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Poistná zmluva
Cestovné poistenie a asistenčné služby

k'hA. ianz - S ovens ii poistovňa, a. s., Dostojevs e o rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská repu I a,1 O: OO 151 700,

1112IC DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka Č. 196/B
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POi~I~I\~<ldojtdl\.liLI' 1l<11,il!bie tejto poi~tn",j Im!uvy \(1 riadi'! V~t()bec.l\ými pOi5ti~ýll"li po<lnu~:llk<\mi pre c.e;:tovné poi"tu'IC ol ,]<;i"lt:ntil{< ;;Iužby 10 dfi.l 02.05.201 J il Osol>itn)'rni p()i~tnými podmienkami J:.'rí"I:J~uýrni k taríf., {jojť'lhi,lIJI>j to'),,. pol-ituot, zmluvou

\Iytllásp.nie poistnika o oznámeni poi<;mýd; podmienok::
PoiSlnl~ .1.-hI,I~U,t-, že mu poe.roé ~'cdmiťnky, kwr'Jmi sa poste-na dojl~rJ!1<ln'" touto pceruou zmluvou riildj~, boli cznárrené predložerur» I('h wtlečku, s ktorého obs .•.ahern .~~ pred púrl;)í~~mm tejto poi~!lwJ ;>mlllvy oh07ll,)miJ. 1'(>t~1td( h.·uf' 11.'1Vt'rlnil~'('
il! poistoč pod!l)lt:n~y, ktoryrn'; ~d rioU;,) poistenia oojednané touto poistnou w'lluvou, 5(, mu v pisomr,ej podobe k drsponcn nn verejne dostupnej inremetcve] stránke poisfcvarela wv','\.'J,alhanzsp.5k, ,1 ko dl ni! predajrrý{ II f\1!t'slJ.dl pcrstovarefa

St'ľaruvaní,. osobných údajov:
Pc.i',tr.IK je po~'inBy poistcverelovr poskyauu il l;rnožmť ll',kat kopírovemm. skeroven.m alebo inym zaznarnenávarum osobn", údaje, ako aj dalsie udaje pozedoveoe poistovatelom v zmysle 7.áko'!il ť.. Hj)008 1. z. (l poistovnkrve il () zm"'nt- <l doplre t,j ni, kwr'('rh
:JY.oro~v 'J zneni neskorších crecprsov P(li~tnlk tyrnto vy!llihuje, 'ir je oboznfimf'ný so v~T.ky'rr.i skuročrostam! vypiyvajúrrmi l ~ 10 ecs. i zji{;)n,l t. 47.8/2002 7., z, o ochrane osohllYch udajov v 'lOUIl m:skoršlch predpisov «(1i1!ť}ten • ,~il\.."tl l) orhiJrll' úocl'l'iC.!',
údujo'.") ,t d,'IVJ porsrovarelooi schtas so spristupiIOVil!\ím/p")skytovi!ním týdlto údJIOV uetim stranám il s ich sptacúvantrn tretinu suanami v súvislosu ~O správou poistene, nkvdéciou poi~lflý(h udu!o~ti ol l3!stellim; suhl.lS so udelttjr na d~)Oli do 1fi'lJf1i",Jdil!li,)

V\(:t!<\'(,! ldvJzkov vyplYV<lIÚcich z DCH<,tneJzmluvy a po(J~ tejto doby ne je možne ho účim-e odvolať. Pre prípad, že sú \t tejto poistnej zrnluve uvedené osobne udaje mr.j cvoby, poisnuk vyhla,>ujr~, ie Udo dotknuté o ..•.oby Ildt'lih pletkhddJajút...; pis!.\!ľIl\y :;uhi,,-:
s« s~'I ••uiViln:m 51JOjl( l; u<.ob!1yd1 Ú(ld/OV ~\<Iu;:dy poutnej Imh;vy. Poistl'ik~" povirmV preuki!l,li pcotovatelovr ecdykcfcek ll .• jeho li-ulosL iť:' di\pOllujt:" uvedenym pi;;ornnyrn !ilJhlasorn (iutkHU:'~ch osôb 7..jf(,vcil pm';.tnil.. udciiJJe llUI\I'o\t,lll'ľllVl ~uhl,,') '>0 ~pf,lUN,;nl!1'l

