
V souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu informujeme o následujících 
podmínkách cestovního pojištění.
  
Pojištění se nevztahuje na cesty do oblastí, které jsou označené za válečné zóny a na oblasti, kam 
Ministerstvo zahraničních věcí výslovně nedoporučuje cestovat. 

V současné době se cestovní pojištění nevztahuje na cesty do následujících států:
Ukrajina, Bělorusko, Rusko (vybraní pojistitelé omezují krytí i u cest do Moldavska)

Pro uvedené státy aktuálně nelze cestovní pojištění sjednat. Zároveň vás musíme upozornit, že pojištění 
se zpravidla nevztahuje na veškeré náklady vyplývající ze škod, které vznikly v  důsledku válečných 
událostí. Toto omezení platnosti pojištění se vztahuje na všechny cesty (soukromé i pracovní), a to 
bez ohledu na jejich případnou naléhavost. V případě, že dojde k události v přímém důsledku bojové 
akce plnění nemusí být poskytnuto. Vybraní pojistitelé kryjí pouze události, které nevznikly v přímém 
důsledku válečného konfliktu.

Klienti, kteří odcestovali na Ukrajinu do 12. února 2022 tj. ještě před vydáním varování Ministerstva 
zahraničí, mají platnou pojistnou ochranu ve sjednaném rozsahu až do doby ukončení platnosti 
pojištění nebo opuštění země. 

Upozorňujeme vás také, že probíhající válečný konflikt a uplatňované sankce mohou v oblastech přímo 
dotčených tímto stavem ovlivnit rozsah, dostupnost a kvalitu poskytovaných asistenčních služeb. 
Problematická je také případná repatriace do ČR, a to jak vzdušnou, tak pozemní cestou. 

Pokud se aktuálně chystáte cestovat do zahraničí, pak doporučujeme pečlivě se seznámit s nejnovějšími 
upozorněními na cesty, s aktuálními varováními a doporučeními Ministerstva zahraničních věcí pro stát 
či oblast, kam se chystáte cestovat. V případně, že budete mít nejasnost ohledně platnosti cestovního 
pojištění, kontaktujte pojistitele nebo specialisty společnosti RESPECT, a.s.  

Aktuální doporučení k cestám do zahraničí doporučujeme sledovat na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí. 

Doporučené webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 • https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/aktualni_informace_o_situaci_na_ukrajine/index.html
 • https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 
Vzhledem ke stávajícím okolnostem budou pojistitelé případné pojistné události vždy posuzovat individuálně 
a vždy budou požadovány a následně zohledněny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo.

Cestovní pojištění vs. válečný stav Specialista na pojištění 
gastronomických provozů  
a hotelů 

Pojištění 
gastronomických 
provozů a hotelů

respect.czZa kvalitu pojištění přebíráme    odpovědnost

Společnost RESPECT zajišťuje 
gastronomickým provozům a hotelům 
balíček komplexního pojistného 
programu, který je přizpůsoben 
specifickým nárokům těchto provozů. 
Máme dlouholeté zkušenosti 
s pojišťováním hotelů, ubytovacích  
a stravovacích zařízení. K našim 
klientům patří velké hotelové řetězce 
i rodinné hotýlky, restaurace a penziony.

V případě pojistné události hájíme 
vždy zájmy našich klientů a usilujeme 
o efektivní a pružnou likvidaci 
vzniklých škod.
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