
Všem pojištěným z pojistných smluv cestovního pojištění platných a účinných 
v době trvání tohoto příslibu, které obsahují pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, poskytneme nad rámec ujednání pojistných podmínek pojistné plnění 
z pojistných událostí:

• léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid-19 i v zemích, které jsou 
státním nebo jiným veřejným orgánem (např. Ministerstvem zahraničních věcí 
ČR) označeny za země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy covid-19; 
toto pojistné plnění však neposkytneme v zemích s extrémním rizikem 
nákazy (označených v rozcestníku MZV ČR černě), do kterých ochranné 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakázalo nebo důrazně nedoporučuje 
cestovat;.

• výlohy v souvislosti s karanténou, pokud se pojištěný v zahraničí dostal  
do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19 a byla mu nařízena 
karanténa; jestliže se v důsledku nařízené karantény nebude moci vrátit do 

ČR v plánované době a plánovaným dopravním prostředkem, uhradíme 
za něho:

• náklady na náhradní ubytování, a to po dobu nezbytně nutnou pro pobyt 
v karanténě do limitu 15 000 Kč,

• zvýšené náklady za opožděný návrat z pobytu v zahraničí do ČR po 
uplynutí karantény, pokud pojištěný nemůže použít původně plánovaný 
zaplacený dopravní prostředek (nebo nemůže dál pokračovat v plánované 
cestě) do limitu 15 000 Kč.

Limit plnění pro náklady v souvislosti s karanténou platí pro jednu osobu na 
jednu a všechny pojistné události za celou dobu pojištění. Výlohy v souvislosti 
s karanténou nehradíme v zemích s extrémním rizikem nákazy.

Nařízení karantény je nutno prokázat příslušným dokladem o nařízení karantény 
vystaveným ošetřujícím lékařem nebo hygienikem. 
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VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47 11 59 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. B 1815, činí tímto v souladu s ustanovením § 2884 až 2886 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro celou dobu jeho 
zveřejnění na svých internetových stránkách tento

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB ROZŠÍŘIT POJISTNÉ KRYTÍ Z CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19. 
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předseda představenstva
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