o'>Obnyrh udejov na markeurqove life l)' v s!llIi:;j.:)SII s rXII,.t:OVdW,1 Čtnf!OS1011, sohlils ca deva na dobu reurčiru 0:\ poistll!k jt' opravnený kedykof.jek ho prwmne odvolať. "a IJC_f'.!yasisl,f'.nf.nýc:h slulieb je oprävoene spracovať osobné :ldiljf' dClhlU!V<.h osôb spoloŕnuct
MOI,dial f,~\i~tilnct' v, r.o. Jankovcova 1S96114b, 170 OO I'rd!''><I 7, 1(0: 7.'567.2871, ktorii podniká na územi Slovenskej republiky prosuedmcrvom Mondic\1 Asstsrence H.O., orgilnililčnii zlcžko, (ilja!(O~'il 18, 811 OS Brensleva. vpoločncst 'r,jtril BI!iu;g. s.r.c .. h:i;n~kil
(t~tJ K, 8)1 O" Brilti~lilv<l.I(O. JS!l10512, ie Opr;'lV~(!f'td sprecuvct tlačové '.y~lupy<' u~obnýml údajmi pre swk s klientmi. Práva ríutknute] osoby pr! ~pr<lc:úvilní osobných udajov sú upravené OJ § 20 liikon,l o ocbraue osobr,ych udajov V pnpede, lf'. Ind po,:;tm,,jH,rrx,,!I.l
,,l,'<orl,) o !Xh!a~iť osobných udajov ovnmnovaciu povinnost \<1)(idotknute] osobe. tJto OLiii!fI)()Volc!J povinnost n-ôže byt splneni! ,lj tak, 71.':>.:l dilflýoLndm uverejní na plhluSIli.'J internetovej stI,!!'ke ocrstcvatere.
Vyhlasenie poi,<;tníka:
l'{,,\t!l!k \i)'hlrl~',!e ol svojim pndpicnrn potvrdzuje. i.e v<i(·tky (Idaj!.' uvedenó vy~ši<.:'sil upinf., pravdwe il reeamlčat žtadnu ~kl!tr)ÓlOs.1. tykujllW:;'l poistenia dojeduanebo I(!lttl) poistnou lrnl,IW!: a t.>nN(·ií pOlwl17l!je vyhlris\'n.ť, iF' bol p",d uzavn-um p()rqnr:j
/n;\I\'\I OOOL!lillnl·ny ~ if;j obsahom J iť 'Ii piWniJWj forme prf'V731 hformáciu o rodrni€llkilch uzavreua poistnej lmlu\y p~íslu!;nll i{ poistnym podmienkam. ktorá tvori súčesŕ pcrsmej lmlu;"y ako j('i pnlo-e. Perstnik whlavrno il ~voJitll J)(,dpi~<lln pn!I.'rô:ui", ie
.' ImV$\f' ',lkUrd (, ~91!}OU3 1 .•. o ochr<lnl' pred leqahzáccu pnlll'lOV llres:nej clflnosti il ochrane pred finilnWVilním wrurilmu a o lmenl: II doplneni I\iektorych z;ikonovv znenl neskorších prec!piwv p~I<,lMI ;:milillu Ul~\'!E'ICI vn 'iL!SII'{lfTl fl1cľ!t:
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Allianz@
Slovenská poisťovňa

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 186/2009 Z. z.

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o poistovatelovi
Obchodné meno il právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poistovateta: Slovenská republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1

Charakteristika poistnej zmluvy

1. Názov poistného produktu

CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a
a,i,tenčné -lužby zo dňa 02.05.2013 (dalej len "VPP-CP") a Osobitnými poistnými
podmienkami pic cestovné poistenie zo dňa 02.05.2013, ktoré sa vzťahujú
na poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 112,212,312, l1X2, 21X2,31X2, 2P52, SPEC2,
2PSZ2,2PL2,2R902,4R902, lRR2,2RR2,4RR2, lIZ2,2IZ2, lRRZ2,2RRZ2,4RRZ2,
1FAM2, 2FAM2 (dalej len "OPP").

