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1] Informácie o poisťovateľovi 

Poštová poisťovňa, a. s., [akciová spoločnosť],  
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, Slovenská republika [ďalej len „Poisťovňa“] 

2] Charakteristika poistnej zmluvy               

Názov poistného produktu: Cestovné poistenie ONLINE [ďalej len „cestovné poistenie“] 

Popis poistného produktu: Rozsah cestovného poistenia závisí od zvoleného balíka poistenia a od zvolených pripoistení.  
 

 Základný balík Rozšírený balík Komplexný balík 

poistenie liečebných nákladov Áno Áno Áno 

poistenie batožiny - Áno Áno 

doplnkové asistenčné služby - Áno Áno 

 poistenie zodpovednosti za škody - - Áno 

 úrazové poistenie - - Áno 
 

K jednotlivým balíkom poistenia je možné dojednať formou pripoistenia, že sa cestovné poistenie bude vzťahovať aj na rekreačný 
výkon zimných športov, výkon rizikových športov, vykonávanie športov v rámci amatérskych športových súťaží a tréningov na ne, 
vykonávanie športov na profesionálnej úrovni a tréningov na ne a na úhradu stornovacích poplatkov. Cestovným poistením sa 
poskytuje poistné krytie počas dovolenky; v poistnej zmluve je možné dohodnúť, že sa poistenie bude vzťahovať aj na administratívnu 
služobnú cestu alebo manuálnu prácu. 

1. Popis jednotlivých druhov poistenia 
a] Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na úraz alebo ochorenie, ktoré nastali v zahraničí a vyžadujú neodkladné 

ošetrenie alebo liečenie. Za poistnú udalosť sa považuje aj náhla smrť poisteného.  
b] Poistenie batožiny sa vzťahuje na škodu spôsobenú na veciach vo vlastníctve poisteného, a to na osobných veciach, 

športových potrebách a cennostiach, ak ku škode dôjde spôsobom uvedeným v časti C, článok 3 Všeobecných poistných 
podmienok pre cestovné poistenie ONLINE [ďalej len „VPP CPO“]. 

c] Doplnkové asistenčné služby pokrývajú nasledujúce situácie:  
- sprostredkovanie právnej pomoci v zahraničí; 
- pomoc pri zložení zálohy na súdnu kauciu; 
- pomoc pri strate osobných a cestovných dokladov a platobných kariet; 
- vyslanie náhradného pracovníka; 
- notifikácia určených osôb v prípade zmeny priebehu poistenej cesty; 
- pomoc pri oneskorenom dodaní batožiny; 
- pomoc pri oneskorení letu; 
- pomoc pri predčasnom návrate; 
- predcestovná asistencia – informačné služby. 
Uvedené doplnkové asistenčné služby sú podrobne popísané v časti D VPP CPO. 

d] Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným inej osobe na živote a zdraví alebo na veci. 
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na hnuteľných veciach ubytovacieho zariadenia, kde je poistený ubytovaný počas 
poistenej cesty. 

e] Úrazové poistenie sa vzťahuje na smrť poisteného následkom úrazu alebo úraz poisteného, pokiaľ je ním zdravie poisteného 
poškodené tak, že zanechá trvalé následky [podľa časti F článok 3 ods. 3 VPP CPO]. 

f] Pripoistenie rekreačných zimných športov rozširuje poistné krytie aj o rekreačný výkon zimných športov 
[lyžovanie, snowboarding, monoski, bežecké lyžovanie a sánkovanie, bobovanie a snowtubing po vyznačených zjazdovkách 
a trasách a korčuľovanie na vyhradených miestach]. 

g] Pripoistenie rizikových športov a súťažnej činnosti rozširuje poistné krytie o výkon vymenovaných rizikových športov [podľa 
časti A článok 2 ods. 18 VPP CPO], vykonávanie športov v rámci amatérskych športových súťaží a tréningov na ne a 
vykonávanie športov na profesionálnej úrovni a tréningov na ne. Poistenie rizikových športov sa však nevzťahuje na vylúčené 
športy [podľa časti A článok 9 ods. 1 písm. n] VPP CPO]. 

h] Pripoistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na úhradu stornovacích poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť, ak dôjde k  
zrušeniu cestovnej služby z dôvodov uvedených v časti G článok 2 VPP CPO. 
 



