
Vážení klienti, 

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácii v súvislosti s platnosťou cestovného poistenia. V súčasnosti je 
možné dojednať všetky druhy cestovného poistenia v rámci krátkodobého cestovného poistenia, ako aj poistenia 
na dobu neurčitú. 

Pred cestou do zahraničia a počas cesty v zahraničí Vám naďalej odporúčame sledovať aktuálne cestovné 
odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
(MZVEZ SR) pre danú krajinu alebo oblasť, do ktorej plánujete vycestovať alebo v ktorej sa aktuálne nachádzate.
Vaše platné cestovné poistenie Vás kryje v súlade s poistnými podmienkami.

Navyše, podľa nášho Verejného prísľubu Vám kryjeme liečebné náklady aj v krajinách, ktoré nie sú označené 
MZVEZ ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Poistná ochrana sa v týchto prípadoch nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ak máte záujem mať poistené aj  liečebné náklady na ochorenie COVID-19 alebo mať poistenie stornopoplatkov 
za  zrušenie dovolenky z dôvodu ochorenia COVID-19, ponúkame Vám možnosť zjednania krátkodobého 
cestovného poistenia s pripoistením COVID.

Poistenie COVID kryje nečakané výdavky z dôvodu ochorenia COVID-19: 

Liečebné náklady COVID 
- Uhradíme Vám liečbu ochorenia COVID-19, vrátane hospitalizácie a repatriácie do 50 000 €.
- Uhradíme Vám náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí do výšky  
  50 €/noc po dobu 14 dní, pokiaľ Vám skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom    
  nemôžete z dôvodu karantény naďalej zostať. 

Storno COVID
- Uhradíme Vám 80 % nákladov na storno poplatky (podľa poistnej sumy) v prípade nenastúpenia na cestu 
  z dôvodu nariadenej karantény (potrebný pozitívny výsledok PCR testu max. 14 dní pred cestou), ochorenia 
  alebo úmrtia na COVID-19, alebo, ak Vám nebude umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku z dôvodu 
  nameranej zvýšenej telesnej teploty. Náklady na zrušenie cesty uhradíme aj Vašej spolupoistenej osobe, s ktorou 
  ste mali vycestovať.
- Uhradíme Vám spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady do 1 000 €, ak nebudete môcť využiť    
  pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne z dôvodu nariadenej karantény pre COVID-19 alebo 
  ochorenia COVID-19 v mieste pobytu v zahraničí.

Prajeme Vám šťastnú cestu a veľa zdravia!
 
Generali

 
 
V Bratislave dňa 11. 06. 2021