2. Popis poistného produktu
2.1. Poistné rizi@

V rámci cestovného poistenia sa poskytuje poistné krytie pre poistné
riziká:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 17 až 22 VPP-CP),
Poistenie úrazu (čl. 23 až 28 VPP-CP),
Poistenie batožiny (čl. 29 až 33 VPP-CP),
Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 34 až 39 VPP-CP),
Poistenie stornovacích poplatkov (čl. 40 až 44 VPP-CP),
Poistenie storna špeciál (čl. 45 až 49 VPP-CP),
Poistenie nevyužitej cesty (čl. 50 až 53 VPP-CP),
Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 54 až 57 VPP-CP),
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 63 až 67 VPP-CP).

Uvedené poistenia je možné dojednať v rozsahu podla ustanovení čl. 3
oPP.

2.2. \,IjbQQ.YJl.I9sl uk!1l
neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí,
profesionálne základné/doplnkové asistenčné služby s celosvetovým
pokry tim, poskytované 24 hodín denne po celý rok,
produkt s možnosťou volby:

krátkodobého poistenia pre osoby všetkých vekových kategórií,
polročného a celoročného poistenia pre dospelých a deti,
rodinného poistenia,

možnost volby územnej platnosti poistenia,
krátkodobé poistenie ponúkame aj s okamžitou platnosťou poistenia
(il 4 ods. 3) VPP-CP alebo čl. 5 ods. 5) VPP-CP),
zimné športy zahrnuté v štandardnom krytí,
možnosť dojednať rizikovú skupinu,
k poisteniu stornovacích poplatkov, ako aj k poisteniu storna špeciál
je automaticky dojednané aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty,
možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón, prostredníctvom
internetovej stránky poisťovarela alebo mobilnou aplikáciou.

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia
Ak vznikla povinnosť plniť. je poistovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie
určené podla čl. 12 VPP-CP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej
zmluve. Poistné plnenie pre jednotlivé poistenia je bližšie špecifikované
v čl. 17 až 67 VPP-CP. Hranica poistného plnenia je uvedená v čl. SOPP.

2.4. ',ljM\Y.-f. poistenia
Škody z plnenia vylúčené sú uvedené v čl. 14 VPP-CP. Ďalšie výluky pre
[ednothvé poistenia sú uvedené v čl. 20, čl. 26, čl. 32, čl. 37, čl. 43, čl. 48,
čl 57 cl čl. 65 VPP-CP.

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a_Jl.lritiho-,,-~Q.Q.k!JicJl.2_J!Ql\1Dil}!
plnením
Poisťovate!' je oprávnený znižit, zamietnuť alebo odmietnuť poistné
plnenie v zmysle čl. 13 VPP-CP. Ďalej je poisťovatel' oprávnený poistné
plnenie zamietnuť. a to v zmysle čl. 19 ods. 12) an) VPP-CP.1 porstné
plnenie znížiť v zmysle čl. 27 VPP-CP.
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistovateľ právo na náhradu
poskytnutého poistného plnenia v zmysle čl 39 VPP-CP.

3. Oboznámenie o dôsledkoch nezaplatenia poistného
Poistné podla uzavretej poistnej zmluvy v zmysle čl. 4 ods. 1) VPP-CP je
splatné pri uzavretí poistenia, ak nie je dojednané inak.
Uzavretie poistnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov dialkovej korruuukácic:
návrh poistnej zmluvy (dalej len "návrh") môže poistnik prijať (akceptovať)
zaplatením poistného (čl. 5 ods. 1) VPP-CP). Platnosť navrhu zanikne
a poistenie na jeho základe nevznikne, ak poistné nebude zaplatené vo výške
jednorazového poistného uvedeného v návrhu (riadne), a to v lehote
uvedenej v čl. 5 ods. 2) VPP-CP (včas).

4. Doplnkové administratívne služby. ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté
v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich
zmene
V prípade zániku poistnej zmluvy podla ustanovení čl. 8 ods. 3) a 6) VPP-CP,
má poistovateľ právo na poplatok súvisiaci s nákladmi na správu porstnej
zmluvy (čl. 8 ods. 9) VPP-CP).

5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy
Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy alebo vypovedania poistnej
zmluvy sú uvedené v čl. 8 VPP-CP.

