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Verejný prísľub 

 
  

UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, IČO: 00653501 (ďalej len „poistiteľ“) týmto 

verejným prísľubom vyhlasuje, že všetkým poisteným osobám z poistných zmlúv cestovného poistenia, ktoré obsahujú 

poistenie liečebných nákladov, poskytne nad rámec ustanovení poistných podmienok poistné plnenie z poistných 

udalostí, ktoré vzniknú v súvislosti s ochorením COVID-19.  

 

 

1. Rozšírenie predmetu poistenia  

1.1. Predmetom poistenia liečebných nákladov sú preukázateľné náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v rámci 

nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, v prípade akútneho ochorenia a vzťahujú sa aj na úhradu nákladov v súvislosti s 

ochorením COVID-19: 

 

a)  náklady, ktoré vzniknú poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 sú hradené až do výšky limitu 

liečebných nákladov a to aj v krajinách, ktoré nie sú Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky označené ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a neodporúča sa do nich 

cestovať (vyhlásený 3.stupeň cestovného varovania odporúčanie MZV SR necestovať do zasiahnutej krajiny alebo 

oblasti), 

 
b)  v prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 v zahraničí a následného povinného umiestnenia do 

karantény hradí poistiteľ náklady na ubytovanie až do výšky 100 EUR na jednu osobu a jeden deň. Maximálne však 1 

500 EUR. Náklady na nariadenú karanténu hradí poistiteľ len v prípade ak nebola uhradená oprávneným miestnym 

orgánom v zahraničí. 

 

 

2. Platnosť a účinnosť verejného prísľubu 

Tento verejný prísľub je počas jeho platnosti účinný pre všetky poistené osoby z poistných zmlúv cestovného poistenia 

platných a účinných počas trvania tohto verejného prísľubu.  

Verejný prísľub je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa. Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a  účinnosť 

dňa 17. 8. 2021 a je platný a účinný po dobu jeho zverejnenia. Vzťahuje sa na poistné udalosti vzniknuté počas jeho 

platnosti. V prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie podľa tohto verejného prísľubu je poistený povinný 

postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa.  

Poistiteľ si vyhradzuje právo tento Verejný prísľub kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom nároky poistených osôb 

vzniknuté počas jeho platnosti zostávajú zachované. 

 

V Bratislave, 17. 8. 2021 
 
 
 
 
 

 
 

 

             Ing. Martin Žáček, CSc.                                                                         Ing. Lucie Urválková  
              predseda predstavenstva                                                                           podpredsedníčka predstavenstva 
                  a generálny riaditeľ                                                                                         UNIQA poisťovňa, a.s.                                                                                

                UNIQA poisťovňa, a.s.                                                                                                 

UNIQA poisťovňa, a.s. vydáva,  

v súlade s ustanovením §850 až §852 Občianskeho zákonníka  

v platnom znení, na svojich internetových stránkach tento 
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