
Jak je to v případě komplikací, které nastanou v souvislosti s očkováním proti onemocnění 
Covid 19?

  V případě zdravotních komplikací spojených s očkováním pojištěného proti onemocnění 
Covid-19 vakcínou, která byla schválena k použití v České republice příslušným úřadem a která 
byla aplikována pod dohledem osoby anebo osobou oprávněnou k aplikaci v souladu s národní 
strategií očkování, poskytne MetLife pojištěnému pojistné plnění z příslušné smlouvy za 
předpokladu, že léčba je touto pojistnou smlouvou kryta a jsou splněny všechny další 
podmínky pojištění. Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění zůstávají zachovány.  

Jak je to v případě smrti způsobené virem Covid 19?

  V případě životního pojištění neexistuje žádné omezení, které by bránilo vyplacení pojistného 
plnění plynoucího z důvodu smrti způsobené virem Covid 19, pokud byly splněny veškeré 
ostatní podmínky pro vyplacení pojistného plnění. Znamená to, že smrt způsobena virem 
Covid 19 je plně kryta pojištěním v naší společnosti ve všech typech produktu kryjících smrt 
pojištěného.

Pokud budu hospitalizován z důvodu nakažení se virem Covid 19, budu mít nárok na pojistné 
plnění?

  V případě, že budete hospitalizován z důvodu nakažení se virem Covid 19 a máte uzavřené 
pojištění hospitalizace následkem nemoci, budete mít nárok na pojistné plnění za předpokladu, 
že vir nebyl diagnostikován před začátkem pojištění a Vaše hospitalizace bude trvat nepřetržitě 
po dobu 24 hodin nebo přes půlnoc.

Co v případě, že podstoupím chirurgický zákrok kvůli Covid 19?

  Pokud podstoupíte chirurgický zákrok následkem onemocnění Covid 19 a máte uzavřené 
pojištění chirurgického zákroku následkem nemoci, vyplatíme Vám pojistné plnění za 
předpokladu, že jsou splněny veškeré podmínky platné pro toto pojištění.

Kryje mé pojištění i invaliditu v důsledku Covid 19?

  V případě, že Vám bude přiznána invalidita následkem onemocnění Covid 19 a máte uzavřené 
pojištění invalidity, bude Vám vyplaceno pojistné plnění za předpokladu, že doložíte kompletní 
dokumentaci ve smyslu pojistných podmínek a budou splněny podmínky platné pro toto 
pojištění.

Mám nárok na pojistné plnění v případě závažného onemocnění způsobené virem Covid 19?

  Pokud Vám vir Covid 19 způsobí některé ze závažných onemocnění kryté pojištěním  
a máte uzavřené pojištění závažných onemocnění, bude Vám vyplaceno pojistné plnění  
za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v pojistných pomínkách.

Budu mít nárok na pojistné plnění pokud budu v pracovní neschopnosti z důvodu nakažení se 
virem Covid 19?

  V případě, že budete v pracovní neschopnosti z důvodu nakažení se virem Covid 19 a máte 
uzavřené pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, budete mít nárok na pojistné 
plnění za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v pojistných pomínkách. Pokud PN 
nastala z důvodu karantény nařízené státem nebo zaměstnavatelem anebo jde o dobrovolnou 
karanténu (povinnou izolaci s cílem pozorování), nárok na pojistné plnění nevzniká.
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INFORMACE PRO KLIENTY
K POJISTNÉMU  KRYTÍ V PŘÍPADĚ 
ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Vážení klienti,

přinášíme Vám odpovědi na nejčastější otázky související s pojistným krytím v souvislosti s virem Covid 19 v rámci 
našeho životního pojištění a pojištění úrazu a/nebo nemoci:

Czech

Provázíme vás životem


