Prenájom auta, elektrické napätie, telefonovanie
z mobilných telefónov:
Prekontrolovať platnosť vodičského preukazu
v cieli cesty (pozor: často býva pri prenájme auta
stanovená veková hranica!)
Prekontrolovať elektrické napätie, resp. obstarať
si adaptér do zásuvky
Informovať sa o pripojení na sieť a o telefónnych
poplatkoch v cieli cesty
Zdravotná prevencia:
Informovať sa o odporúčaných a predpísaných
očkovaniach – u Vášho lekára, u odborného
lekára pre tropickú medicínu, alebo na internete,
Obstarať si lieky ktoré pravidelne užívate
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Rôzne:
Informovať susedov, priateľov alebo príbuzných (kvety, domáce zvieratá, poštová
schránka, kľúče od bytu pre prípad núdze)
Zaplatiť účty (napr. za telefón alebo nájomné)
Požiadať na pošte o dovolenkovú schránku
alebo o posielanie pošty do miesta dovolenky
Odhlásiť doručovanie novín v čase dovolenky

Pri odchode
Vyprázdniť koše na smeti
Zavrieť dvere a okná
Vypnúť/odmraziť chladničku a mrazničku
(dvere nechať otvorené)
Elektrické prístroje vybrať zo zásuvky alebo
vypnúť prúd (pozor: mraznička, atď.)
Vypnúť svetlo
Vypnúť plyn, vodu, kúrenie

Európska
Popis
Produkty

Pricestovanie a odcestovanie:
Prekontrolovať platnosť pasu (pozor: v niektorých krajinách musí byť pri vstupe do krajiny
platný ešte 6 mesiacov!), pozor na cestovné
doklady detí
Požiadať o potrebné vízum (upozornenie: v niektorých krajinách je možné turistické vízum kúpiť
pri prílete na letisku)
Dbať na pravidlá vstupu do krajiny pre zvieratá
Dbať na colné predpisy

Adresy a telefónne čísla:
Poznačiť si telefónne číslo a adresu Slovenského veľvyslanectva
Poznačiť si hot-line pre zablokovanie kreditnej karty
Poznačiť si telefónne číslo pre potvrdenie
spiatočnej letenky
Pripraviť si zoznam adries pre pohľadnice
z dovolenky, alebo zobrať si so sebou adresár
Nechať u susedov, priateľov alebo príbuzných adresu dovolenkového pobytu a kópiu
pasu

Poistné podmienky

Prípravy na cestu

Platenie v krajine Vašej dovolenky:
Sú akceptované bankomatové alebo kreditné karty?
Vymeniť si hotovosť
Obstarať si cestovné šeky

Poistná udalosť

Zdroje informácií
• Sprievodca, plány mesta a mapy
• Cudzinecká polícia v krajine zájazdu
• Cestovná kancelária alebo organizátor cesty
• Informácie Ministerstva zahraničných vecí na:
www.foreign.gov.sk (vrátane bezpečnostných
upozornení a výstrah na cestu)
• Hľadanie informácii cez internet

Spolu s Vašim lekárom/lekárnikom zostaviť
cestovnú lekárničku

Tipy na cestu

Tipy pre vašu cestu
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Do príručnej batožiny nepatria: nožnice, nože, atď.

Kontrolný zoznam cestovnej batožiny
Peniaze, platobné karty, preukazy (do príručnej
batožiny)
hotovosť
cestovné šeky
bankomatové karty
kreditné karty
cestovný pas
cestovné doklady (letenky, voucher)
vodičský preukaz, medzinárod. vod.preukaz
potápačský preukaz, jachtársky preukaz
očkovací preukaz
karta v núdzi od EURÓPSKEJ
karta o zdravotnom poistení (e-card)
zelená karta (pri individuálnom cestovaní)
európska karta poistenca (formulár E 111) na
požiadanie vystaví Vaša zdravotná poisťovňa
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Lieky a ostatné prostriedky
lieky, ktoré potrebujete pravidelne aj doma
(napr. spray na astmu)
lieky proti bolesti (napr. proti boleniu hlavy)
široko spektrálne antibiotikum
lieky proti hnačke (pozor: nikdy nie pri hnačke s teplotou a pre malé deti)

Európska
Popis
Produkty

Hygiena a starostlivosť o telo
zubná kefka, zubná pasta
dentálna niť
šampón na vlasy, balzam
spray na vlasy, gél
mydlo, sprchový šampón
deodorant, parfém
holiaci strojček, pena na holenie
pleťový krém
opaľovací krém, krém po opaľovaní
kefa, hrebeň
fén na vlasy
gumičky do vlasov, sponky
pinzeta, kliešte na nechty
kozmetika, zrkadlo
vatové tyčinky
okuliare, kontaktné šošovky + prostriedok na
ošetrovanie (do príručnej batožiny)
vložky, tampóny
uteráky, hubky

