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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PANDÉMIE ALEBO EPIDÉMIE COVID-19

ZD - COVID-19

Zmluvné dojednania pre poistenie pandémie alebo epidémie Covid–19 
(ďalej len „ZD – COVID-19“) k Všeobecným poistným podmienkam MARCO 
POLO cestovné poistenie.
Platnosť ZD-COVID-19: Tieto zmluvné dojednania pre poistenie pandémie 
alebo epidémie Covid–19 nadobúdajú účinnosť 01.07.2021.
V zmysle týchto zmluvných dojednaní sa toto poistenie vzťahuje aj na krytie 
liečebných nákladov vzniknutých v zahraničí, ktoré priamo súvisia s ochorením 
poisteného na Covid-19, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala ako 
pandémiu alebo bola vyhlásená za epidémiu príslušným štátnym alebo medzi-
národným orgánom a to v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok.

ROZSAH POISTENIA *LIMIT PLNENIA
Liečebné náklady v rozsahu uvedenom vo Vše-
obecných poistných podmienok (ďalej len 
„VPP“) platných pre Poistné zmluvy súvisiace 
s ambulantným ošetrením poisteného, vrátane 
ošetrujúcim lekárom predpísaných liekov a zdravot-
ných pomôcok a materiálu.
Liečebné náklady v rozsahu uvedenom vo VPP 
platných pre Poistné zmluvy súvisiace s hospita-
lizáciou a lekárskym ošetrením poisteného počas 
hospitalizácie, vrátane ošetrujúcim lekárom predpí-
saných liekov a zdravotníckych pomôcok a materiá-
lu ako aj náklady na prepravu do a zo zdravotnícke-
ho zariadenia, prepravu do vlasti z preukázateľných 
vážnych zdravotných dôvodov.

a)

30 000 EUR

50 EUR/noc,
max. 14 nocí

Náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí v 
prípade, že v zmysle právnych predpisov platných 
v krajine, v ktorej sa poistený nachádza, bola po-
istenému nariadená karanténa. Platí aj pre krajiny 
označené ako bezpečné. 
Poistenie sa nevzťahuje na náklady na ubytova-
nie v prípade nariadenia karantény, pri vycestovaní 
do zahraničia, ak poistený vycestuje do krajiny, do 
ktorej je pri vstupe nariadená povinná karanténa.

b)

750 EUR / 
poistený

Cestovné náklady na dopravenie poisteného do 
vlasti v prípade, ak z dôvodu karantény poisteného 
musel v zahraničí zotrvať dlhšie ako mal v zmysle 
objednania cesty alebo zájazdu, v súvislosti s kto-
rou sa toto poistenie uzavrelo (napr. po plánovanom 
ukončení zájazdu). Uvedené platí za podmienky, že:
• poistený z  dôvodu karantény nemohol využiť 

pôvodne dohodnutý dopravný prostriedok a  
• poistený sa do vlasti vrátil najneskôr 14 dní 

po uplynutí pôvodne dohodnutého dňa ukon-
čenia cesty alebo zájazdu.

Spoločnosť KOOPERATIVA si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom 
ubytovacom zariadení alebo o spôsobe prepravy a použitom dopravnom 
prostriedku, a poistený sa zaväzuje toto rozhodnutie rešpektovať, v opač-
nom prípade poisťovňa poskytne poistné plnenie za vzniknuté náklady 
na ubytovanie alebo cestovné náklady iba v rozsahu v akom by plnenie 
poskytla pri postupe poistného plnenia v súlade s touto vetou. Poistený je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti 
a počkať na pokyny poisťovne podľa predchádzajúcej vety.  

c)

Poistné krytie – rozsah poistenia

*za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období 

Podmienky ZD – COVID-19:

1.

2.

Náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky boli vynaložené v súvislosti s 
ochorením Covid-19, pričom ku vzniku poistnej udalosti dôjde: 
a) v krajine, ktorá je neodporúčaná na cestovanie a zároveň sa nachá-

dza v tomto zozname: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dán-
sko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Is-
land, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovinsko, 
Spojené Kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Talian-
sko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Faerské ostrovy, Alandy, Kanárske 
ostrovy, Baleárske ostrovy, Azorské ostrovy, Madeiru a zároveň

b) poistná doba dohodnutá v Poistnej zmluve je maximálne 30 dní.
Poistený splnil nasledovné podmienky: 
a) v okamihu vycestovania bol proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaný 

prvou dávkou vektorovej vakcíny, a to minimálne štyri týždne pred 
vycestovaním alebo druhou dávkou mRNA vakcíny, a to minimálne 
štrnásť dní pred vycestovaním alebo prekonal chorobu Covid-19 
pred nie viac ako 180 dňami alebo  disponuje negatívnym výsled-
kom PCR testu na Covid-19, ktorý k okamihu vycestovania nie je 
starší ako 72 hodín.

b) do 24 hodín od vzniku podozrenia na ochorenie Covid-19 alebo po 
nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19 
(podľa toho, ktorý z uvedených okamihov nastane skôr) nahlási 
túto skutočnosť spoločnosti KOOPERATIVA alebo spoločnosti GLO-
BAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o., Štefanovičova 4, 811 04 Bratisla-
va, IČO: 35 903 473, ako poskytovateľovi asistenčných služieb.

c) v prípade poistnej udalosti doloží:
 • doklad o úhrade liečebných nákladov
 • doklad o úhrade nákladov za ubytovanie v zahraničí počas 

  nariadenej karantény
 • potvrdenie alebo dôkazy o tom, že bola poistenému nariade- 

 ná karanténa 
 • doklad o úhrade cestovných nákladov preukazujúci vycesto- 

 vanie do zahraničia, návrat do vlasti po ukončení nariadenej 
 karantény v zahraničí

 • doklad o očkovaní – vakcinácii, doklad potvrdzujúci prekona- 
 nie choroby Covid-19 alebo doklad potvrdzujúci absolvovanie 
 PCR testu na Covid-19.

Výklad pojmov pre účely týchto ZD – COVID-19:
• epidémia – je šírenie náhleho a hromadného infekčného ochorenia a 

iných chorôb v určitom mieste a čase,  ak je taký stav potvrdený vyhlá-
sením príslušného štátneho alebo medzinárodného orgánu.

• pandémia – je epidémia rozšírená vo veľkom geografickom okruhu s ne-
určitým časovým vymedzením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá 
dolieha na veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území vyhlásená Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pandemická fáza od stupňa 4 a viac.

• vlasť - je miesto trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného 
alebo krajina kde je poistený účastníkom systému verejného zdravotné-
ho alebo obdobného poistenia. 

• Covid–19 – je ochorenie, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2. 
• neodporúčané krajiny a bezpečné krajiny pre cestovanie - zaradenie 

do kategórií „neodporúčaných a bezpečných krajín“ vyhlasuje Svetová 
zdravotnícka organizácia, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad verejné-
ho zdravotníctva alebo iný medzinárodný alebo vnútroštátny orgán majúci 
túto právomoc podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva.
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