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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění Covid plus, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojiš-
tění VPPCP/U 1/18 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistnými 
podmínkami Covid plus DPPCOV/U 1/21 (dále jen DPP) a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění.

2. Pojištění Covid plus je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění Covid plus je náhrada účelně vynaložených ná-
kladů vzniklých v případě pojistné události.

2. Pojištění Covid plus se sjednává pro případ vzniku pojistné události, ke 
které dojde v důsledku preventivně nařízené karantény související s one-
mocněním Covid-19. Jedná se o náhradu nákladů vynaložených na:
a) ubytování a stravu;
b) náhradní dopravu.

Článek 3
Pojistná událost, pojistné plnění

1. Pojistnou událostí se v pojištění Covid plus rozumí skutečnost, kdy 
pojištěný vycestoval do zahraničí a musel účelně vynaložit náklady, 
které souvisí s preventivně nařízenou karanténou.

2. V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění pojiš-
těnému za účelně vynaložené náklady související s preventivně naří-
zenou karanténou, maximálně však ve výši limitů pojistného plnění, 
které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

3. V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen kontaktovat 
asistenční službu.

4. Výše pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události vzniklé 
během sjednané pojistné doby je omezena limitem pojistného plně-
ní sjednaným v pojistné smlouvě.

Článek 4
Výluky z pojištění

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v následujících případech:
a) události vzniklé na území České republiky;

b) nařízení preventivní karantény, které vzniklo před sjednáním po-
jistné smlouvy;

c) pokud byly náklady na preventivní karanténu uhrazeny vládou 
dané země, jejímiž státními nebo zdravotními orgány byla naříze-
na nebo byly zahrnuty v rámci již uhrazeného pobytu pojištěného 
(např. karanténa na hotelu, kde má pojištěný ubytování a stravu 
uhrazenu v rámci svého pobytu);

d) karanténa související s onemocněním Covid-19, o které je předem 
známo, že bude nařízena.

Článek 5
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 16, VPPCP, se pro účely tohoto 
pojištění rozumí:

1. Dokladem ke škodné události např. zpráva o nařízení preventivní 
karantény, lékařské potvrzení, doklad o úhradě náhradního ubytování 
a stravy, doklad o úhradě náhradní dopravy.

2. Náhradní dopravou je jakýkoliv druh dopravy, pokud nebylo možné 
využít k návratu původně plánovaný způsob dopravy.

3. Onemocněním Covid-19 akutní respirační infekční onemocnění, kte-
ré je způsobeno novým koronavirem typu SARS -CoV-2. Hlavním zdro-
jem infekce jsou pacienti infikovaní novým koronavirem nebo asym-
ptomaticky (bezpříznakově) infikovaní. Inkubační doba 1 až 14 dní, 
většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy infekce patří horečka, únava, 
ztráta čichu a suchý kašel.

4. Preventivní karanténou držení pojištěného v izolaci, za účelem po-
zorování, zda se u něj projeví příznaky infekčního onemocnění. Tato 
izolace je nařízena z preventivních důvodů státní nebo zdravotní insti-
tucí země kde se pojištěný zdržuje a souvisí s výskytem onemocnění 
Covid-19.

5. Ubytováním a stravou služby, které neprobíhají v rámci pobytu po-
jištěného. Pojištěný tyto služby musí uhradit nad rámec svého poby-
tu, který mu je nařízen v rámci preventivní karantény ze strany státní 
nebo zdravotní instituce země, kde se zdržuje.

6. Účelně vynaloženými náklady v souvislosti s onemocněním 
Covid-19 náklady na:
a) ubytování a stravu, související s nařízenou preventivní karanté-

nou, která neprobíhá v rámci již uhrazeného ubytování a stravo-
vání pojištěného nebo na náklady státu, ve kterém se pojištěný 
zdržuje;

b) návrat pojištěného po ukončení preventivní karantény v zahraničí, 
pokud nebylo možné využít k návratu původně plánovaný způsob 
dopravy.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2021.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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