Poistné podmienky

Do príručnej batožiny:
Peniaze, platobné karty, preukazy, cestovné
doklady (napr. letenky)
Lieky, ktoré pravidelne užívate
Mobil s aktivovaným roamingom
Šperky, hodinky, technické prístroje
Rezervné oblečenie
Knihy, hry, MP3-prehrávač, atď.

opasok
sako, kabát
dáždnik
športové oblečenie
plavky
prikrývka hlavy
šatka, šál
topánky
sandále
šperky
(príručná batožina)

Poistná udalosť

Tipy:
Odvážiť batožinu a príručnú batožinu odmerať
(pri leteckej doprave väčšinou max. 20 kg a príručná batožina max. 55x40x20 cm)
Nadmernú batožinu vopred nahlásiť
Do každej batožiny pribaliť lístok s menom, adresou a telefónnym číslom
Pripraviť si kópie preukazov a cestovných dokladov (napr. leteniek)a uschovať ich oddelene od
originálov v cestovnej batožine

Oblečenie
spodné prádlo
ponožky
pyžamo
tričko
košeľa, blúzka
pulóver
šaty, sukňa
krátke nohavice
dlhé nohavice
večerné šaty

Tipy na cestu

Balenie kufrov
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Aktivity
sprievodca na ceste
plány mesta, mapy
slovník
knihy

hry
športová výbava
lehátka
slnečné okuliare

Ostatné
potreby na písanie
adresár, zoznam adries
fotografia pasu,
náhradné fotky na pas

vak, taška na plece
taška na opasok
vreckovky
toaletný papier
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Kinetóza
Ak cestujete, môže byť orgán rovnováhy vo
vnútornom uchu podráždený a to môže spôsobiť nevoľnosť a zvracanie.
Predchádzajte tomu ľahkým jedlom, zrieknite
sa alkoholu. V aute alebo v autobuse si vyberte miesto vpredu, na lodi v strede. Počas cesty
Vám pomôže, ak upriete oči na kľudný bod mimo
dopravného prostriedku Navyše môžete kinetózu potlačiť liekmi, napr. špeciálnou žuvačkou.
Trombóza
Vďaka nedostatku pohybu a strate tekutín môžu
sa hlavne na dlhších cestách vyskytnúť krvné

Európska
Produkty

Hnačka
Na cestách sa často vyskytujú hnačky, ktorých pôvod je vo vode alebo v potravinách.
Vyhýbajte sa preto vode z vodovodu, ľadu,
zmrzline, neošúpanému ovociu, šalátom,
surovej zelenine, surovým rybám alebo
mäsu. Riaďte sa pravidlom: „uvar to, ošúp to,
alebo na to zabudni!“
Vyrovnávajte si pri hnačke stratu tekutín a solí
– napr. nasledovným „koktailom“: 1 liter prevarenej vody, minerálna voda, alebo pomarančová
šťava + 1 polievková lyžica cukru + 1 kávová
lyžička soli.
Ak je to potrebné, môžete akútnu hnačku zastaviť liekmi (napr. aby ste prečkali cestu autobusom). Pozor: pri hnačke s teplotou neberte žiadne lieky bez lekárskeho predpisu! Pri silných,
alebo dlhšie trvajúcich problémoch a horúčkovitej hnačke by ste mali navštíviť lekára.

Popis

Predchádzanie chorobám

Poistné podmienky

Technické prístroje a príslušenstvo
Foto a video vybavenie vrátane tašky a statívu
filmy, príp. pamäťové karty
batérie, akumulátory vrátane nabíjačky
CD-prehrávač, MP3-prehrávač
slúchadlá, CD, MD
prijímač
mobilný telefón
adaptér do zásuvky
cestovný budík
baterka

vrecko na prádlo
prací prostriedok v tube
krém na topánky
šijacie potreby
cestovná žehlička

Poistná udalosť

Dajte si poradiť od Vášho lekára alebo lekárnika, čo je pre Vás na plánovanú cestu vhodné a nutné.

