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Informace k platnosti cestovního pojištění k platebním kartám 
od pojišťovny Generali v souvislosti se situací na Ukrajině

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině doporučuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovens-
kej republiky bezodkladně opustit území Ukrajiny a vyhnout se cestování na Ukrajinu. Více informací ZDE.

Z tohoto důvodu je platnost cestovního pojištění následující:

 ◆ Klienti, kteří se na Ukrajinu chystají vycestovat, nebudou kryti cestovním pojištěním. Cestují na vlastní riziko.

 ◆ Klienti, kteří se v době vyhlášení doporučení necestovat (dne 24. 2. 2022) již nacházeli na Ukrajině, jsou povinni 
se do 14 dnů od vyhlášení tohoto cestovního doporučení vrátit zpět. Jejich pojistná ochrana platí nejdéle po dobu 
14 dnů. POZOR! Na události, které jsou přímým či nepřímým důsledkem válečných událostí se nevztahuje pojistné 
krytí. Pokud by došlo ke zranění z důvodu boje apod., klienti nebudou mít nárok na plnění.

Platnost cestovního pojištění v okolních zemích

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aktuálně doporučuje necestovat i do:

 ◆ Ruska (vyhlášeno dne 28. 2. 2022)

 ◆ Moldavska (vyhlášeno dne 26. 2. 2022)

 ◆  Běloruska (vyhlášeno dne 25. 2. 2022)

 ◆  Klienti, kteří se chystají vycestovat do těchto zemí nebudou kryti cestovním pojištěním. Cestují na vlastní riziko.

 ◆  Klienti, kteří se v době vyhlášení doporučení necestovat již nacházeli v těchto zemích, jsou povinni se do 14 dnů 
od tohoto prohlášení cestovního doporučení vrátit zpět. Jejich pojistná ochrana platí nejdéle po dobu 14 dnů.

Klientům doporučujeme před cestou a během cesty v zahraničí sledovat aktuální cestovní doporučení zveřejněná na 
stránce MZVaEZ SR, protože krytí cestovního pojištění je těmito doporučeními omezeno.

Cestovní doporučení jsou zveřejněna zde.

https://www.mzv.sk/web/sk/staty/cestovne-odporucania-podla-krajin
https://www.mzv.sk/web/sk/staty/cestovne-odporucania-podla-krajin



