Príloha è. 1
k návrhu poistnej zmluvy

Rozsah poistného krytia, poistné sumy
pre ročné cestovné poistenie
platné od 1. 1. 2019

Poistné sumy v eurách na poistnú dobu/1 poistné
obdobie, resp. pri vyznaèených predmetoch poistenia
na poistnú udalosť (PU)/deò 1 poisteného,
v prípade rodinného poistenia spoloène pre všetky
poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.
Poistné balíky
pre roèné cestovné poistenie
Basic
Plus
Komfort
Extra

Predmet poistenia
Poistenie storno poplatku

–

–

So spoluúèasťou
15 %*.

So spoluúèasťou
15 %*, poistené
aj ochorenia
nevyžadujúce
hospitalizáciu
a akútne stavy
chronických
ochorení.

jednotlivec

–

–

1 000

1 500

rodina

–

–

2 000

3 000

1. Náhrada storno poplatkov vzniknutých
pri nenastúpení na cestu.

Poistenie prerušenia cesty

2. Náhrada uhradených a nevyèerpaných služieb
vrátane nákladov na spiatoènú cestu.

–

–

Až do dohodnu- Až do dohodnutej poistnej sumy tej poistnej sumy
so spoluúèasťou so spoluúèasťou
15 %*, poiste15 %*, poistené
né aj vybraté
aj ochorenia
ochorenia
nevyžadujúce
nevyžadujúce
hospitalizáciu
hospitalizáciu so
a akútne stavy
spoluúèasťou
chronických
25 %*.
ochorení.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návratu zo zahranièia
3. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku pri odchode.

100

80

80

200

–

50

50

100

rodina

–

80

80

200

5. Úhrada výdavkov v golfovom klube pri Hole in One.

–

–

–

400

6. Náhrada èlenského príspevku v golfovom klube.

–

–

–

1 000

7. Náklady na doèasný prenájom golfového vybavenia.

–

–

–

100

8. Náhrada štartovného na golfových turnajoch.

–

–

–

100

4. Oneskorený príchod na východzie
letisko, stanicu.
Náhrada nákladov na stravu, noc¾ah,
taxík.

–

rodina

–

jednotlivec

50

50

Náhrada dodatoèných nákladov
na stravu, prenocovanie a cestu.

jednotlivec

CP/170/19

Poistenie golfových rizík

*

Okrem prípadov úmrtia poistenej osoby, aktuálnej živelnej pohromy, extrémistického/etnického násilia alebo terorizmu v cie¾ovej destinácii
a hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu, ktorá trvala minimálne 3 dni a èasovo sa prekrýva s dátumom zaèiatku cesty.
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Poistné sumy v eurách na poistnú dobu/1 poistné
obdobie, resp. pri vyznaèených predmetoch poistenia
na poistnú udalosť (PU)/deò 1 poisteného,
v prípade rodinného poistenia spoloène pre všetky
poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.
Poistné balíky
pre roèné cestovné poistenie
Basic
Plus
Komfort
Extra

Predmet poistenia
Poistenie batožiny
9. Náhrada pri strate, krádeži alebo
znièení batožiny.

jednotlivec

–

700

1 000

1 500

rodina

–

1 400

2 000

3 000

–

do výšky 1/2
poistnej sumy

do výšky 1/2
poistnej sumy

do výšky 1/2
poistnej sumy

Náhrada cenných vecí, technických zariadení,
športového náradia/výbavy, ïalekoh¾adu, okuliarov.
10. Nevyhnutné hygienické potreby
a veci osobnej spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny.

