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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Pre poistenie COVID platí uzavretá poistná zmluva, podľa dojednaného po-
istenia Všeobecné poistné podmienky pre krátkodobé cestovné poistenie 
W dobrom došli alebo Všeobecné poistné podmienky pre celoročné cestovné 
poistenie W dobrom došli (ďalej len ako „VPP“), príslušné ustanovenia Občian-
skeho zákonníka a  tieto Zmluvné dojednania pre poistenie COVID (ďalej len 
„ZD – COVID“).

2. Ak bolo poistenie COVID v poistnej zmluve dojednané, ZD-COVID sú neoddeli-
teľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 2 
Predmet poistenia

Poistenie COVID sa vzťahuje na krytie liečebných nákladov a nákladov na ubytova-
nie vzniknutých v zahraničí a nákladov na prepravu, ktoré priamo súvisia s ochore-
ním poisteného na COVID-19, a to aj v oblastiach, kam Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky alebo Svetová zdravotnícka organizácia alebo obdobná 
inštitúcia neodporúča cestovať alebo odporúča tieto cesty odložiť.

Článok 3 
Rozsah poistenia

Poistné krytie Limit 
poistenia*

Do výšky limitu poistenia v súvislosti s ochorením COVID-19 na:

Liečebné náklady: 
a. hospitalizácia a ambulantné lekárske ošetrenie organizo-

vané asistenčnom službou poisťovateľa;
b. lekárom predpísané lieky
c. asistenčnou službou schválené testy na COVID-19 

Náklady na prepravu:
d. asistenčnou službou organizovanú prepravu a/alebo prelo-

ženie poisteného do najbližšej nemocnice, alebo zdravot-
níckeho zariadenia primeraným zdravotníckym dopravným 
prostriedkom

e. prevoz telesných pozostatkov poisteného na územie Sloven-
skej republiky, resp. prevoz do iného členského štátu Európ-
skej únie, ak náklady na prevoz sú porovnateľné s prevozom 
na Slovensko

60.000 Eur

f. asistenčnou službou organizovanú, alebo schválenú pre-
pravu poisteného na Slovensko alebo do iného susediaceho 
štátu, ak sa v ňom cesta začala po ukončení hospitalizácie, 
alebo izolácie poisteného

550 Eur/
osoba

Náklady na ubytovanie
g. asistenčnou službou schválené náklady na ubytovanie po-

isteného v  prípade nariadenej izolácie poisteného z  dôvodu 
pozitívneho výsledku PCR testu v mieste pobytu v zahraničí, 
ak nie je možné využiť pôvodné ubytovanie poisteného, alebo 
toto ubytovanie skončilo. Poistenie sa nevzťahuje na náklady 
na ubytovanie v prípade nariadenia karantény, pri vycestovaní 
do zahraničia, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej je pri 
vstupe nariadená povinná karanténa

50 Eur/deň,
max. 14 dní

*za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období

Článok 4 
Územná platnosť poistenia

Poistenie COVID sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území štátu geo-
grafickej zóny, dohodnutej v poistnej zmluve.

Článok 5 
Výluky z poistenia

Poistenie COVID sa nevzťahuje na škody:
a) ktoré sú následkom protiprávneho úmyselného konania poisteného alebo 

spolupoistenej osoby, v  prípade dojednaného rošíreného poistného krytia 
„Rodina“, alebo ktoré z nedbanlivosti zapríčinil poistený alebo spolupoistená 
osoba;

b) ktoré sú následkom porušenia podmienok vstupu slúžiacich k zabráneniu ší-
renia COVID-19 v cieľovej destinácii, alebo v mieste prestupu na nadväzujúci 
spoj a ktoré boli známe pred vycestovaním poisteného;

c) ktoré sú následkom porušenia podmienok dopravcu slúžiacich k zabráneniu 
šírenia COVID-19, ktoré boli známe pred nastúpením na cestu;

d) ak poistený, alebo spolupoistená osoba v  prípade dojednaného rošíreného 
poistného krytia „Rodina“ porušili svoju povinnosť vyplývajúcu z  opatrení 
proti šíreniu COVID-19 pred vycestovaním do zahraničia;

e) ktoré sú následkom zákazu vstupu do cieľovej destinácie, alebo v mieste pre-
stupu na nadväzujúci spoj, ktorý vydal štátny orgán danej krajiny,

f) v súvislosti s nariadenou izoláciou po rizikovom kontakte s pozitívnou osobou.

Článok 6 
Povinnosti poisteného

V prípade poistnej udalosti je poistený povinný, okrem dokladov uvedených vo VPP, 
predložiť v závislosti od druhu vynaložených nákladov aj nasledovné doklady:

a) doklad o úhrade nákladov za ubytovanie v zahraničí počas nariadenej izolácie,

b) doklad o úhrade cestovných nákladov na dopravenie zo zahraničia do vlasti 
po ukončení nariadenej izolácie v zahraničí,

c) doklad preukazujúci nariadenie izolácie poisteného na území Slovenskej 
republiky s uvedením termínu jej trvania,

d) doklad preukazujúci nesplnenie podmienok vycestovanie určených preprav-
com alebo poskytovateľom služby poisteným v čase nástupu na cestu smeru-
júcu k využitiu objednanej služby.

Článok 7 
Záverečné ustanovenia

Tieto ZD - COVID nadobúdajú účinnosť 15.6.2022.


