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Pojištění Allianz Travel – covid 19 

 

Pojištění Allianz Travel kryje léčebné výlohy v zahraničí související s onemocněním covid-19 ve všech 

variantách cestovního pojištění. Součástí krytí rizik léčebných výloh je i krytí k nim nezbytných 

asistenční služeb (definovaných v tabulce níže). 

Krytí rizik spojených s onemocněním covid-19 se se vztahuje na všechny země světa bez ohledu na 

oficiální varování od vládních nebo jiných oficiálních státních doporučení své domovské země (ČR) 

nebo doporučení místních úřadů v cílové destinaci. 

Garantujeme krytí léčebných výlohy v souladu s pojistnými podmínkami, nemůžeme však zaručit 

dostupnost a kvalitu lékařské péče v zemích s přetíženým zdravotním systémem v souvislosti  

s covid-19. Dostupnost a kvalita dalších služeb může být také dotčena situací v dané destinaci.  

Léčebné výlohy v zahraničí 

Ambulantní lékařské ošetření 

Léky a další zdravotnický materiál 

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice 

Léčba, diagnostika a operace 

Asistence 

Léčebná asistence – lékař na telefonu + Dr. Chat 

Repatriace 

Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného 

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného 

Výlohy na dopravu osoby blízké při hospitalizaci pojištěného 

Náklady na přepravu spolucestujících osob při hospitalizaci pojištěného 

Náklady na ubytování spolucestujících osob při hospitalizaci pojištěného 

Náklady na ubytování nezletilého v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám 

Náklady na návrat nezletilého v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám 

 

V případě pojištění storna cesty se krytí rizik onemocnění covid-19 uplatňuje i v situaci, kdy je Vám 

nařízena kvůli kontaktu s nakaženým osobní karanténa, která zasahuje do vašeho plánovaného 

termínu cesty. Pojištění se však nevztahuje na plošně nařízenou karanténu na určitém území. 

V případě nařízené karantény před návratem do České Republiky, za vás uhradíme zvýšené náklady na 

ubytování a zpáteční dopravu, pokud nemůžete využít původně plánovanou dopravu, za předpokladu, 

že jste si sjednali pojištění storna cesty a nenacházíte se v zemích, s extrémním rizikem nákazy, u nichž 

MZV vydalo zákaz vycestování. V těchto zemích za Vás uhradíme pouze léčebné výlohy v souvislosti 

s onemocněním Covid-19, pokud jste si je ve svém pojištění sjednali.   

 

Znění veřejného příslibu naleznete na internetových stránkách pojišťovny AWP https://www.allianz-

assistance.cz/cs_CZ/dokumenty-ke-stazeni.html, v sekci Cestovní pojištění a jeho platnost trvá po 

dobu zveřejnění na uvedených internetových stranách.  
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