
  

 

17.8.2021 UNIQA: Cestovné poistenie 

 

Rozšírený rozsah poistného krytia – COVID-19 pre všetkých klientov s platnou zmluvou   

cestovného poistenia:    

• Krytie nákazy COVIDom-19 aj v prípade vycestovania klienta do rizikových krajín, až do výšky limitu 

liečebných nákladov vo všetkých poistných balíkoch – BASIC, PLUS, KOMFORT a EXTRA. Poistenie 

liečebných nákladov kryje náklady na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu 

súvisiacu s nákazou COVID-19 bez ohľadu na rizikovosť krajiny v súvislosti s pandémiou koronavírusu. 

• Krytie nákladov na ubytovanie v prípade umiestnenia klienta do karantény v zahraničí po potvrdenom 

pozitívnom teste na COVID-19. Náklady na ubytovanie sú hradené až do výšky 100 EUR na jednu osobu a jeden 

deň,  maximálne však do výšky 1 500 EUR. 

Rozšírený rozsah poistného krytia – COVID-19 pre klientov s platnou zmluvou 

cestovného poistenia, ktorá zahŕňa aj poistenie storno poplatkov: 

 

• Krytie nákladov na storno cesty v prípade pozitívneho výsledku testu (RT-PCR test) na ochorenie COVID-

19 pred vycestovaním do zahraničia a následnou povinnou domácou karanténou. V prípade potvrdenej diagnózy 

Covid-19 (pozitívneho výsledku RT-PCR testu) pred cestou do zahraničia je poistenie storno poplatkov platné 

pokiaľ je dojednané v poistnej zmluve krátkodobého alebo ročného cestovného poistenia.                                                                                                                                                                                
Poistenie storna poplatku nie je možné uplatniť v situáciách, kedy bol poistený umiestnený do preventívnej 

domácej karantény bez toho, aby mu bolo ochorenie potvrdené. Poistenie storna sa tiež nevzťahuje na poistné 

udalosti, ktoré nastali v dôsledku úradných nariadení (napríklad uzatvorenie hraníc) alebo z dôvodu obavy 

z nákazy koronavírusom v zahraničí. 
 
 
 
Uviaznutie v karanténe 
V prípade, že klient vycestuje do zahraničia a uviazne v karanténe z dôvodu pandémie koronavírusu a lokálnych 
opatrení, platia nasledujúce pravidlá: 
 

- UNIQA predĺži zdarma poistenie klientom, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu vrátiť na Slovensko v pôvodne 
plánovanom termíne a to za predpokladu, že nemali inú možnosť návratu (iný komerčný let, vládny repatriačný 
let/autobus atď.). Cestovné poistenie má klient platné až do chvíle, kedy bude návrat možný. 

- Cestovné poistenie sa nevzťahuje na ušlú mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytovanie, stravu, náhradné letenky 
a pod. 

 

 


