
ZD COVID

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE COVID K CESTOVNÉMU POISTENIU  
(ďalej len „ZD“) 

Tabuľka poistného krytia

Rozsah poistného krytia spojeného s ochorením COVID-19

Poistenie COVID
Územná platnosť

Európa Svet

Liečebné náklady COVID Poistná suma

Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané 
lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníckeho 
zariadenia prevoz zdravotníckym dopravným prostriedkom 
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 €

Úvodné ustanovenia
1. Poistenie COVID sa riadi príslušnými ustanoveniami po-

istnej zmluvy, príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „OZ“), Všeobecnými poistnými pod-
mienkami cestovného poistenia ECP VPP 2019 Gene-
rali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná 
poisťovňa (ďalej len “VPP“) a týmito ZD. 

2. Tieto ZD sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy  
a vzťahujú sa na poistenie COVID, ak bolo dojednané.

Článok 1 • Predmet poistenia
Na rozdiel od VPP Čl. 5 bod 1.19 a Čl. 45 bod 14. poistenie 

COVID rozširuje krytie cestovného poistenia v prípade ocho-
renia COVID-19. 
Poistenie COVID zahŕňa krytie liečebných nákladov COVID  
a krytie storno COVID. 
Rozsah jednotlivých krytí sa dojednáva v závislosti na rozsahu 
dojednaného cestovného poistenia v poistnej zmluve.
Poistenie liečebných nákladov COVID je rozšírením Poistenia 
liečebných nákladov, ak je súčasťou balíka cestovného pois-
tenia dojednaného v poistnej zmluve. 
Poistenie storno COVID je rozšírením Poistenia storna a pre-
rušenia cesty, ak je súčasťou balíka cestovného poistenia 
dojednaného v poistnej zmluve. 
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Článok 2 • Poistené osoby 
Poistenými osobami sú osoby, ktoré sú menovite uvedené 
v doklade o poistení (ďalej len „poistený”). Spolupoistenou 
osobou sa rozumie osoba s dojednaným poistením COVID. 

Článok 3 • Miestny rozsah platnosti poistenia 
Poistenie COVID sa riadi územnou platnosťou cestovného 
poistenia dojednanou v poistnej zmluve.
Na rozdiel od VPP Čl. 5 bod 1.3 poistenie COVID platí aj  
v krajinách, ktoré nie sú označené Ministerstvom zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 
a neodporúča sa do nich cestovať (vyhlásený 3. stupeň 
cestovného varovania odporúčanie MZV SR necestovať do 
zasiahnutej krajiny alebo oblasti). Ak je počas cesty v danej 
krajine vyhlásené odporúčanie MZV SR opustiť krajinu (resp. 
oblasť) v súvislosti so šírením COVID-19, poistná ochrana  
v zasiahnutej krajine alebo oblasti platí najviac po dobu 3 dní 
po vyhlásení odporúčania MZV SR opustiť krajinu. 

Článok 4 • Rozsah poistenia
1. Liečebné náklady COVID:
Poisťovateľ nahradí až do výšky dohodnutej poistnej sumy 
preukázané náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 na:
1.1 ambulantné lekárske ošetrenie organizované poisťova-

teľom;.
1.2 lekárom predpísané lieky;
1.3 asistenčnou službou schválené testy na Covid-19;
1.4 zdravotne nevyhnutne potrebnú prepravu liekov, sér  

z najbližšieho skladu;
1.5 liečebnú starostlivosť v nemocnici, ktorá bola organizo-

vaná poisťovateľom;
1.6 poisťovateľom organizovanú prepravu a/alebo prelo-

ženie poisteného do najbližšej nemocnice, respektíve 
zdravotníckeho zariadenia primeraným zdravotníckym 
dopravným prostriedkom;

1.7 spätnú prepravu poisteného organizovanú poisťova-
teľom a to len čo je zdravotne účelná a zastupiteľná, 
primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom 
na Slovensko alebo do iného susediaceho štátu, ak sa  
v ňom cesta začala;

1.8 prevoz telesných pozostatkov poisteného na územie 
Slovenskej republiky, resp. po dohode s poisťovateľom 
alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európ-
skej únie; 

2. náklady na ubytovanie poisteného v prípade nariadenej 
karantény v mieste pobytu v zahraničí, pokiaľ poistené-
mu skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom za-
riadení, alebo je z dôvodu karantény nemožné v ňom 
naďalej zostať.

2. Storno COVID

Poisťovateľ nahradí až do výšky dohodnutej poistnej sumy 
podľa územnej platnosti poistenia preukázané náklady  
v súvislosti s ochorením COVID-19 v prípade:
1. ak poistený nemôže nastúpiť na cestu z dôvodu:
1.1 ochorenia alebo smrti poisteného v súvislosti s ochore-

ním COVID-19;

1.2 ochorenia alebo smrti spolupoistenej osoby uvedenej  
v poistnej zmluve v súvislosti s ochorením COVID-19;

2. ak poistený nemôže nastúpiť na cestu z dôvodu:
2.1 nariadenej karantény poisteného z dôvodu pozitívneho 

výsledku PCR testu s dátumom 14 a menej dní pred 
začiatkom objednanej cesty. 

