VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
PLATNÝ OD 1. 7. 2021

učiněný ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136, 160 00 Praha 6, IČ: 49240480, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, (dále jen
„Pojistitel“), zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem CSc., předsedou představenstva, a Ing. Lucií
Urválkovou, místopředsedkyní představenstva, se tímto veřejným příslibem zavazuje že,

poskytne oprávněné osobě pojistné plnění nad rámec sjednaného rozsahu pojištění dle níže
uvedeného rozsahu pojistného plnění v případě umístění pojištěného do povinné karantény
z důvodu jejího pozitivního testu na onemocnění COVID-19 v zahraničí, není-li v pojistné
smlouvě výslovně ujednáno jinak.

I. Rozsah pojistného plnění
Pojistitel v případě pozitivního výsledku testu pojištěného na onemocnění COVID-19 v
zahraničí a následného povinného umístění do karantény hradí náklady na ubytování až do
výše 2.500,- Kč za jednoho pojištěného a jeden den, v souhrnné výši však maximálně do
30.000,- Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě.
Pojistitel pro smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami UCZ/Ces/10 nebo
UCZ/Ces/17 potvrzuje, že pojištění je platné ve sjednaném rozsahu, a to včetně krytí
onemocnění COVID-19 v zemích, které Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
na svých internetových stránkách označilo jako rizikové.
II. Závěrečná ustanovení
1. Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 1 občanského zákoníku se Pojistitel zavazuje, že
pojistné plnění dle tohoto veřejného příslibu poskytne každé Oprávněné osobě, u které
budou splněny podmínky uvedené v čl. I. tohoto veřejného příslibu, nikoliv pouze té, u
které budou splněny nejdříve.
2. Tento veřejný příslib činí Pojistitel s účinností ode dne 01. 01. 2021 po dobu jeho
zveřejnění a vztahuje se na pojistné události dle tohoto veřejného příslibu nahlášené
pojistiteli po datu účinnosti tohoto veřejného příslibu.

3. Tímto veřejným příslibem nejsou dotčeny ujednaná práva a povinnosti obsažené
v Pojistných smlouvách, týkající se nároků na pojistné plnění dle těchto Pojistných
smluv a vztahů vzniklých na základě těchto Pojistných smluv.
4. Tento veřejný příslib bude umístěn na veřejně dostupných webových stránkách
Pojistitele na internetové adrese www.uniqa.cz a k datu účinnosti veřejného příslibu je
umístěn na www.uniqa.cz/dokumenty-ke-stazeni.
5. Originální text tohoto veřejného příslibu je uložen v sídle Pojistitele.
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