VEREJNÝ PRÍSĽUB

podľa § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
I.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“) vyhlasuje, že všetkým
poisteným osobám z poistných zmlúv cestovného poistenia a základných asistenčných služieb platných a účinných v dobe
trvania tohto verejného prísľubu, ktoré obsahujú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poskytneme nad rámec ustanovení poistných podmienok platných k poistnej zmluve poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých v čase platnosti
tohto verejného prísľubu:
•
•

liečebné náklady v súvislosti s ochorením Covid-19 do limitov dohodnutých v poistnej zmluve,
náklady súvisiace s karanténou, pokiaľ sa poistený v zahraničí dostal do kontaktu s pozitívne testovanou osobou
na Covid-19 a bola mu nariadená karanténa a ak sa v dôsledku tejto nariadenej karantény nebude môcť vrátiť do
SR v plánovanej dobe a plánovaným dopravným prostriedkom, uhradíme za poisteného:
o náklady na náhradné ubytovanie a to po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe do limitu 600 eur,
o zvýšené náklady za oneskorený návrat z pobytu v zahraničí do SR po uplynutí karantény, pokiaľ poistený
nemôže použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok (alebo nemôže ďalej pokračovať v plánovanej
ceste) do limitu 600 eur.

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí pre jednu osobu na jednu a všetky poistné udalosti za celú dobu
poistenia.
II.
Nariadenie karantény je potrebné preukázať príslušným dokladom vystaveným ošetrujúcim lekárom alebo hygienikom.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo odvolaním tohto
verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.
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