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Zoznam  
rizikových štátov 

 

Vážený klient, 

na základe správ a upozornení na cesty vydávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky  

si Vás dovoľujeme, pred uzavretím cestovného poistenia, informovať o štátoch, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neod-

porúča cestovať):

 

Štát Dôvod upozornenia pred vycestovaním

Pásmo Gazy hrozba teroristických útokov

Haiti epidémia cholery

Mali hrozba teroristických útokov

Pakistan, horské oblasti severného Pakistanu hrozba teroristických útokov

Egypt – oblasť severného a stredného Sinaja (vrátane letoviska Taba) hrozba teroristických útokov

Jemen hrozba teroristických útokov 

Keňa hrozba teroristických útokov

Etiópia hrozba teroristických útokov

Thajsko – juh krajiny (thajsko-malajzijská hranica) hrozba teroristických útokov

Libanon hrozba teroristických útokov

Tunisko – hraničné a odľahlé oblasti s  Líbyou a  Alžírskom, oblasť nár. parku 

Chaambi Mountain, Líbya

hrozba teroristických útokov

Guinea, Libéria, Sierra Leone, Mali, Pobrežie Slonoviny epidémia hemoragickej horúčky vyvolanej 

vírusom Ebola

Nigéria hrozba teroristických útokov

Afganistan hrozba teroristických útokov

 

V súvislosti s uvedeným Vám do pozornosti dávame najmä ustanovenie Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie 

a asistenčné služby týkajúce sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí v zmysle ktorého, ak je v čase vycestovania územie štátu 

označené ako štát/lokalita, kde je hrozba teroristických útokov a poistený napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, poisťovateľ má právo 

poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť.  

Uvedené platí aj v prípade, ak sa poistený v čase takéhoto vyhlásenia na území daného štátu/lokality už nachádza a neopustí ho v prime-

ranej dobe. Poistné podmienky sú Vám v písomnej podobe k dispozícii na našich predajných miestach, ako aj na našej verejne dostupnej 

internetovej stránke www.allianzsp.sk. 

Zároveň Vám odporúčame sledovať aj aktuálne informácie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v súvislosti so štátmi, v 

ktorých je komplikovaná bezpečnostná situácia.  

Prípadné ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo na našich obchodných miestach, 

alebo na telefonickej Infolinke 0800 122 222.
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