VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ
o rozšíření pojistného krytí
Maxima pojišťovna, a.s.
se sídlem Italská 24, 120 00
Praha 2
IČO: 61328646
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovnou značkou B 3314
(dále jen „Pojistitel“)

Pojistitel se tímto zavazuje oprávněné osobě, která splní podmínky stanovené v čl. I. tohoto veřejného
prohlášení, poskytnout pojistné plnění dle čl. II. tohoto veřejného prohlášení.
Článek I. Podmínky
Pojistitel se zavazuje rozšířit pojistné krytí pro všechna pojištění v rámci Chytrého cestovního pojištění
dle skupinové pojistné smlouvy uzavřené mezi Pojistitelem a společností
1. O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle,
140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou
značkou 2322 (dále jen „Pojistník 1“)
2. O2 Family, s.r.o., IČO: 24215554, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, pod spisovou značkou
189426 (dále jen „Pojistník 2“)
která započala v době jeho zveřejnění.
Nad rámec Všeobecných pojistných podmínek Chytrého cestovního pojištění VPPCP-O2 ze dne 23.
ledna 2018 (dále jen „VPP“) se pojištění za podmínek a do výše sjednaného limitu dle článku II. tohoto
veřejného prohlášení vztahuje i na oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dál jen
„MZV“) nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo
doporučuje tyto cesty odložit z důvodu zvýšeného rizika nákazy onemocněním COVID-19. Cestovní
pojištění se tedy vztahuje nejen na země označené podle semaforu MZV zeleně a oranžově, ale i červeně
a tmavě červeně.
Pro vyloučení všech pochybností Pojistitel doplňuje, že se pojištění nevztahuje na černé země podle
semaforu MZV, tj. země, kam je zakázáno cestovat z důvodu vysokého rizika nákazy onemocněním
COVID-19. Zároveň Pojistitel upozorňuje, že není-li zákaz, doporučení či varování MZV nebo Světové
zdravotnické organizace nebo obdobné instituce před cestou do konkrétní oblasti odůvodněno pouze

zvýšeným rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (tj. důvodem je např. vojenský konflikt), uplatní se
i nadále obecná výluka dle VPP.
Článek II. Pojistné plnění
Pojištění se za účinnosti tohoto veřejného prohlášení rozšiřuje o:
a) náklady na ubytování a stravu související s nařízenou zdravotní či preventivní karanténou
v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování
a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů; limit pojistného plnění pro každou
pojištěnou osobu je 15 000 Kč a spoluúčast 20 %;
b) náklady na návrat po ukončení nařízené zdravotní či preventivní karantény v souvislosti
s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít
původně plánovaný způsob dopravy; limit pojistného plnění pro každou pojištěnou osobu je
15 000 Kč a spoluúčast 20 %.
Článek III. Závěrečná ustanovení
Pojistitel se zavazuje poskytnout plnění z titulu tohoto veřejného prohlášení každé oprávněné osobě,
která splní podmínky tohoto veřejného prohlášení, v plném rozsahu.
Toto veřejné prohlášení je účinné a pro Pojistitele závazné po celou dobu jeho zveřejnění na veřejně
přístupných webových stránkách příslušného Pojistníka:
1. Pro Pojistníka 1: https://www.o2.cz/osobni/cestovni-pojisteni
2. Pro Pojistníka 2: https://www.o2family.cz/finance/pojisteni/.

V Praze dne 28. června 2021

………………………………………..
Ing. Petr Sedláček
Předseda představenstva
Maxima pojišťovna, a.s.
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