
Veřejný přislib – očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců 
Welcome proti COVID-19 
učiněný ve smyslu ustanovení §2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), při splnění dále níže uvedených podmínek. 

U Zdravotního pojištění cizinců Welcome upravuje pojistitel ve prospěch svých klientů pojistné 
podmínky pro každou platnou a účinnou pojistnou smlouvu komplexní zdravotní péče následujícím 
způsobem: 

• Pojištění se vztahuje též na preventivní péči v rozsahu dobrovolného očkování (v souladu
s podmínkami stanovenými orgány státní správy) proti COVID-19 pro tarify KOMPLEX, Dítě +,
Baby a Prenatal;

• Pojištění se nevztahuje na osoby, které mají (či budou mít) očkování proti COVID-19 zajištěné
z veřejného zdravotního pojištění v ČR;

• Úhrada nákladů za očkování bude pojišťovnou provedena v souladu s podmínkami
stanovenými orgány státní správy ČR (refundace pojištěncem vynaložených nákladů na základě
jím předložených dokladů);

• Úhrada nákladů za očkování se vztahuje na očkování vakcínou schválenou v souladu s právními
předpisy EU/ČR, agenturou EMA a úřadem SÚKL;

• Neuhrazením pojistného nevzniká nárok na úhradu nákladů za očkování (tzn. pojistné musí být
pojištěncem uhrazeno pojišťovně před provedeným očkováním proti COVID 19);

• Úhrada nákladů za očkování se nevztahuje na očkování provedené v jiném členském státě
EU/mimo EU.

Tyto podmínky se vztahují k produktu komplexního Zdravotního pojištění cizinců Welcome 
poskytovaným ERGO pojišťovnou, a.s. 

Vyhlášením tohoto veřejného příslibu se ve vzájemném vztahu mezi ERGO pojišťovnou, a.s. a klientem 
mění ustanovení článků pojistných podmínek pro Zdravotní pojištění cizinců. Ostatní ustanovení 
pojistných podmínek zůstávají nezměněna. 

Veřejný přislib v písemné elektronické formě je po celou dobu jeho účinnosti umístěn na veřejně 
dostupných internetových stránkách pojišťovny na webu ergo.cz 

Pojišťovna si vyhrazuje právo kdykoliv tento veřejný příslib odvolat. Případné odvolání veřejného 
příslibu nemá vliv na již proplacené očkování. 

Tento veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od prvního dne možnosti registrace k očkování proti 
COVID 19, pro osoby, které nejsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR. 

V Praze dne 20. 05. 2021 
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