vreckový nožík
nožnice
ďalekohľad
ochrana na uši
okuliare na spanie

Tipy na cestu

lieky proti zápche
masť na rany a liečivá masť, dezinfekčný prostriedok
obväzový materiál (obväz, náplasť, leukoplast)
liek proti kašľu, zápalu hrdla
krém na opar
hmyz odpudzujúci prostriedok (Repelent)
krém proti svrbeniu
prostriedok na slnečnú alergiu
prostriedok proti kinetóze
teplomer
antikoncepcia, kondómy
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Besnota
Ak Vás pohryzie nejaké zviera (napr. pes, mačka,
opica), existuje nebezpečenstvo, že sa prostredníctvom tohto zvieraťa infi kujete besnotou. Chráňte
sa preventívnym zaočkovaním, alebo zaočkovaním
okamžite po uhryznutí. Nebezpečenstvo je hlavne
tam, kde sa nachádzajú túlaví, alebo chorí psy.
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Storno cesty:
Ak nemôžete nastúpiť na cestu, stornujte ju
bezodkladne tam, kde ste ju objednali (napr.
v cestovnej kancelárii) a upovedomte súčasne
infolinku EURÓPSKEJ (faxom, poštou, e-mailom). Uveďte pri tom nasledovné údaje: meno,
priezvisko, adresu, termín cesty, dátum a dôvod
storna, potvrdenie objednávky zájazdu a doklad
poistení. Pri nespôsobilosti nastúpiť cestu zo
zdravotných dôvodov, dajte si, prosím, vystaviť
detailný lekársky atest/správu o úraze – použite k tomu formulár „Hlásenie škodovej udalosti
pre poistenie storna zájazdu“. Priložte hlásenie
o chorobe pre zdravotnú poisťovňu.
Prerušenie cesty:
Hláste sa, prosím bezodkladne na infolinku
EURÓPSKEJ. Pri prerušení cesty z dôvodu
ochorenia/úrazu poistenej osoby nechajte si,
prosím, v mieste dovolenky vystaviť podrobný
lekársky atest/správu o úraze.
Zmeškanie dopravného prostriedku:
Nechajte si potvrdiť príčinu zmeškania dopravného prostriedku. Uschovajte si účty za vzniknuté náklady na cestovanie, prenocovanie
a stravu.

Európska
Popis

Detaily k podkladom, ktoré budete potrebovať
pri spracovaní škody, nájdete na strane 59.

Produkty

Choroby prenosné bodnutím hmyzu
(napr. malária, žltá horúčka, dengue horúčka)
Informujte sa u lekára alebo u odborného lekára pre
tropickú medicínu o nebezpečenstve v cieli Vašej
dovolenky. Prevencia pred mnohými ochoreniami
je možná prostredníctvom očkovania. Noste hlavne
večer dlhé šaty a chráňte si bezpodmienečne nahú
kožu prostriedkom odpudzujúcim hmyz (repelent).
Dbajte na to, aby Vaša posteľ bola chránená moskytiérou.

Dbajte pritom na dolu uvedené
ustanovenia.

Poistné podmienky

Pohlavne prenosné ochorenia
(napr. Hepatidída B, AIDS)
Chráňte sa pri pohlavnom styku kondómom!

Informujte nás, prosím, tak rýchlo ako je
možné o poistnej udalosti.

Poistná udalosť

Prechladnutie
Chladom, ventilátormi a klimatizáciou je Vaše telo
zaťažované – rýchla zmena teploty a prievan vedú
často k prechladnutiu. Zmiernite preto klimatizáciu,
alebo sa chráňte dostatočným oblečením, šatkou,
prikrývkou hlavy (predovšetkým v klimatizovaných
autobusoch!).

ˇ treba robiť v prípade poistnej
Co
udalosti

Tipy na cestu

zrazeniny. Tieto môžu byť dokonca životu nebezpečné. Chráňte sa pred nimi cvičením – pohybom
a dostatočným pitím počas letu. Ak máte sklon
k tvoreniu krvných podliatin, dajte si poradiť od
Vášho lekára, ktorými liekmi im možno zabrániť.
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Ambulantné ošetrenie:
Nahradíme Vám výdavky po odpočítaní účasti zdravotnej poisťovni. Preto, prosím, dodajte čo najrýchlejšie účty za lekára a nemocnicu zdravotnej poisťovni. Po spracovaní v zdravotnej poisťovni postúpte
podklady EURÓPSKEJ.
Ak sa nachádzate v Egypte, akékoľvek náklady neuhrádzajte a bezodkladne kontaktujte
asistenčnú službu Egypt in Touch na telefónnom číslo +421/918/447887, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne v slovenskom jazyku.
Asistenčná služba rýchlo a efektívne zabezpečí úhradu akýchkoľvek nákladov, vy nemusíte uhrádzať na mieste nič.
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Asistencia na cestách:
Hláste sa, prosím, neodkladne na núdzovom
telefónnom čísle EURÓPSKEJ.

Európska
Popis
Produkty

Zodpovednosť:
Nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo
forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp.
platby a upovedomte tak rýchlo ako je možné
infolinku EURÓPSKEJ.

