
INFORMACE O POJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE COVID-19 
 

Při jakékoliv pojistné události v zahraničí, je třeba kontaktovat asistenční službu  
Europe Assistance +420 296 333 696 (asistenční služba komunikuje v českém jazyce) 

Číslo smlouvy mezi ČHS a UNIQA 1350600090 
 

1. COVIDOVÝ „SEMAFOR“ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 
Dle všeobecných pojistných podmínek a rámcové smlouvy zahrnuje pojištění i krytí nemoci Covid 19. 
Pojištění neplatí pouze v případě, kdy se země nachází ve skupině označené černě na semaforu 
Ministerstva zahraničních věcí. 
 
V zemích zařazených na semaforu MZV do zelené, oranžové, červené a tmavě červené skupiny platí 
cestovní pojištění i pro případné onemocnění COVID 19. V zemích zařazených na semaforu MZV do 
černé skupiny pojištění neplatí.  
 
Pokud při odjezdu bude země v jedné ze skupin, kromě černé a v průběhu pobytu se dostane  
do černé, pojištění platí. Vždy záleží na platnosti semaforu v den odjezdu. 
 
Semafor na webu MZV (ilustrační obr., listopad 2021) 
 

 



 
 

Bez osvědčení o „bezinfekčnosti“ (test, vakcinace, prodělání nemoci – dle aktuálních požadavků) 
nebudete v ČR vpuštěni na palubu letadla (dopravního prostředku). Výsledek testu musí být oficiálně 
potvrzený. 
 

2. KRYTÍ POJIŠTĚNÍ  
ONEMOCNĚNÍ, KARANTÉNA S POZITIVNÍM TESTEM 
V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 a onemocnění Covid-19 kryje pojištění léčebné 
výlohy. Pojištění dále kryje náklady na ubytování, pokud byl klient na základě pozitivního výsledku 
testu umístěn do karantény, a náhradní dopravu na cestu zpět do ČR.  
Náklady na ubytování jsou hrazeny do výše 2500 Kč/den, max. do výše 30 000 Kč za dny, které klient 
strávil v povinné karanténě.  
 
Pokud se v karanténě octne jeden člen skupiny, která cestuje společně, a tudíž měla celá rizikový 
kontakt, tak se to řeší individuálně. 
 
Na základě doložené lékařské zprávy o onemocnění Covid 19 a karanténě, pojišťovna UNIQA 
prodlouží zdarma pojištění každému, kdo se z důvodu karantény nemůže vrátit do ČR v původně 
plánovaném termínu a nemá jinou možnost návratu. Pojištění je platné až do chvíle, kdy je návrat 
možný. 
 

PREVENTIVNÍ KARANTÉNA, KARANTÉNA S NEGATIVNÍM TESTEM 
Cestovní pojištění nekryje preventivní karanténu, ušlou mzdu nebo zisk. 
Klientům s negativním testem, kteří uvíznou v karanténě kvůli kontaktu s nemocnou osobou, nárok  
na náhradu nákladů za ubytování nevzniká. Je jim však bezplatně prodlouženo pojištění  
do doby, kdy se mohou vrátit do ČR.  
 

Ve všech výše uvedených případech kontaktujte asistenční službu: 
Europe Assistance +420 296 333 696. číslo smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou UNIQA 1360500090. 

Asistenční služba komunikuje v českém jazyce. 
 


