
Covid kritje vključeno v 

zavarovanje za tujino 
Od 28. januarja 2021 dalje, je kritje za Covid-19 podano na vseh obstoječih, 

kakor tudi na novo sklenjenih zavarovanjih za tujino.  

 

 
 

 

 



Covid kritje je vključeno v zavarovanje 

 

Od 28. januarja 2021 dalje, je kritje za Covid-19 podano na vseh obstoječih 

kakor tudi na novo sklenjenih zavarovanjih za tujino. V kolikor bi v tujini zboleli 

za novim koronavirusom, vam zavarovanje krije: 

 

 

▪ stroške zdravstvene oskrbe na povsem enak način, kot bi šlo za 

katerokoli drugo bolezen (pregled pri zdravniku, zdravila, 

hospitalizacijo), 

▪ stroške testa, ki ga naroči zdravnik, ne glede na rezultat. 

Preventivni testi na letališču ob povratku domov ne glede na rezultat 

niso kriti, saj potnik že pred potovanjem v tujino ve, da ga bo moral 

opraviti. So pa potem pokriti vsi nadaljnji stroški, v kolikor bi bil 

preventivni test pozitiven, 

▪ stroške karantene/samoizolacije (za zavarovanca, ki je pozitiven 

na test / za njegove družinske člane ali sopotnika, če jim je bila 

odrejena samoizolacija in imajo naše zavarovanje). Kriti so stroški 

nastanitve do max. 150€ na noč za 2 osebi, do dneva, ki je bil določen 

na karantenski odločbi ali do dneva, ko zavarovanec prejme 

negativen test – kar od tega se zgodi prej, 

▪ stroške prestavitve letalske karte za kasnejši povratek v 

domovino - v primeru, ko se vaše zdravljenje ali samoizolacija konča po 

datumu, ki je bil prvotno predviden za povratek domov, bomo krili tudi 

stroške spremembe letalske vozovnice. Ker so v zadnjem času letalske 

karte pogosto fleksibilne, more zavarovanec najprej preveriti z letalsko 

družbo, če je možna brezplačna prestavitev leta. Če s spremembo 

letalske karte nastanejo stroški, ki jih letalski prevoznik ne krije, bomo to 

plačali mi, vendar nam mora zavarovanec obvezno predhodno 

posredovati odgovor letalskega prevoznika. Strošek izdaje nove letalske 

karte v noben primeru ni krit. 

 

POMEMBNO: Covid kritje je vključeno na vseh poteh v tujino, ki niso daljše od 

90 zaporednih dni. 
 