 
 

[platné od 18.05.2015] 

2. Všeobecná charakteristika poistného plnenia 
a] Z poistenia liečebných nákladov a súvisiacich asistenčných služieb sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov na akútne 

ošetrenie poisteného v zahraničí. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady na neodkladnú liečbu, ošetrenie úrazu alebo 
náhle vzniknutého ochorenia [časť B článok 3 VPP CPO]. Ďalej sa hradia náklady na repatriáciu, náklady na starostlivosť blízkej 
osoby alebo opatrovníka do repatriácie poisteného a náklady na návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii [časť B článok 4, 5 a 6 
VPP CPO].  

b] Z poistenia batožiny sa v prípade poškodenia veci uhrádza primeraný náklad na opravu poškodenej veci [cena opravy veci 
alebo jej častí, ktorá je v dobe vzniku poistnej udalosti v mieste obvyklá] znížený o cenu zvyškov nahradzovaných častí 
poškodenej veci, a to maximálne do výšky časovej ceny. Časová cena veci je nová hodnota veci znížená o sumu 
zodpovedajúcu miere jej opotrebenia alebo iného znehodnotenia bezprostredne pred poistnou udalosťou. Ak poistnou 
udalosťou došlo ku zničeniu, strate alebo nezvestnosti veci, plnenie bude poskytnuté vo výške časovej ceny veci.  

c] Z doplnkových asistenčných služieb sú poskytované rôzne praktické služby: 
- sprostredkovanie právnej pomoci v zahraničí v prípade neúmyselného porušenia právnych noriem; 
- administratívne zabezpečenie zloženia zálohy na súdnu kauciu; 
- pomoc v prípade straty, zničenia alebo krádeže osobných a cestovných dokladov alebo platobných kariet, najmä úhradu 

nevyhnutných cestovných nákladov z miesta pobytu poisteného do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu  a nevyhnutné 
telefonické náklady spojené s vybavovaním náhradných cestovných dokladov; 

- náklady na dopravu jedného náhradného pracovníka zo SR alebo ČR, ktorý bude pokračovať v prerušenej služobnej ceste, 
pričom k prerušeniu služobnej cesty muselo dôjsť z dôvodov uvedených v časti D, článok 5, ods. 2 VPP CPO; 

- telefonická notifikácia určených osôb [predovšetkým zamestnávateľa a blízke osoby] o zmene priebehu poistenej cesty, ak 
ku zmene došlo následkom závažnej nepredvídateľnej udalosti; 

- náhrada nákladov za nákup nevyhnutného šatstva a hygienických potrieb, ak riadne registrovaná batožina, ktorú poistený 
odovzdal k preprave leteckej spoločnosti, nebola dodaná po prílete do cieľovej destinácie a bola oneskorená minimálne 6 
hodín;  

- náhradu nákladov za nutné občerstvenie [s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov] a poplatok za úschovu 
batožiny poisteného, pokiaľ nastalo oneskorenie rezervovaného a potvrdeného letu o viac ako 4 hodiny oproti plánovanému 
času odletu; 

- úhrada nákladov na návrat do miesta trvalého bydliska, v prípade predčasného núteného návratu z poistenej cesty, pokiaľ 
pôvodne plánovaný dopravný prostriedok nemohol byť použitý z dôvodov podľa časti D článok 9 ods. 2 VPP CPO;  

- telefonicky rôzne praktické informácie týkajúce sa poistenej cesty [informácie o možnostiach ubytovania, prepravy, 
kultúrnych podujatiach, ambasádach a zastupiteľských úradoch, lekárskej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach, 
klimatických zmenách a počasí]. 

