
Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 
alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie 
 
Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie 
PANDÉMIA 
v návrhu poistnej zmluvy! 
 
Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé 
cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace 
s pandémiou / epidémiou: 
 
1. Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény: 
 
- preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený 
ubytovaný, sa preukáže nákaza) 
 
V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v 
súvislosti s 
ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na 
základe 
doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. 
Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné 
ubytovanie 
a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény 
hradí poisťovateľ 
len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí. 
 
2. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí: 
 
- preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli 
 
V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v 
súvislosti s ochorením 
COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na 
základe 
doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. 
Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na 
ekonomickú triedu. 
 
3. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre 
prípad 
nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na 
cestu do 
zahraničia (lietadlo, autobus, vlak). 
 
-Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte 
pred odjazdom 
do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká 
súvisiace 
s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu 
poistenia 
storno poplatku. 
 
Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a 
nebolo mu 



umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia 
zdravotných 
podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade 
svojho 
zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť). 
Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z 
pripoistenia 
PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja. 
 
Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT alebo 
EXTRA 
Krátkodobého cestovného poistenia. 
 
Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA: 
Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu 
Európa:                400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu) 
Svet:                     400 EUR (náklady na ubytovanie), 800 EUR (náklady na náhradnú dopravu) 
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