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Rozšírený rozsah poistného krytia – COVID-19 v Krátkodobom cestovnom poistení

S platnosťou od 1.7.2021 Groupama poisťovňa a.
s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so
sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47
236 060, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító
Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ:
4020340236, registrovaná Registrovým súdom
Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie:
01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ“) v zmysle §
850 a nasl. Občianskeho zákonníka verejne
oznamuje rozšírenie Všeobecných poistných
podmienok pre Cestovné poistenie pre krátkodobé
poistenie osôb do zahraničia (ďalej len VPP) pre
poistené osoby s dojednaným rozsahom krytia
„Exclusive“ a pre územnú platnosť „Európa“
(*), o poistné krytie v nasledovnom rozsahu a za
nižšie uvedených podmienok:
1) Krytie liečebných nákladov v súvislosti
s ochorením
COVID-19
aj
v
prípade
vycestovania poisteného do krajín, ktoré sú
definované vo VPP pod územnou platnosťou
Európa (viď poznámka na konci dokumentu, ďalej
len „zahraničie“),
pre ktoré Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZV SR“)
vydalo odporúčanie necestovať v súvislosti
s pandémiou, až do výšky limitu liečebných
nákladov v poistnom balíku Exclusive.
Zoznam krajín, pre ktoré je vydané odporúčanie
MZV SR necestovať, je zverejnený na stránke
Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí
Slovenskej
republiky
:
https://www.mzv.sk/covid19/cestovneodporucanie-pre-vsetky-krajiny (**).
2) Krytie nákladov na ubytovanie v prípade
nariadenej povinnej karantény v zahraničí po
potvrdenom pozitívnom teste poisteného na
COVID-19.
Náklady na ubytovanie sú hradené až do výšky
50 EUR/noc/ osoba, maximálne do výšky
500 EUR/osoba.

Nárok na náhradu nákladov na ubytovanie
v prípade nariadenej karantény v zahraničí má
poistený, ktorému bol potvrdený pozitívny test na
COVID-19 a spolupoistené osoby, uvedené na
jednej poistnej zmluve, na ktoré sa tiež vzťahuje
povinnosť karantény v zmysle všeobecne právne
záväzných nariadení krajiny, v ktorej sa
poistený/spolupoistené osoby nachádzajú.
Toto krytie neplatí v prípade, ak v čase
vycestovania existuje v cieľovej krajine pobytu
alebo v krajine tranzitu v zmysle platných
nariadení povinnosť absolvovať karanténu po
vstupe do krajiny (t.z. bez ohľadu na výsledok testu
na COVID-19).
3) Krytie dodatočných nákladov na dopravu do
Slovenskej
republiky/späť
do
miesta
vycestovania po ukončení povinnej karantény,
ak návrat nie je možný v pôvodne stanovenom
termíne,
ani
zmenou
už
zakúpeného
cestovného lístka.
Náklady na dopravu sú hradené až do výšky 500
EUR/osoba.
Nárok na náhradu nákladov na dopravu do
Slovenskej republiky/späť do miesta vycestovania
po ukončení nariadenej karantény v zahraničí má
poistený, ktorému bol potvrdený pozitívny test na
COVID-19 a spolupoistené osoby, uvedené na
jednej poistnej zmluve, na ktoré sa tiež vzťahuje
povinnosť karantény v zmysle všeobecne právne
záväzných nariadení krajiny, v ktorej sa
poistený/spolupoistené osoby nachádzajú.
Toto krytie neplatí v prípade, ak v čase
vycestovania existuje v cieľovej krajine pobytu
alebo v krajine tranzitu v zmysle platných
nariadení povinnosť absolvovať karanténu po
vstupe do krajiny (t.z. bez ohľadu na výsledok testu
na COVID-19).
V prípade, ak je možná zmena zakúpeného
cestovného lístka na nový termín, poisťovateľ
uhradí náklady spojené so zmenou cestovného
lístka.