Poistné podmienky

Pátranie a záchrana:
Hláste sa bezodkladne na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ

Akútny stav ohrozenia života, resp. nemocničná liečba:
Hláste sa, prosím, bezodkladne na telefónnom
čísle núdzového volania EURÓPSKEJ. Poradíme Vám a zorganizujeme v prípade potreby
Váš prevoz domov. Ak je Váš pobyt v nemocnici krytý inou poisťovňou, môžete si pri nástupe
liečby zvoliť namiesto zaplatenia výdavkov na
nemocničný pobyt dennú nemocničnú taxu.

Poistná udalosť

Cestovná batožina:
Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata: nechajte
si škodu bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť – napr. pri lúpeži/krádeži od polície; pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej
spoločnosti). Potrebné nákupy náhradných vecí pri
oneskorenom dodaní batožiny: nechajte si bezpodmienečne oneskorenie potvrdiť prepravcom (napr.
letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup
náhradných vecí. Strata cestovných dokladov /
cestovných platobných prostriedkov: Bezodkladne
sa hláste na telefónnom čísle núdzového volania
EURÓPSKEJ kvôli pomoci, príp. poskytnutia zálohy.

Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100,– € si poistený hradí sám.
Následne po predložení originálov účtov
za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto
náklady preplatené.

V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí, obráťte sa s dôverou na Vášho delegáta,
ktorý Vám poradí, pomôže, prípadne doporučí ďalší postup.

Tipy na cestu

Oneskorený návrat domov:
Nechajte si meškanie potvrdiť. Uschovajte si účty za
vzniknuté náklady na cestovanie príp. prenocovanie
a stravu.
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Vážený klient,
ste držiteľom Emergency Card – poistnej karty klienta Cestovného
poistenia (FOFSBMJ1PJTŘPWŋB BT PEÝUFQOâ[ÈWPE&VSØQTLB
DFTUPWOÈQPJTŘPWŋB.
Z dôvodu urýchlenia a zjednodušenia poskytnutia zdravotnej
pomoci/ ošetrenia a zároveň uľahčenia komunikácie s lekárom
v Egypte kontaktujte:
pri ambulantných ošetreniach zdravotných ťažkostí ako sú úpal,
horúčka, hnačka, drobné úrazy, pichnutia hmyzom a pod.
Asistenčnú službu Egypt in Touch (tel. +421/918/447 887) a lekárovi
predložte tento letáčik a Emergency Card. Na ďalšej strane tohto
letáčika sú informácie určené lekárovi ohľadom garancie platby
a nákladov za Vaše ošetrenie, ktoré v zmysle poistenia uhradí
Európska cestovná poisťovňa.
Ďakujeme
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(FOFSBMJ1PJTřPWŌB BT 
PEÝUFQOâ[ÈWPE&VSØQTLB
DFTUPWOÈQPJTřPWŌB

Dear Doctor,
We would like to inform you that the cardholders hold
health insurance with our insurance company,
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska
cestovná poisťovňa, which undertakes to pay costs for
medical examinations, treatment and hospitalisation in case of
injury or acute illness which requires urgent medical attention in
accordance with the conditions of ECP-VPP 2013 mutual
health insurance. During a stay in the Arab Republic of Egypt,
we request that you immediately contact the Egypt in Touch
Assistance, in order to authorise the necessary treatment and
subsequent payment of expenses and then provide our clients
with any necessary medical treatment. You can contact Egypt
in Touch on the following telephone number:
+20 1220 240 504 or +20653555332.
Thank you.
Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovak republic

Poistná udalosť

In case of medical treatment in Egypt, call always
immediately assistance Egypt in Touch +20 1281 782 255.

Tipy na cestu

Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovak republic

Poistné podmienky

Produkty

Popis

Cestovná Poisťovňa

Európska

Európska
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Poznámky

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B Spoločnosť patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom
zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
IČO:35 709 332 DIČ: 2021000487 IČ DPH:
SK2021000487
Núdzové volanie 24 hodín denne:
+421/2/544 177 11, +421/2/544 177 12
Núdzové volanie v Egypte 24 hodín denne:
+421/918/447 887
Info linka: +421 /2/ 544 177 04
Fax: +421 /2/ 544 101 74
E-mail: info@europska.sk
www.europska.sk

! Komplexné cestovné poistenie PLUS
! Komplexné cestovné poistenie KOMFORT
Meno/á, priezvisko/á:

Platnosť od:
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332,
www.europska.sk, info@europska.sk
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Ak ste dobre poistený,
nič Vás neprekvapí.

Vy cestujete my sa staráme.

Núdzová karta

Emergency

Card

Číslo poistnej zmluvy (Policy number)

Tel.: +421/2/544 177 11(-12)
Núdzové volanie v Egypte:

Tel.: +421/918/447 887
Infolinka:

02/ 544 177 04
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www.europska.sk