2.2 nariadenej karantény spolupoistenej osoby uvedenej  
v poistnej zmluve z dôvodu pozitívneho výsledku PCR 
testu s dátumom 14 a menej dní pred začiatkom objed-
nanej cesty. 

3.  nesplnenia podmienok zdravotného stavu v súvislosti so 
zabránením šírenia Covid-19 pri vycestovaní, určených 
prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. zistenie 
zvýšenej telesnej teploty pri kontrole pred nástupom do 
hromadného prostriedku) poisteným alebo spolupoiste-
nou osobou uvedenej v poistnej zmluve. 

4.  dodatočných nákladov na náhradnú spätnú dopravu 
na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa 
cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že 
poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný pro-
striedok v plánovanom termíne z dôvodu nariadenej 
karantény pre COVID -19 alebo ochorenia COVID-19 
v mieste pobytu v zahraničí. Pri náhrade nákladov sa  
v súvislosti s druhom a triedou dopravného prostriedku 
vychádza z rovnakého druhu a triedy pôvodne pláno-
vaného dopravného prostriedku. Poisťovateľ nahradí tie 
cestovné náklady, ktoré vzniknú nepoužiteľnosťou alebo 
iba čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplate-
ných cestovných dokladov.

Poistná udalosť sa vzťahuje na príslušnú poistenú osobu, jej 
rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných prísluš-
níkov a maximálne tri ďalšie rovnocenne poistené spoluces-
tujúce osoby menované v poistnom doklade. Rovnocenne 
poistený je ten, kto je pre vzniknutú poistnú udalosť podľa Čl. 
4 bod 2 Storno COVID týchto ZD rovnako poistený u pois-
ťovateľa.

Článok 5 • Časový rozsah platnosti poistenia
Na rozdiel od VPP Čl. 18 bod 3 sa pre cesty, ktoré boli rezer-
vované, alebo zakúpené pred uzavretím poistenia, poistná 
ochrana začína až 14. dňom po uzavretí poistenia. 

Článok 6 • Výluky z poistenia
Poistenie COVID sa nevzťahuje na škody:
1. ktoré protiprávne alebo úmyselne alebo z nedbanlivosti 

zapríčinil poistený alebo spolupoistená osoba;
2. zapríčinené porušením opatrení proti šíreniu COVID-19, 

keď poistený zavinil nesplnenie podmienok, ktoré platia 
v cieľovej destinácii, či destinácii, v ktorej prestupuje na 
nadväzujúci dopravný spoj;

3. zapríčinené porušením opatrení proti šíreniu COVID-19, 
keď poistený zavinil nesplnenie podmienok určených 
prepravcom pre vycestovanie v okamihu začiatku 
cesty.

4. ak existuje subjekt, ktorý je primárne povinný nahradiť 
vzniknutú škodu.

5. ak poistený, alebo spolupoistená osoba porušili svoju 
povinnosť vyplývajúcu z opatrení proti šíreniu COVID-19 
pred vycestovaním do zahraničia. 
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6. ktoré vznikli v dôsledku zákazu cestovania do zahraničia 
vydaného štátnym orgánom SR.

7. ktoré vznikli v dôsledku zákazu vstupu do cieľovej des-
tinácie či destinácie, v ktorej prestupuje na nadväzujúci 
dopravný spoj nariadeného štátnym orgánom danej kra-
jiny.

Článok 7 • Povinnosti poisteného 
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi a vo VPP je poistený ďalej povinný:
1.  V prípade ochorenia COVID-19 doložiť potvrdenie  

o pozitívnom výsledku PCR testovania na ochorenie 
COVID-19.

2.  V prípade nariadenej karantény poisteného, alebo spo-
lupoistenej osoby, doložiť doklad preukazujúci nariadenú 
karanténu s uvedením termínu jej trvania. Termín trvania 
nariadenej karantény musí byť platný v čase začiatku 
cesty;

3.  V prípade nesplnenie podmienok zdravotného stavu 
pre vycestovanie poisteným doložiť doklad preukazujúci 
nesplnenie podmienok vycestovania určených preprav-
com v čase nástupu na cestu.

4.  Na vyžiadanie poisťovateľa doložiť negatívny výsledok 
PCR testu príp. ďalšie doklady (napr. potvrdenie o očko-
vaní proti COVID – 19, potvrdenie o prekonaní ochorenia 
COVID - 19) povinné pre uskutočnenie cesty, ak existo-
vala táto povinnosť pred vycestovaním.

Záverečné ustanovenia
1. Tieto ZD nadobúdajú účinnosť dňa 17.05.2021.