d] Z poistenia zodpovednosti za škodu sa poškodenému uhrádza skutočná škodu, za ktorú poistený zodpovedá podľa právnych 
predpisov štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, a to v rozsahu a vo výške určenej právnym predpisom. Poisťovňa 
taktiež uhradí za poisteného náklady súdneho konania [ak sa k tomu vopred písomne zaviazala], v ktorom sa prejednáva nárok 
na náhradu škody vyplývajúcej z poistnej udalosti, pokiaľ bolo nutné k zisteniu zodpovednosti poisteného alebo výšky nároku, 
avšak iba do výšky náhrady nákladov určených súdom. 

e] Z úrazového poistenia Poisťovňa uhradí: 
- toľko percent z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich 

ustálení pre jednotlivé telesné poškodenia [podľa časti F článok 3 ods. 3 VPP CPO],  
- poistné plnenie vo výške poistnej sumy pre prípad smrti následkom úrazu, ak poistený zomrie na následky úrazu. Od 

poistného plnenia sa odpočíta už vyplatená suma poistného plnenia alebo preddavok na poistné plnenie za trvalé následky 
tohto úrazu. 

f] Z pripoistenia stornovacích poplatkov uhradí Poisťovňa stornovacie poplatky, ktoré je poistený povinný uhradiť v dôsledku 
zrušenia cestovnej služby [okrem letiskových poplatkov], pričom plnenie bude znížené o výšku spoluúčasti. Poisťovňa uhradí 
plnenie maximálne do výšky celkovej hodnoty zájazdu, ktorá je uvedená v poistnej zmluvy, najviac však do celkového limitu 
poistného plnenia. 

g] Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky stanovenej v prehľade poistného plnenia, ktorý sa nachádza v časti 
H VPP CPO.  

3. Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie znížiť  
a] Ak udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom na poistné plnenie z cestovného poistenia nastane pred začiatkom vzniku poistného 

krytia alebo po zániku poistného krytia, nevzniká nárok na vyplatenie poistného plnenia. 
b] Výluky z poistenia sú pre jednotlivé zložky poistenia uvedené v časti A – článok 9 VPP CPO, v časti B – článok 7 VPP CPO, v 

časti C – článok 4 VPP CPO, v časti D – článok 11 VPP CPO, v časti E – článok 3 VPP CPO, v časti F – článok 2 VPP CPO 
a v časti G – článok 3 VPP CPO. 

c] Poistenie sa nevzťahuje na udalosti spôsobené v dôsledku teroristických činov, výnimka pre niektoré situácie platí v poistení 
liečebných nákladov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v časti B článok 3 ods. 2 VPP CPO. 

d] Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie o sumu, ktorú poistený obdržal od osoby, ktorá spôsobila poistnú udalosť 
[s výnimkou plnenia z úrazového poistenia].  

e] Pokiaľ poistený, poistník alebo osoba oprávnená na poistné plnenie podstatným spôsobom poruší povinnosti stanovené vo 
VPP CPO a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť 
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alebo odmietnuť. Ak však dôjde k porušeniu povinností uvedených v ustanoveniach časti E článok 6 VPP CPO, nemôže 
Poisťovňa znížiť poistné plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré vypláca poškodenému, má však právo, aby jej 
poistený uhradil sumu, o ktorú Poisťovňa nemohla svoje plnenie znížiť a ktorá je úmerná tomu, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah Poisťovne plniť. 

f] Poisťovňa môže poistné plnenie odmietnuť, ak 
- dôjde k naplneniu dôvodov podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, alebo 
- osoba oprávnená na poistné plnenie pri uplatňovaní práva na poistné plnenie vedome uviedla nepravdivé alebo hrubo 

skreslené údaje týkajúce sa príčin vzniku, následkov a rozsahu poistnej udalosti alebo podstatné údaje týkajúce sa tejto 
udalosti zamlčala, 

- osoba oprávnená na poistné plnenie uviedla Poisťovňu alebo asistenčnú centrálu v podstatných okolnostiach týkajúcich sa 
nahlásenej poistnej udalosti do omylu alebo jednala s úmyslom obohatiť sa. 

g] Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie z úrazového poistenia v prípade, ak k úrazu alebo k smrti poisteného následkom 
úrazu došlo spôsobom uvedeným v časti F článok 4 VPP CPO. 

