
Krátkodobé cestovné poistenie ‒ 2019, ktoré uzatvára UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
(ďalej len „poistiteľ“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“), Všeobecnými poistnými 
podmienkami pre krátkodobé cestovné poistenie ‒ 2019 (ďalej  len „VPP“), zmluvnými podmienkami, príslušnou tarifou ces-
tovného poistenia, uzavretou poistnou zmluvou, ako aj ďalšími informáciami obsiahnutými v dokumentoch, ktoré sú zároveň 
súčasťou poistnej zmluvy. Ustanovenia poistnej zmluvy, vrátane zmluvných dojednaní a osobitných dojednaní, ktoré sú upra-
vené odchylne od ustanovení VPP, majú prednosť pred ustanoveniami VPP.

Článok 1
Predmet Osobitných dojednaní k VPP
Týmito Osobitnými dojednaniami sa dopĺňajú a menia Všeobecné poistné podmienky pre Krátkodobé cestovné poistenie ‒ 2019.

Článok 2
Predmet poistenia a rozsah poistného krytia - doplnenia
Osobitné dojednania k VPP dopĺňajú:

1. Článok 12, Oddiel II Poistenie liečebných nákladov nasledovne:

Dopĺňa sa bod f) Časti 1 - Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú preukázateľné náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia,  
v prípade akútneho ochorenia a vzťahujú sa aj na úhradu:
 f)  nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inou epidémiou / pandémiou
  fa)  náklady, ktoré vzniknú poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 sú hradené až do výšky limitu liečebných 

nákladov a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo 
iným príslušným orgánom štátnej správy v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie označené ako rizikové (červe-
né), resp. nie sú uvedené na zozname menej rizikových krajín (zelených, žltých),

  fb)  v prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 v zahraničí a následného povinného umiestnenia do karantény 
hradí poistiteľ náklady na ubytovanie až do výšky 100 EUR na jednu osobu a jeden deň. Maximálne však 1 200 EUR. Náklady 
na nariadenú karanténu hradí poistiteľ len v prípade ak nebola uhradená oprávneným miestnym orgánom v zahraničí. 

2.  Článok 17, Oddiel II Poistenie storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty/cestovného lístka) a prerušenia cesty 
nasledovne:

Dopĺňa sa bod 5. Časti 2 ‒ Predmet poistenia
V prípade pozitívneho výsledku testu (RT-PCR test) na ochorenie COVID-19 pred cestou do zahraničia a následného povinného 
umiestnenia poisteného do domácej karantény, hradí poistiteľ náklady na storno poplatky do limitu uvedeného v poistnej zmluve. 
Poistenie storna poplatku nie je možné uplatniť v situáciách, kedy bol poistený umiestnený do preventívnej domácej karantény bez 
toho, aby mu bolo ochorenie potvrdené. 

Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie plnenia poistenia v zmysle Článku 2 týchto Osobitných dojednaní  
k VPP. Nárok na poistné plnenie v zmysle Článku 2 týchto Osobitných dojednaní poistenému nevznikne, ak bolo dojednané  
po oznámení poistiteľa o ukončení jeho predaja. 

Článok 3
Predmet  poistenia a rozsah poistného krytia - zmeny
Osobitné dojednania k VPP menia Článok 17, Oddiel II -  Poistenie storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty/cestov-
ného lístky) a prerušenia cesty VPP nasledovne:

1. Mení sa bod 3. Časti 1 ‒ Začiatok a koniec poistenia tohto Článku nasledovne:
 Poistenie v zmysle bodu 1. a 2. tejto časti sa dojednáva so spoluúčasťou 20%.

2. Mení prvá veta bodu 1. Časti 3 ‒ Rozsah poistného plnenia tohto článku nasledovne:
  V prípade storna zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty alebo cestovného lístka poskytne poistiteľ poistné plnenie vo výške 

80 % storno poplatku, ktorý vyúčtuje poistenému cestovná kancelária, cestov ná agentúra, alebo dopravca ako skutočne vznik-
nuté náklady, vrátane úradných poplatkov, ktoré poistený zaplatil za udelenie víz, ak boli tieto udelené. 

Ostatné články VPP sú nedotknuté.

Tieto Osobitné dojednania k VPP pre cestovné poistenie sú súčasťou poistnej zmluvy dojednanej v zmysle Článku I. týchto Osobit-
ných dojednaní a nadobudli účinnosť 1. 11. 2021.
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