Vyjádření Slavia pojišťovny a.s.
k infekci COVID-19
Platnost cestovního pojištění
Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud bylo pojištění sjednáno před
vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR
(MZV). Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech
a oblastech, kterých se v tuto chvíli žádné varování netýká.
Cestovní pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou
nákladů spojených s COVID-19 (koronavirem), a to i v případě, že Ministerstvo
zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané
oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně
sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji
situace nákazy COVID-19.
V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání
pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou
dobu, a to až do 30 dní.

Ukončení pojistné smlouvy
Rozhodne-li se klient, že svou cestu neuskuteční, může požádat o ukončení pojistné smlouvy
před počátkem pojištění. V takovém případě bude klientovi vráceno celé uhrazené pojistné.
Žádost o ukončení pojistné smlouvy je nutné podat před datem počátku platnosti smlouvy.

Uplatnění pojištění storna
Obavy z možné nákazy a následné zrušení cesty nejsou důvodem k uplatnění pojištění storna.
Pokud bylo storno zájezdu sjednáno v období, kdy pro danou lokalitu nebylo vydáno
doporučení necestovat a následně dojde k uzavření dané oblasti, v takovém případě lze storno
uplatnit. U individuálních cest uplatnit lze. U zájezdů organizovaných cestovní kanceláří
zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem,
mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.
Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto
mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. V takovém případě
storno cesty nelze uplatnit.

Pojištění storna cesty
S účinností od 28. 2. 2020 až do odvolání Slavia pojišťovna pozastavuje prodej pojištění storna
cesty.

Zrušení letu
Při zrušení letu z důvodu uzavření letiště není možné uplatnit Leteckou asistenci, viz vysvětlení
na webových stránkách naší asistenční služby Click2Claim. V případě pojištění rizik letu hradí
přímo pojišťovna zrušení letu.
Jestliže se klient ocitne v karanténě, a z toho důvodu zmešká let do ČR, bude mu hrazen
návrat do ČR. Ostatní náklady spojené s karanténou hrazeny nebudou.