Informácie o dôsledkoch nezaplatenia poistného: Poistné je jednorazové a je splatné v deň uzavretia poistnej zmluvy. Zaplatenie 
poistného je súčasťou procesu uzavretia poistnej zmluvy a zaplatenie poistného v plnej výške je podmienkou vzniku poistnej zmluvy. 
Poistná zmluva je uzavretá okamihom zaplatenia poistného v celej výške. Ak bude zaplatená iba časť poistného, k uzavretiu poistnej 
zmluvy nedôjde. Ak nedôjde k úhrade poistného z technických dôvodov, Poisťovňa môže požadovať dodatočné zaplatenie poistného 
[časť A článok 3 ods. 4 VPP CPO]. 

Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:  
Poisťovňa môže poistnú zmluvu vypovedať, pričom výpoveď Poisťovne musí byť doručená poistníkovi najneskôr 7 dní pred dňom, ktorý 
je uvedený v poistnej zmluve ako deň  začiatku poistenia, inak je neplatná. Poistná zmluva zaniká doručením výpovede poistníkovi. Pre 
doručenie výpovede platia ustanovenia časti A článku 12 VPP CPO. 
V prípade, ak chcete poistnú zmluvu predčasne ukončiť, môžete od poistnej zmluvy písomne odstúpiť do dňa, ktorý predchádza dňu 
uvedenému ako začiatok poistenia v poistnej zmluve. Písomné odstúpenie od zmluvy musí byť doručené Poisťovni najneskôr posledný 
deň pred dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, inak je neplatné. V tomto prípade zaniká poistná zmluva 
od počiatku a Poisťovňa Vám vráti celé zaplatené poistné. 
Od poistnej zmluvy môžete odstúpiť aj podľa § 5 zákona č. 266/2005 Z.z. a to aj bez uvedenia dôvodu a bez platenia akýchkoľvek 
zmluvných pokút. Toto právo však môžete využiť iba v prípade, ak poistná zmluva bola uzavretá najmenej na jeden mesiac. Odstúpiť 
od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy, resp. odo dňa doručenia informácie o uzatváraní poistnej 
zmluvy na diaľku. Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak písomné oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy bolo 
odoslané na adresu sídla Poisťovne [Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava]  najneskôr v posledný deň 
tejto lehoty v listinnej podobe. V tomto prípade zaniká poistná zmluva uplynutím dňa, v ktorý bolo odstúpenie od zmluvy doručené 
Poisťovni. Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia; zostávajúcu časť poistného Vám Poisťovňa vráti. 
Právo na odstúpenie od zmluvy vždy patrí iba osobe, ktorá uzavrela poistnú zmluvu [poistník]. Od poistnej zmluvy nemôže odstúpiť 
osoba, pre ktorú sa poistenie uzatvára [poistený]. V prípade, ak nevyužijete právo na odstúpenie od zmluvy, poistnú zmluvu už 
nemôžete predčasne ukončiť. 

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy 
a] Cestovné poistenie je možné uzavrieť najdlhšie na 90 dní. 
b] Cestovné poistenie sa nevzťahuje na zahraničné cesty, ktorých účelom je pravidelne sa opakujúce dochádzanie za prácou. 
c] Cestovné poistenie je možné uzavrieť iba bezhotovostným zaplatením poistného prostredníctvom platobných nástrojov 

zobrazených v okne internetového prehliadača. 
d] Poistenie je možné uzatvoriť najneskôr v deň nástupu na cestu. Ak je v poistnej zmluve ako začiatok poistenia stanovený deň 

uzavretia poistnej zmluvy, poistený je povinný v prípade, že ho o to Poisťovňa alebo asistenčná centrála požiada, preukázať, že sa 
v čase uzavretia poistnej zmluvy nachádzal na území SR. Ak nie je schopný túto skutočnosť preukázať a poistenie bezprostredne 
nenadväzuje na pred tým uzavretú poistnú zmluvu, začína platnosť poistenia od 0. hodiny dňa nasledujúceho po dni, ktorý je 
v poistnej zmluve uvedený ako začiatok poistenia.  

