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ERGO Celoročné cestovné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu počas cesty. Počet ciest do zahraničia nie je počas poistnej doby obmedzený.

Územná platnosť Svet Svet Svet Svet

Poistné riziko ERGO Celoročné cestovné 
poistenie Easy

ERGO Celoročné cestovné 
poistenie Classic

ERGO Celoročné cestovné  
poistenie Gold

ERGO Celoročné cestovné  
poistenie Elite

1.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (LNvZ)                     
(Časť II. poistných podmienok)

200.000 € 200.000 € 200.000 € 400.000 €

- akútne zubné ošetrenie 300 € 300 € 300 € 300 €
- kúpa, oprava dioptrických alebo protetických pomôcok 100 € 100 € 100 € 100 €
- prevoz do SR do výšky LNvZ do výšky LNvZ do výšky LNvZ do výšky LNvZ 
- prevoz telesných pozostatkov do výšky LNvZ do výšky LNvZ do výšky LNvZ do výšky LNvZ 

2.

Poistenie nákladov na opatrovníka (Časť III. Poistných podmienok)

nie nie        a) sprevádzajúci opatrovník  800 €, max 10nocí, 
max 50 € / noc

800 €, max 10nocí, 
max 50 € / noc

        b) privolaný opatrovník 
1.500 €, max 10nocí, 
max 50 € / noc

1.500 €, max 10nocí, 
max 50 € / noc 

3.

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby 
(Časť IV. poistných podmienok)

nie

700 € * 1.200 € * 2.000 € *

-        za jeden kus poistenej batožiny 350 € 350 € 350 €
-        za jednu osobnú vec 350 € 350 € 350 €

v prípade krádeže z vozidla 350 € 350 € 500 €
-        za jeden kus poistenej batožiny 175 € 175 € 175 €
-        za jednu osobnú vec 175 € 175 € 175 €

4. Poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy 
(Časť V. poistných podmienok) nie nie 

nad 6hod. / 50 €, 
nad 12hod. / 100 €, 
nad 24hod. / 150 €, 
nad 48hod./ 400 €, 
max. však 400 €

nad 6hod. / 50 €, 
nad 12hod. / 100 €, 
nad 24hod. / 150 €, 
nad 48hod./ 400 €, 
max. však 400 €

5.
Poistenie pre prípad úrazu (Časť VI. poistných podmienok)

nie-        smrť následkom úrazu / spôsobená útokom žraloka 5.000 € */ 10.000 € * 7.500 € */ 15.000 € * 10.000 € */ 20.000 € *
-        trvalé následky úrazu / spôsobené útokom žraloka 10.000 € */ 20.000 € * 15.000 € */ 30.000 € * 40.000 € */ 80.000 € *

6.
Poistenie zodpovednosti za škodu (Časť VII. poistných podmienok) 

nie-        škoda na zdraví / spoluúčasť poisteného 100.000 € / 175 € 100.000 € / 175 € 200.000 € / 175 €
-        škoda na majetku / spoluúčasť poisteného 35.000 € / 175 € 35.000 € / 175 € 35.000 € / 175 €

7.

Poistenie právnej pomoci a kaucie (Časť VIII. poistných 
podmienok)

nie nie-     právna pomoc 5.000 € 5.000 €
-     kaucia 5.000 € 10.000 €
-     celkový limit 5.000 € 15.000 €

8.
Poistenie oneskorenia letu (Časť IX. poistných podmienok)

nie nie  
nad 6hod. / 100 €, 
nad 24hod./ 300 €, 
max. však 300 €

nad 6hod. / 100 €, 
nad 24hod./ 300 €, 
max. však 300 €

9.

Poistenie storna cesty (Časť X. poistných podmienok)

nie nie 

1.000 € 1.500 €
so spoluúčasťou pois-
teného v prípade choroby, 
úrazu, živelnej udalosti, 
trestného činu 20 %, v 
prípade úmrtia poisteného 
alebo blízkej osoby 0%

so spoluúčasťou pois-
teného v prípade choroby, 
úrazu, živelnej udalosti, 
trestného činu 5 %, v 
prípade úmrtia poisteného 
alebo blízkej osoby 0%

10.

Poistenie technickej pomoci v zahraničí (porucha, nehoda vozidla) 
(Časť XI. poistných podmienok) nie nie 

500 € 500 €

náhradné ubytovanie 
70€/noc, max. 2 noci

náhradné ubytovanie 
70€/noc, max. 2 nocii 

11. Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cesto-
vných dokladov (Časť XII. poistných podmienok)

nie nie 250 € 400 €

12. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby  
(Časť XIII. poistných podmienok)

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

* kumulatívny limit poistného plnenia