6. Spôsob vybavovania sťažnosti
Poistovatel'prijima sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne.
Ústne podanú sťažnosť poistovateľ zaznamená. Pisomn'-, sťažnost môže
stažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla poistovatele, pnpadnc
emailomnadialog@allianzsp.sk.
Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho Sd tyka
(predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je stcžovatelo: n fVlil k,i
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fy!ickej
osoby. Ak je stažovatelorn právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.
Poistovateľje povinný prešetriť sťažnosť il informovať stažovatcla o spósobe
vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie. je možné
lehotu podľa predchádzajúcej vety predlžit, o čom bude stažovate!
bezodkladne upovedomený.
V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým stažovatelorn.
v rovnakej veci a neobsahuje nové skutočnosti, poisiovateľ nie je povinný
sťažnosť vybaviť cl sťažovatela o tom upovedornit.

Upozomenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv d povinnosu,
ktorý poistnikovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy d nenahr.idzajiJ mtotuiačn«
povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaJI
alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej llnluvy b"la schválená (111<1
02.05.2013.



Allianz@)
Slovenská poisťovňa

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Článok 1 b) polročné; poistenie sa dojednáva na 6 mesiacov neprerušene

Úvodné ustanovenia od začiatku poistenia, a to pre tarifu 2PL2,
1) Podmienky cestovného poistenia ustanovujú Všeobecné poistné podmienky c) celoročné; poistenie sa dojednáva na 12 mesiacov od začiatku

pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 02.05.2013 (dalej len poistenia:
"VPP-CP") a tieto Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie (dalej ca) s neobmedzeným počtom poistených ciest, pričom porstenie sa
len "OPP"), ktore sú neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy. vzťahuje vždy len na prvých 90 dní každého jednotlivého pobytu

2) Ustanovenia týchto OPP sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou (cesty) začatého počas poistnej doby, najdlhšie však do záruku
tal ifou 112, 212, 312, lIX2, 21X2, 31X2, 2PS2, SPEC2, 2PSZ2, 2PL2, 2R902, poistenia, a to pre tarify 2R902, 4R902,
4R902, 1RR2,2RR2, 4RR2, lin. 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ2, 1FAM2, 2FAM2. cb) nepretržite, a to pre tarify 1RR2, 2RR2, 4RR2, 1RRZ2, 2RRZ2,

3) Pre účely týchto OPP sa pod pojmom poistenie rozumie ktorýkolvek druh 4RRZ2,
poistenia, ktorý je možné v zmysle ustanovení týchto OPPv poistnej zmluve cc) rodinné, poistenie sa dojednáva pre 2 dospelé osoby a max. 3 deti;
dojednať. a to pre tarify 1FAM2 alebo 2FAM2.

2) Samostatné poistenie stornovacích poplatkov sa dojednáva pre tanfy 2PS2
alebo 2PSZ2; samostatné poistenie storno špeciál sa dojednáva pre tarifu
SPEC2.

3) Pre účely poistenia, s výnimkou poistenia stornovacích poplatkov
a poistenia storno špeciál, sa rozumie:
a) dieťaťom poistená osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila

16 rokov,
b) dospelým poistená osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred

dňom začiatku poistenia dovŕšila 16 rokova zároveň v deň začiatku
poistenia nedovŕšila 71 rokov,

e) seniorom poistená osoba, ktorá v deň začiatku poistenia dovŕšila
71 rokov.

4) Ustanovenie ods. 3) písm. b) tohto článku sa nepoužije v prípade. ak je
v poistnej zmluve dojednané cestovné poistenie celoročné rodinné. Pre
účely celoročného rodinného poistenia sa dospelou osobou rozumie
poistená osoba, ktorá ku diíu začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku
poistenia dovŕšila 18 rokova zároveň v deň začiatku poistenia nedovŕšila
71 rokov.

5) Sadzba poistného je závislá od dojednanej úzernnej platnosti poistenia,
rozsahu poistenia a v prípade typu poistenia krátkodobé aj od vstupného
veku poistenej osoby. Sadzba poistného pre celoročné rodinné poistenie je
závislá od dojednanej územnej platnosti poistenia a rozsahu poistenia a je
jednotná pre všetky osoby poistené rovnakou poistnou zmluvou
(identifikovaná rovnakým čtslorn poistnej zmluvy).

