BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 80 954, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327 („pojistitel“), činí tímto dle ust. § 2884
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB

garance poskytnutí pojistného plnění v souvislosti s onemocněním COVID-19
dle všech (rámcových) pojistných smluv poskytujících cestovní pojištění účinných k 15. 6. 2021
(dále jen „pojistné smlouvy“)
Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné plnění v níže uvedených případech i nad rámec podmínek uvedených v pojistné smlouvě nebo pojistných
podmínkách:
(i) Pojištění zrušení cesty (tzv. storno zájezdu)
Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že ke zrušení cesty dojde v souvislosti, v důsledku nebo z důvodu:
a.

diagnostiky onemocnění COVID-19,

b.

pozitivního výsledku testu na SARS-COV-2, provedeného lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří požadovaného oprávněným
orgánem veřejné moci zahraničního státu v souvislosti s cestou do zahraničí,

c.

lékařem nebo hygienickou stanicí nařízené povinné karantény (platné v den plánovaného odjezdu) po rizikovém kontaktu s nakaženou osobou. Plnění bude poskytnuto v případě, že pojištěný nemůže doložit před začátkem cesty negativní výsledek PCR testu provedeného v době
dle pokynů lékaře nebo hygienické stanice pro vyloučení podezření na nákazu.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že se důvod zrušení cesty týká pojištěného (v případě balíčku Family/Rodinný jsou pojištění
i rodinní příslušníci definovaní pojistnou smlouvou).
Pojistné plnění je poskytnuto ve výši nákladů na plánovanou cestu uhrazených před dnem, kdy bylo provedeno testování na onemocnění
COVID-19, kdy byla nařízena karanténa nebo dnem, kdy byla diagnostikována nemoc COVID-19, avšak pouze do výše škody, tedy do výše
nákladů, které nebyly kompenzovány jinou osobou (např. cestovní kanceláří).
(ii) Pojištění léčebných výloh, denních dávek v případě hospitalizace a asistenčních služeb v zahraničí
Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že dojde k diagnostice onemocnění COVID-19 nebo k hospitalizaci v zahraničí v souvislosti s diagnostikou onemocnění COVID-19 u pojištěného.
(iii) Nařízení karantény v zahraničí
Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že dojde k nařízení karantény pojištěného v souvislosti nebo v důsledku:
a.

diagnostiky onemocnění COVID-19 u pojištěného,

b.

pozitivního výsledku testu SARS-COV-2 vyžadovaného příslušným orgánem veřejné moci u pojištěného,

a to kdykoliv během zahraniční cesty (po překročení hranic ČR nebo po odbavení na letišti před odletem do zahraničí).
Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši:

°
°
°

nákladů na testy vyžadované příslušným orgánem veřejné moci,
nákladů na ubytování a jídlo v nařízené karanténě,
nákladů na náhradní dopravu zpět do ČR, pokud pojištěný v důsledku nařízení karantény nemůže absolvovat původně plánovaný
návrat do ČR.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě nařízení karantény pojištěnému (v případě balíčku Family/Rodinný jsou pojištění i rodinní příslušníci definovaní pojistnou smlouvou). Pokud má pojištěný sjednaný balíček Family/Rodinný, tak v případě nařízení karantény dítěti pojištěného,
poskytne pojistitel pojistné plnění navíc i jednomu z rodičů, který bude dělat dítěti doprovod.
Pojistné plnění bude poskytnuto do limitu 10 000 Kč na jednu pojistnou událost a jednoho pojištěného (pokud má pojištěný sjednán balíček
Family/Rodinný, vztahuje se limit samostatně na každou pojištěnou osobu v balíčku Family/Rodinný).
Pojistitel dále tímto deklaruje, že v případě krátkodobého cestovního pojištění sjednaného na konkrétní termín zahraniční cesty se pojistná doba
prodlouží bez dopadů na výši poplatku za pojištění až do konce nařízené karantény.
V případě dlouhodobého cestovního pojištění pojistitel poskytne pojistné plnění i při překročení maximální délky zahraniční cesty stanovené pojistnou smlouvou, pokud toto překročení bylo způsobeno nařízenou karanténou.
Výše uvedené platí pro zahraniční cesty v rozsahu sjednaného balíčku Evropa / Svět započaté v období 15. 6. 2021 – 31. 03. 2022, za podmínky, že:

• pojištění bylo sjednáno platně,
• jedná se o událost, která je pojistnou událostí v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistitel při stanovení rozsahu a výše pojistného plnění postupuje v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami a pojistné plnění
poskytne vždy pouze do výše limitu příslušného sjednaného pojištění.

V Praze dne 15. 6. 2021

.........................................................
Zdeněk Jaroš
předseda představenstva

.........................................................
Martin Steiner
místopředseda představenstva