e] Platnosť poistenia začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od okamihu uzavretia poistnej 
zmluvy [zaplatenia poistného] a zaniká uplynutím 24.00 hodiny posledného dňa poistnej doby uvedenej v poistnej zmluve. 

f] Poistné krytie pre poistenie stornovacích poplatkov začína nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy a zaniká uplynutím dňa, 
ktorý bezprostredne predchádza dňu uvedenému v poistnej zmluve ako začiatok poistenia pre ostatné druhy poistenia. Poistenie 
stornovacích poplatkov je možné uzavrieť najneskôr do 24:00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy bola 
zaplatená prvá platba za cestovnú službu alebo kedy došlo k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je potvrdená 
poskytovateľom cestovnej služby, ak zároveň tento poskytovateľ nevyžaduje žiadnu platbu za cestovnú službu pri záväznej 
rezervácii. Pri neskoršom dojednaní poistenia stornovacích poplatkov, poistenie stornovacích poplatkov nevznikne.   

Informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na uzavretú poistnú zmluvu 
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je poistné plnenie z cestovného poistenia od dane z príjmu oslobodené, nezdaňuje 
sa. Pri výplate poistného plnenia sa vždy postupuje v zmysle daňových predpisov platných v čase jeho výplaty.  
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Informácie o podávaní sťažností Ak ste neboli spokojní s kvalitou sprostredkovania poistenia alebo so službami Poisťovne a chcete 
nás upozorniť na nedostatky alebo sa podeliť s vašimi návrhmi, môžete nás kontaktovať: 
- písomne na adrese Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
- e-mailom na info@postpo.sk alebo faxovým podaním na čísle 02/59 60 81 55, 
- osobne v sídle Poštovej poisťovne, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, počas celej prevádzkovej doby. 
Vašimi podnetmi sa budeme zaoberať a o ich riešení Vás budeme písomne informovať. V sťažnosti je potrebné uviesť Vaše meno, 
priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a tiež je potrebné uviesť, čoho sa domáhate. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, len ak obsahuje 
konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený všeobecne záväzný právny predpis. 
Sťažnosti vybavuje príslušný útvar Poisťovne spravidla do 30 dní odo dňa ich doručenia. Poisťovňa v rámci vybavenia sťažnosti 
komplexne vysvetlí svoje stanovisko sťažovateľovi. Ak zistí opodstatnenosť podanej sťažnosti, v oznámení o vybavení sťažnosti uvedie 
aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku 
sťažovateľa, Poisťovňa ho informuje o ďalších možnostiach riešenia jeho sťažnosti. Ak sťažnosť smeruje iba proti kvalite 
sprostredkovania poistenia, Poisťovňa ju postúpi na vybavenie subjektu zodpovednému za sprostredkovanie poistenia, ak zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je na vybavenie sťažností potrebná 
súčinnosť tretej osoby môže byť lehota na vybavenie sťažností predĺžená na 60 dní, pričom Poisťovňa túto skutočnosť písomne 
oznamuje sťažovateľovi s uvedením dôvodu predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti a predpokladaného termínu vybavenia. 
V prípade vzniku sporu je tento možné vyriešiť aj mimosúdnym urovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Sťažnosť je možné písomne podať aj na orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom, ktorým je Národná banka Slovenska, 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Národná banka Slovenska neposkytuje právne poradenstvo v sporoch s dohliadanými subjektmi 
a nemá kompetenciu rozhodovať spory medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke 
Národnej banky Slovenska. 

3] Upozornenie poistníka             

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy 
a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní 
poistných produktov. 