Článok 2
Územná platnosť

1) V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť poistenia pre niektorú
z nasledujúcich zón:
a) zóna A. ktorá zahŕňa územie: Albánska, Andorry, Belgicka, Bieloruska,

Bosny cl Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska
(vrátane Faerských ostrovov), Estónska, Fínska (vrátane Alandských
ostrovov), Francúzska, Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska, írska,
Islandu, Uehtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska,
Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska (vrátane
súostrovia Svalbard a ostrova Jan Mayen), Polska, Portugalska (vrátane
Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európska
čast), San Marína, Slovinska, Spojeného královstva Velkej Británie a
Severného írska (vrátane ostrovov Guernsey, Jersey a Man), Srbska,
Španielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska,
Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu,

b) zóna B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta s výnimkou
Slovenskej republiky,

c) zóna C, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta s výnimkou USA,
Kanady a Slovenskej republiky,

d) SR,ktorá sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
2) Zóna A nezahŕňa iné pridružené zámorské krajiny a územia, ktoré majú

osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom, Holandskom, Nórskom
a Spojeným královstvorn Velkej Británie a Severného írska.

Článok 3
Rozsah poistenia

1) V poistnej zmluve je možné dojednať poistenia uvedené v čl. 2 ods. 1)
písm. a) až h) a j) VPP-CP, a to v rozsahu:
a) pre územnú platnosť SR:

povinnou zložkou je fixný balík poistení, ktorý zahŕňa poistenie
úrazu, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu,
k povinnej zložke je možné v poistnej zmluve dojednať aj:

poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál,
poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

b) pre územnú platnosť zóny A, B alebo C:
povinnou zložkou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
k povinnej zložke je možné v poistnej zmluve dojednať aj:

fixný balík poistení, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie
batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie
doplnkových asistenčných služieb,
poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

2) Výlučne, akje v poistnej zmluve dojednaná tarifa pre krátkodobé poistenie
(čl. 4 ods. 1) písm. a) týchto OPP),je možné v zmysle ods. 1 ) písm. b) tohto
článku v poistnej zmluve:
a) k povinnej zložke dojednať aj poistenie stornovacích poplatkov alebo

poistenie storno špeciál.
b) k fixnému balíku poistení dojednať aj poistenie batožiny s vyššírn

limitom poistného kly tia (dalej len "pripoistenie batožiny").
3) Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storna špeciál je možné

v poistnej zmluve dojednať v kombinácii s inými poisteniarni v zmysle
ustanovení tohto článku alebo aj samostatne.

4) Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie stornovacích poplatkov alebo
poistenie storno špeciál, a to bez oh ladu na to, či je dojednané samostatne
alebo v kombinácii s inými poisteniami, automaticky je dojednané aj
bezplatné poistenie nevyužitej cesty (čl. 2 ods. 1) písm. g) VPP-CP).

Článok 4
Cestovné poistenie podla doby trvania a sadzba poistného

1) Cestovné poistenie podla doby trvania:
a) krátkodobé; poistenie sa dojednáva najviac na 90 dní od začiatku

poistenia, il to pre tarify 112,212,312, 11X2,21X2,31X2, 1172, 21Z2,

Článok 5
Hranica poistného plnenia

Ak vznikla povinnosť plniť, je poistovatelpovinný vyplatiť poistné plnenie určené
podla VPP-CP, OPP-CP il podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné
plnenie poistovatela je obmedzené poistnou sumou alebo limitom poistného
plnenia na jednu poistnú udalosť poisteného, ak nie je dalej uvedené inak, a to
nasledovne:
l)-Poist;nie liečebnÝch-;;-ikl~do~ ~-~~hr~~Čjl---~--

(čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP) okrem
nákladov uvedených v písm a) až e)
tohto odseku

-- ----- - - - --------- - - - - --
a) na akútne zubné ošetrenie I I

335 EURI____~_~:!3~~::~L~~:~ď=~~~~~=P)--l ;
- ------ ... 1 000 EURI

z toho ubytovanie 100 EURf1 deň:
"_ •• _ •• _ ••• o l

i

I
bez obmedzenia I

!,

b) na ubytovanie a prepravu osoby
v prípade hospitalizácie poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. a) ab) VPP-CP)

c) na prepravu osôb mladších ako
15 rokov v prípade hospitalizácie
poisteného
(čl. 19 ods, 7) písm. c) VPP-CP)

