V Bratislave dňa 23.06.2020
Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vás informovať o aktuálnej situácii v súvislosti s platnosťou cestovného poistenia. Aktuálne je
možné dojednať všetky druhy cestovného poistenia v rámci krátkodobého aj ročného cestovného poistenia.
Liečebné náklady
Cestovné poistenie platí v plnom rozsahu v krajinách, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
vzhľadom na šírenie nákazy ochorenia COVID 19 označilo ako bezpečné. Liečebné náklady sú hradené
štandardne podľa jednotlivých dojednaných krytí v produktoch v súlade s poistnými podmienkami. Poistné
krytie zahŕňa aj liečebné náklady vrátane ambulantného ošetrenia, pobytu v nemocnici, predpísaných liekov,
v súvislosti s ochorením COVID 19. Testy na toto ochorenie sú hradené iba v prípadoch, kedy ich indikoval lekár
v zahraničí za účelom stanovenia diagnózy ochorenia.
Pre cesty so začiatkom od 23.6.2020 platí, že ak klient vycestuje do krajiny, ktorá v súvislosti so šírením
ochorenia COVID 19 nie je označená Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky za krajinu
bezpečnú, sa poistná ochrana v cestovnom poistení nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti ochorením
COVID 19 . Škodové udalosti, ktoré sa netýkajú ochorenia COVID 19, sú štandardne poistené. Verejný prísľub
poistného krytia Európskej nájdete na www.europska.sk.
V prípade, že pre krajinu, do ktorej klient plánuje vycestovať platí 3. stupeň varovania Ministerstva zahraničných
vecí Slovenskej republiky pre iný dôvod ako ochorenie COVID 19 (napr. vojnové stavy, prírodné katastrofy)
poistenie nie je platné.
Odporúčame sledovať aktuálne informácie a odporúčania vydané Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky na www.mzv.sk
Karanténa
Ak klient vycestuje do zahraničia v súlade s odporúčaniami a opatreniami Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky a neočakávane sa ocitne v dôsledku úradných opatrení v karanténe a preto sa nemôže
vrátiť domov v plánovanom termíne, poistenie klienta sa bezplatne predĺži na dobu trvania karantény. Náklady
vzniknuté v súvislosti s karanténou (napr. ubytovanie, stravovanie) nie sú v poistení kryté.
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Poistenie STORNA
V prípade, že si poistený zakúpil zájazd do bezpečnej krajiny vzhľadom na šírenie nákazy COVID 19, platí poistenie
storna a prerušenia cesty v plnom rozsahu. Poistenie storna sa v súlade s poistnými podmienkami nevzťahuje na
škodové udalosti ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí s epidémiou alebo pandémiou.

Tím Európskej cestovnej poisťovne

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
Želáme Vám veľa síl a optimizmu do ďalších dní.
S pozdravom
Tím Európskej cestovnej poisťovne
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