorenia COVID-19 v mieste pobytu v zahraničí.



Poistenie sa vzťahuje na príslušnú poistenú osobu, jej rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných 
príslušníkov a maximálne tri ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby menované v poistnom do-
klade. Rovnocenne poistený je ten, kto je pre vzniknutú poistnú udalosť rovnako poistený u poisťovateľa. 
 
 

Príklad: Ak cestuje na dovolenku 10-členná skupina, ktorá má zakúpený spoločný zájazd a súčasne 
je poistená na jednej zmluve, a ochorie jeden účastník zájazdu, nárok na preplatenie stornopoplatkov 
má poistený, ktorý ochorel + jeho rodinní príslušníci z tejto zmluvy + 3 ďalšie osoby z tejto zmluvy, 
ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi.
 

Kedy sa začína poistná ochrana poistenia storno COVID?
 
– Dovolenky, ktoré boli rezervované alebo zakúpené pred uzavretím poistenia COVID:
   poistná ochrana pre nenastúpenie na cestu sa začína až 14. dňom po uzavretí poistenia.
– Dovolenky, ktoré boli rezervované alebo zakúpené súčasne s uzavretím poistenia COVID: 
 poistná ochrana sa začína uzavretím poistenia a končí sa nástupom na cestu (od prvého dňa).  _ 
 

Príklad: Ak si klient zakúpil dovolenku pred mesiacom a poistenie COVID si uzavrel až 7 dní pred 
odchodom na dovolenku, nebude mať nárok na plnenie stornopoplatkov pri zrušení dovolenky. Poistenie 
liečebných nákladov COVID bude klienta kryť od prvého dňa dovolenky.

 

Na čo nezabudnúť? 

• Dodržiavať stanovené opatrenia proti šíreniu COVID-19 pred vycestovaním do zahraničia, v cieľovej 
destinácii a v destinácii, v ktorej klient prestupuje na nadväzujúci dopravný spoj.

• V prípade nevycestovania z dôvodu ochorenia COVID-19 doložiť potvrdenie o pozitívnom výsledku 
PCR testovania na ochorenie COVID-19.

• V prípade nariadenej karantény doložiť doklad preukazujúci nariadenú karanténu s uvedením termínu 
jej trvania. 

• V prípade nesplnenia podmienok zdravotného stavu na vycestovanie poisteným doložiť doklad 
preukazujúci nesplnenie podmienok vycestovania určených prepravcom v čase nástupu na cestu.

• Na vyžiadanie poisťovateľa doložiť negatívny výsledok PCR testu, príp. ďalšie doklady (napr. potvrde-
nie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19) povinné na  
uskutočnenie cesty, ak existovala táto povinnosť pred vycestovaním.

Kto má nárok na preplatenie stornopoplatkov, ak jeden účastník 
zájazdu nemôže nastúpiť na cestu z dôvodu ochorenia COVID-19? 