jednotlivec

–

150

150

250

rodina

–

280

280

400

11. Pomoc pri znovuzískaní cestovných
dokladov.

jednotlivec

–

340

340

400

rodina

–

680

680

800

12. Návratná finanèná pomoc
pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov.

jednotlivec

–

–

–

350

rodina

–

–

–

700

16 600

16 600

16 600

16 600

250 000

250 000

250 000

250 000

do 250 000
do 250 000
do 250 000

do 250 000
do 250 000
do 250 000

do 250 000
do 250 000
do 250 000

do 250 000
do 250 000
do 250 000

18

18

18

20

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

100

100

100

100

4 000

4 000

4 000

4 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

400

450

500

650

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

50 000

50 000

50 000

50 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Poistenie zachraòovacích nákladov v SR
13. Poistenie zásahov horskej služby v SR
Poistenie lieèebných nákladov
Maximálne poistné plnenia v bodoch 14. až 27.
do výšky poistnej sumy pre lieèebné náklady.
14. Náklady na pátranie a záchranu poisteného
na horách a na/vo vode.
15. Prevoz do najbližšej nemocnice, preloženie poisteného.
16. Ambulantné ošetrenie.
17. Hospitalizácia.
18. Denná dávka poèas hospitalizácie,
max.
max. 14 dní
EUR/deò
19. Nevyhnutná preprava liekov.
20. Transport do domovskej krajiny pod¾a rozhodnutia
lekára vrátane ambulantného lietadla.
21. Návšteva poisteného jeho blízkou
cesta/PU
osobou pri hospitalizácii poisteného
noc¾ah/PU
dlhšej ako 10 dní.
22. Opatrovník a rodiè hospitalizovaného dieťaťa,
max. 30 dní
23. Návrat spolupoistenej osoby do domovskej krajiny.
24. Ošetrenie zubov - iba akútne
poistná
prípady (vyvàtanie, lieèivá vložka,
udalosť
vytrhnutie a pod.).
25. Repatriácia telesných pozostatkov poisteného
do domovskej krajiny.
26. Lieèebné náklady v dôsledku terorizmu
do 3. stupòa, extrémistického a etnického násilia
(ambulantné ošetrenie, hospitalizácia poisteného,
prevoz poisteného v súvislosti s jeho ošetrovaním).
27. Dioptrické, ortopedické, protetické pomôcky.
Maximálne poistné plnenia v bodoch 14. až 24. pri
akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení.
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Poistné sumy v eurách na poistnú dobu/1 poistné
obdobie, resp. pri vyznaèených predmetoch poistenia
na poistnú udalosť (PU)/deò 1 poisteného,
v prípade rodinného poistenia spoloène pre všetky
poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.
Poistné balíky
pre roèné cestovné poistenie
Basic
Plus
Komfort
Extra

Predmet poistenia

Úrazové poistenie
28. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
–
10 000
poisteného nad 50 % a smrti úrazom.
Poistenie zodpovednosti za škodu
na zdraví
–
200 000
29. Neúmyselne spôsobené škody
na veci
–
200 000
Právna pomoc
30. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe
maximálne
2 000
2 000
zadržania políciou.
31. Pomoc pri zabezpeèení právnej
2 000
2 000
maximálne
pomoci/tlmoèníka.
32. Návratná záloha pre advokáta
1 800
1 800
maximálne
alebo návratná kaucia.
Poistenie odškodnenia pri únose lietadla/autobusu, zadržaní ako rukojemníka
33. Denné odškodné pri únose lietadla/
EUR/deò
–
–
autobusu, pri zadržaní poisteného
maximálne
–
–
ako rukojemníka.

17 000

35 000

200 000
200 000

200 000
200 000

2 000

6 000

2 000

6 000

1 800

5 000

35

35

1 000

1 000

Poistné balíky pre roèné cestovné poistenie
Basic
Plus
Komfort
Extra
Miesto poistenia:

Vek poisteného:

Svet
Európa

Maximálne trvanie jednej cesty:
Poèet ciest poèas poistného obdobia:
Poistná doba:

Jednorazové poistné
na osobu a deò vrátane dane

jednotlivec
rodina

Svet
Do 70 rokov veku,
v rodinnom poistení
je dieťa spolupoistené do konca poistného obdobia,
v ktorom dovàšilo
vek 18 rokov.
45 dní
90 dní
neobmedzený
365 dní, v priestupnom roku 366 dní
odo dòa zaèiatku
poistenia.*

Svet
Do 70 rokov veku,
v rodinnom poistení
je dieťa spolupoistené do konca poistného obdobia,
v ktorom dovàšilo
vek 18 rokov.
45 dní
90 dní
neobmedzený
365 dní, v priestupnom roku 366 dní
odo dòa zaèiatku
poistenia.*

Svet
Do 70 rokov veku,
v rodinnom poistení
je dieťa spolupoistené do konca
poistného obdobia,
v ktorom dovàšilo
vek 18 rokov.
45 dní
90 dní
neobmedzený
365 dní, v priestupnom roku 366 dní
odo dòa zaèiatku
poistenia.*

Svet
Bez obmedzenia
veku, v rodinnom
poistení je dieťa spolupoistené do konca
poistného obdobia,
v ktorom dovàšilo vek
18 rokov.
45 dní
45 dní
neobmedzený
365 dní, v priestupnom roku 366 dní
odo dòa zaèiatku
poistenia.*

19,90 EUR
52,40 EUR

56 EUR
129 EUR

78 EUR
150 EUR

118 EUR
237 EUR

* 1. Poistite¾ má právo poslať poistníkovi návrh dodatku na predåženie platnosti poistnej zmluvy na ïalšie bezprostredne
nasledujúce poistné obdobie. Ak poistník príjme návrh poistite¾a uhradením poistného vo výške uvedenej v návrhu poistite¾a najneskôr k poslednému dòu platnosti aktuálneho poistného obdobia, predlžuje sa platnosť poistenia o ïalšie poistné
obdobie za rovnakých podmienok. Predåžiť platnosť roèného poistenia možno len v prípade, ak ponuku poistite¾a na uzavretie
poistnej zmluvy predložil poistníkovi finanèný agent.
2. Predåžiť platnosť poistnej zmluvy pre roèné poistenie spôsobom uvedeným v bode 1 možno aj opakovane.
Poplatok za odstúpenie od poistnej zmluvy je 4 EUR. Odstúpenie je možné len v prípade, ak súèasťou dojednaného rozsahu
krytia nie je poistenie storno poplatku a prerušenia cesty.

3/3