Poistné krytie neplatí v prípade individuálnej
dopravy osobným motorovým vozidlom.
4) Predĺženie platnosti cestovného poistenia
po
dobu
trvania
povinnej
karantény
v zahraničí.
Doba trvania poistenia uvedená v poistnej zmluve
sa predlžuje o nevyhnutnú dobu trvania povinnej
karantény poisteného v zahraničí, ak mu vznikne
povinnosť
absolvovať
povinnú
karanténu
v zahraničí v dôsledku toho, že mu bol potvrdený
pozitívny test na COVID-19. Platnosť cestovného
poistenia sa predlžuje aj pre spolupoistené osoby,
uvedené na jednej poistnej zmluve, ak sa
v dôsledku kontaktu s poisteným, ktorému bol
potvrdený pozitívny test na COVID-19 na ne tiež
vzťahuje povinnosť karantény v zmysle všeobecne
právne záväzných nariadení krajiny, v ktorej sa
nachádzajú.
Toto krytie neplatí v prípade, ak v čase
vycestovania existuje v cieľovej krajine pobytu
alebo v krajine tranzitu v zmysle platných
nariadení povinnosť absolvovať karanténu po
vstupe do krajiny (t.z. bez ohľadu na výsledok testu
na COVID-19).
5) Krytie dodatočných nákladov na dopravu
vynaložených
v súvislosti
s predčasným
návratom na územie SR za účelom predísť
povinnosti zotrvať v nariadenej povinnej
karanténe.
Náklady na dopravu sú hradené do výšky 300
EUR/osoba/, maximálne však do výšky 1 500 EUR
na poistnú zmluvu.
Poistné krytie sa vzťahuje na úhradu nákladov na
dopravu v prípade, ak počas doby trvania
poistenia po vycestovaní dôjde k zmene
protipandemických opatrení platných na území
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), v dôsledku
ktorých vznikne poistenému povinnosť podrobiť sa
po návrate na územie SR povinnej karanténe,
pričom v čase nástupu na cestu poistený v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov takúto
povinnosť nemal a takáto povinnosť nebola v čase
vycestovania verejne známa, na základe
oficiálneho
oznámenia
vládou
Slovenskej
republiky alebo inými oprávnenými orgánmi. Ide
o prípady, kedy poistený vycestuje do krajiny
(krajín), pre ktoré v čase vycestovania neplatilo
odporúčanie MZV SR necestovať v súvislosti s
pandémiou, ale počas pobytu poisteného
v zahraničí dôjde k zmene tohto odporúčania
(bude platiť odporúčanie necestovať), prípadne

prijatiu iných všeobecne záväzných opatrení,
v dôsledku čoho by poistený po návrate na územie
SR musel absolvovať:
- povinnú karanténu vo svojej domácnosti
alebo v štátnom karanténnom zariadení,
pričom povinnosť absolvovať karanténu
v čase vycestovania nebola známa;
- povinnú karanténu v štátnom karanténnom
zariadení, pričom v čase vycestovania bola
známa povinnosť absolvovať karanténu vo
svojej domácnosti;
- povinnú karanténu v dlhšom časovom
období, ako bola oficiálne známe v čase
vycestovania, ak dôjde k predĺženiu času
povinnej karantény minimálne o 5 dní,
čomu však v súlade s platnými predpismi predíde
skorším návratom na územie SR, ako bolo
pôvodne plánované, v dôsledku čoho mu vzniknú
dodatočné náklady.
Z poistenia sú hradené náklady na náhradnú
dopravu, ktoré poistený vynaložil na zaobstaranie
náhradnej leteckej, autobusovej alebo vlakovej
dopravy, maximálne do výšku stanoveného limitu.
V prípade, ak je možná zmena zakúpeného
cestovného lístka na nový termín, poisťovateľ
uhradí náklady spojené so zmenou cestovného
lístka, do výšky stanoveného limitu.
Z poistenia nie sú hradené náklady na
individuálnu dopravu osobným motorovým
vozidlom.
Aktuálne podmienky návratu na územie SR vo
vzťahu ku karanténnym opatreniam sú zverejnené
na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena
-podmienky-navratu-do-sr (**).
Povinnosti poisteného:
1) Dodržiavať opatrenia proti šíreniu COVID – 19
pred vycestovaním do zahraničia, v cieľovej
destinácii a v krajinách tranzitu do cieľovej
destinácie.
2) Splniť podmienky na vstup do cieľovej krajiny
alebo do krajiny tranzitu, stanovené danou
krajinou. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín
sveta sú uvedené na stránke Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na
internetovej
stránke
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_inf
o/staty_sveta (**).
3) V prípade povinnej nariadenej karantény doložiť
potvrdenie o pozitívnom výsledku poisteného PCR
testovaním na ochorenie COVID – 19.

