ZD - COVID19 - 2022

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PANDÉMIE ALEBO EPIDÉMIE COVID-19
Zmluvné dojednania pre poistenie pandémie alebo epidémie Covid–19 (ďalej len „ZD – COVID19 - 2022“) k Všeobecným poistným podmienkam MARCO
POLO cestovné poistenie alebo k Všeobecným poistným podmienkam GLOBAL plus (ďalej spolu len ako „VPP“).
ZD - COVID19 – 2022 nadobúdajú účinnosť 7.3.2022.
Podľa ZD – COVID19-2022 sa poistenie vzťahuje aj na krytie liečebných nákladov vzniknutých v ktorejkoľvek krajine v zahraničí, ktoré priamo súvisia s ochorením
poisteného na Covid-19, a to v rozsahu uvedenom v tabuľke:
Poistné krytie
ROZSAH POISTENIA
a)

b)

*LIMIT PLNENIA

Liečebné náklady v rozsahu uvedenom vo VPP ktoré súvisia s:
•
ambulantným ošetrením poisteného, vrátane ošetrujúcim lekárom predpísaných liekov a zdravotných pomôcok
a materiálu.
•
hospitalizáciou a lekárskym ošetrením poisteného počas hospitalizácie, vrátane ošetrujúcim lekárom predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok a materiálu ako aj náklady na prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia,
prepravu do vlasti z preukázateľných vážnych zdravotných dôvodov.

do výšky
dojednaného
balíka

Karanténa.
Náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že v zmysle právnych predpisov platných v krajine, v ktorej
sa poistený nachádza, bola poistenému nariadená karanténa.
Poistenie sa nevzťahuje na náklady na ubytovanie v prípade nariadenia karantény, pri vycestovaní do zahraničia,
ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej je pri vstupe nariadená povinná karanténa.

50 EUR/NOC,
MAX. 14 NOCÍ

Cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti v prípade, ak z dôvodu karantény poisteného musel v zahraničí
zotrvať dlhšie, ako mal v zmysle objednania pobytu/cesty alebo zájazdu, v súvislosti s ktorou 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 ukončenia cesty alebo zájazdu.

750 EUR / POISTENÝ

Spoločnosť KOOPERATIVA si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom ubytovacom zariadení alebo o spôsobe prepravy a poistený sa zaväzuje
toto rozhodnutie rešpektovať, v opačnom 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)

Poistený je povinný :
ca) splniť podmienky pre pobyt súvisiace s ochorením Covid-19 určené krajinou, do ktorej poistený cestuje
cb) do 24 hodín od vzniku podozrenia na ochorenie Covid-19 nahlásiť túto skutočnosť spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.,
na telefónnom čísle: +421 268 202 060
cc) v prípade poistnej udalosti doložiť doklad:
1. o úhrade liečebných nákladov, nákladov za ubytovanie počas nariadenej karantény, cestovných nákladov preukazujúci vycestovanie
do zahraničia, návrat do vlasti po ukončení nariadenej karantény v zahraničí
2. lekársku správu, potvrdenie alebo dôkazy o tom, že bola poistenému nariadená karanténa a
3. ďalšie doklady vyžiadané spoločnosťou KOOPERATIVA

b)

Výklad pojmov pre účely ZD – COVID19-2022: Covid–19 je ochorenie, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia
klasifikovala ako pandémiu alebo bola vyhlásená za epidémiu príslušným štátnym alebo medzinárodným orgánom.

*za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období
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