1000 EURI

i
I

d) na náklady spojené so zabezpečením :
dioptrických, ortopedických alebo 170 EUR!
protetíckých pomôcok poistenému i

(čl. 19 ods. 1) pism. f) VPP-CP) ~

>---e-)-n-a liečebné náklady vzniknuté ·1------- -- - I
v dôsledku teroristického činu I 50000 EURi

.----_~~~_~:_~~~:_~~)_~~~_~~PL__~__ __J_ I
2) Poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) pism. b) VPP-CP)

I

l:;::'~:":;~:;::dk",':'":t~_-=-=_-
_._-~--------------l

3350 EUR!
. --i

6650 EUR!
. 1



~Zls;e~~~.~a)t~~!~;. c) VPp..CP) --- L:~e-:-;í::~:) ~:~~o-:l~~~~~~
a) osobné veci-j---------- ·----~~~O-E~~

::-:::::~"" ,;';~P"'k,P";"OJ~F=-=-~~:::~:
d) športové potreby I 500 EUR
e) nä jedňého poistenéh~p~~p~ä~~;;äňéh~r- ..---------------------

motorovým vozidlom, na ktorom 1
došlo ku škode spôsobenej krádežou
vlámaním do motorového vozidla,
resp. odcudzením celého motorového
vozidla

335 EUR!

I
13.1) Pripoistenie batožiny,
~----------

fn::1:E:~"~b~~:~i,:t-...~~-..._.~~
i- ~ __~ I

_~~~_or_to~~_~~t_~eby_ ~----d=----------_8_5_0_E_
U
-I

R

e) na jedného poisteného prepravovaného i

motorovým VOZidlom, na ktorom J'
došlo ku škode spôsobenej krádežou
vlámaním do motorového VOZidla,
resp. odcudzením celého motorového

, VOZidla
r--:-----:-- - -- ------ ----- -------.---------1
14) Poistenie zodpovednosti za škodu I 100 000 EUR
I (čl. 2 ods 1) písm d) VPP-CP) ,

1

15) Poistenie st~~o~~cích popl~tkov - ~- - - ~;I~t~á su~a d~j~dnaná
, (čl. 2 ods. 1) písm e) VPP-CP) v poistnej zmluvel _ ___ _ _ _

16) Poistenie stomo špeciál poistná suma dojednaná
~_~_2 ods. 1) písm. f) VPP-CP) _ _ v pOistnej zmluve

\7) ~Zls~e;~~.~2~~~~.:~r~~=C~)u J- u ~E~~~~

iB) Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 2 ods. 1) písm. h) VPP-CP)l : :::.'~:::,~:(:;,::,~)~~~=~----~;~::
I c) zmena cesty a asistenoa pn
i predčasnom návrate orqanizácia a reálne náklady

'i- _Jčl. ~~ =-~-~~-~ VPP~~_ I
d) technická asistencia I

r -;) ~~~::v:-::s::~C~:-~~~----~. 170 EUR
I (čl. 56 ods. 5) VPP-CP) orqaruzacra areaine nákladyr f)-on;sk~~~;~I;_d-~d~~-la batožiny ----- ------- --- -- ------ ---

I leteckým dopr avcom o viac ako I 70 EUR

l ---~~I~dín (čl. 55..::~s.!)~~~c:r2. t' -~-----------
I g) pn oneskorení dodania batožiny
: leteckou spoločnosťou o viac ako 140 EUR
I 48 hodín (čl 56 ods. 7) VPP-CP)
l -- ------- - --- -- -- --- .- - --- -------------------
19) Poistenie nákladov na záchrannú ~i~~~sť ~ČL2~~!. 1) písm. j) VPP-CP)

I a) záchranná činnosť horskej služby 16600 EUR

l
,

b) záchranná činnosť záchrannej služby
l. __ _ ... __ ._~ _

3000 EUR
okrem písm. e) tohto odseku, Ztoho

500 EUR

15500 EUR

10) Ak je v poistnej zmluve dojednané pripoistenie batožiny uplatní sa limit
poistného plnenia v zmysle ods. 3) bod 3.1) tohto článku. Ustanovenia čl. 29
až 33 VPP-CP sa v takomto prípade primerane použijú aj pre pripoistenie
batožiny.