4) Na vyžiadanie poisťovateľa doložiť doklady
preukazujúce splnenie podmienok vstupu do
cieľovej krajiny alebo krajiny tranzitu podľa odseku
2 tejto časti Povinnosti poisteného.
5) Pre uplatnenie nároku na náhradu nákladov
podľa bodov 4 a 5 tohto Rozšíreného rozsahu
poistného krytia – COVID -19 v Krátkodobom
cestovnom poistení je poistený povinný predložiť
poisťovateľovi doklady preukazujúce vynaložené
náklady na návrat na územie SR (napr. letenka,
lístok na vlak, autobus).
Verejný prísľub v súlade s ustanoveniami § 850
a nasl. Občianskeho zákonníka sa vo vyššie
uvedenom rozsahu dočasne a taxatívne odchyľuje
od pôvodne dojednaných poistných podmienok v
prospech poisteného. Všetky ostatné ustanovenia
príslušných VPP vrátane výkladu pojmov, výluk,
obmedzení, práv i povinností, zostávajú aj naďalej
zachované. Nárok na plnenie z tohto verejného
prísľubu vzniká iba v prípade, že k udalosti,
uvedenej v niektorom z bodov 1. až 5. príde počas
trvania poistnej zmluvy krátkodobého cestovného
poistenia
s dojednaným
rozsahom
krytia
„Exclusive“, ak začiatok poistenia na poistnej
zmluve je dohodnutý počas trvania platnosti tohto
Verejného prísľubu .

Poznámky:
(*) v súlade so znením Časť 1, Článok 3. bod 2
VPP, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku
ktorým dôjde v krajinách Európy, Alžírska, Cypru,
Egypta, Maroka, Tuniska, Turecka a európskej
časti Ruskej federácie, s výnimkou územia SR a
krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v
ktorej si poistený platí zdravotné alebo obdobné
poistenie.

(**) adresa hypertextového odkazu (tzv. link) na
webovú stránku príslušného orgánu je aktuálna
v čase zverejnenia verejného prísľubu. Poisťovateľ
nepreberá zodpovednosť za funkčnosť stránky
(aktuálnosť odkazu) kedykoľvek po dátume
zverejnenia
tohto
prísľubu,
a prípadná
nefunkčnosť odkazu nezbavuje poisteného
žiadnym spôsobom povinnosti oboznámiť sa
s aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami,
vrátane pravidiel pre vycestovanie, návrat
a dodržiavanie karanténnych opatrení.

Tento Verejný prísľub je platný od 01.07.2021
do 31.08.2021.
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu si vyhradzuje právo tento
verejný prísľub odvolať aj pred uvedeným
dátumom platnosti. V prípade odvolania verejného
prísľubu poisťovateľ zverejní informáciu o jeho
odvolaní na svojej webovej stránke. Odvolaním
verejného prísľubu zanikajú všetky záväzky
poisťovateľa z tohto prísľubu, s výnimkou tých
záväzkov, ktoré mu vznikli pred dátumom
odvolania. Za záväzky, ktoré vznikli pred dátumom
odvolania sa považujú všetky záväzky z tohto
verejného prísľubu vo vzťahu k poistným zmluvám
uzavretým do dňa odvolania tohto verejného
prísľubu.

Mgr. Ladislav Gajdoschík
Vedúci organizačnej zložky, Groupama poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