11) Poistná suma pre účely poistenia stornovacích poplatkov a poistenia storno
špeciál je stanovená poistníkom podla ceny obstarania cestovnej služby a je
uvedená v poistnej zmluve. Cena obstarania je celková nadobúdacia cena
cestovnej služby za všetky poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.

12) Cenou obstarania cestovnej služby sa v zmysle ustanovenia ods. 11) tohto
článku rozumie aj zmluvne dohodnutá cena cestovnej služby na 7.íklade
záväznej a poskytova telom služby potvrdenej rezervácie za všetky poistené
osoby uvedené v poistnej zmluve.

13) V prípade, ak je cena cestovnej služby v zmysle ods. 11) alebo 12) tohto
článku vyjadrená v inej než platnej tuzemskej mene, pre účely stanovenia
poistnej sumy sa pri prepočte na tuzemskú menu použije výmenný kurz
zverejnený oprávneným subjektom v SR ku dňu uzavretia zmluvy o obstaraní
zájazdu alebo iného nadobúdacie ho dokladu alebo ku dňu potvrdenia
rezervácie cestovnej služby, ak bola vykonaná len rezervácia cestovnej
služby.

14) Akje poistná suma v zmysle ods. 11) a 12) tohto článku, ktorú si poistník
dojednal, nižšia ako cena obstarania cestovnej služby, z ktorej je
kalkulovaná zmluvná pokuta, ide o podpoistenie. V takomto prípade
poistovateľ zníži poistné plnenie v pomere, v akom je výška dojednanej
poistnej sumy k skutočnej výške cestovnej služby.

Článok 6
Franšíza a spoluúčasť

1) Z poistenia liečebných nákladov v zahraníč! poistovateľ neposkytne
poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné franšízel5 EUR.Ak
je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšlza. poistovateľ poskytne
poistné plnenie v plnej výške.

2) Poistený sa podiela na poistnom plnení l ka/dej poistnej udalosti:
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%,

najmenej sumou 50 EUR,nie však viac ako sumou 350 EUR,
b) z poistenia stornovacích poplatkov a z poistenia storno špeciál spoluúčasťou

vo výške 10%, s výnimkou poistnej udalosti uvedenej v čl. 4 l ods. 1)
písm. c) VPP-CP.

Článok 7
Riziková skupina

1) Riziková skupina v rozsahu rízikových športov, rízikových činností il rizikových
prác je stanovená v Tabulke - Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia.

2) O rizikovosti športov, činností a prác v zmysle ods. 1) tohto článku pre
účely poistenia rozhoduje poistovatef

3) Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková skupina, a <tk ku škodovej
udalosti prišlo v dôsledku vykonávania rizikového športu, rizikovej činnosti
alebo rizikovej práce zaradenej do rizikovej skupiny, poistné krytie sa
odchylne od:
a) čl. 20 písm. l) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie liečebných nákladov

v zahraničí, ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie liečebných
nákladov v zahraničí,

b) čl. 26 ods. 1) písm. e) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie úrazu. dk je
v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,

c) čl. 37 ods. 1) písm. i) VPP-CP vzťahuje aj na poiste.ue /odpoveonosti
za škodu, ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti
za škodu a

d) čl. 55 písm. c) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie nákladov na záchrannú
činnost, ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie nákladov
na záchrannú činnosť.

4) Poistovateľ navýši poistné koeficientom prirážky v zmysle platného
sadzobníka poisťovatela v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy
v prípade, ak je dojednaná riziková skupina, a to pre:
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
b) fixný balík poistení,
c) poistenie nákladov na záchrannú činnosť,
ak majú byť takéto poistenia v poistnej zmluve dojednané.

5) Rizikovú skupinu v zmysle tohto článku nie je možné dojednať pre seniorov
a územnú platnosť poistenia SR.

ČlánokB
Záverečné ustanoveníe

Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto Oľ'P neplatia ustanovenia čl. 2
ods. 1) písm. i) a čl. 23 písm. c) VPP-CP.

V Bratislave, schválené dňa 02.05.2013


