Rozsah poistného krytia, poistné sumy pre krátkodobé cestovné poistenie
platné od 1. 1. 2019
Poistné sumy v eurách na poistnú dobu, resp. pri vyznačených predmetoch poistenia na
poistnú udalosť (PU) 1 poisteného, v prípade rodiny spoločne na všetky osoby

Predmet poistenia

Poistné balíky pre krátkodobé cestovné poistenie
Plus

Komfort

‒

So spoluúčasťou 15 %*. Maximálne však 2 000 €
** pre Európu, 1 000 € ** pre Svet.

‒

Až do dohodnutej poistnej sumy so
spoluúčasťou 15 % *, poistené aj vybraté
ochorenia nevyžadujú ce hospitalizáciu so
spoluúčasťou 25 %.

Poistenie storno poplatku

1. Náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu.

Poistenie prerušenia cesty
2. Náhrada uhradených
a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na spiatočnú cestu.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia.
3. Poistenie zmeškania dopravné ho prostriedku pri
odchode.
Náhrada dodatočných nákla dov na stravu, prenocovanie
a cestu.
4. Oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu.
Náhrada nákladov na stravu, nocľah, taxík.

jednotlivec

‒

50

rodina

‒

80

jednotlivec

‒

50

rodina

‒

80

* Okrem prípadov úmrtia poistenej osoby, aktuálnej živelnej pohromy, extrémistického/etnického násilia alebo terorizmu v cieľovej destinácii a hospitalizácie poisteného v dôsledku
choroby alebo úrazu, ktorá trvala minimálne 3 dni a časovo sa prekrýva s dátumom začiatku cesty.
** Pokiaľ nie je v návrhu poistnej zmluvy dojednaná vyššia poistná suma, za doplatok 35 € na každých začatých 1 000 € nad uvedené poistné sumy.
Poistenie batožiny
5. Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny.

jednotlivec

700

1 000

rodina

1 400

2 000

do výšky 1/2 poistnej sumy

do výšky 1/2 poistnej sumy

Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/výbavy,
ďalekohľadu, okuliarov.
6. Nevyhnutné hygienické potre by a veci osobnej
spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny.

jednotlivec

150

150

rodina

280

280

8. Návratná finančná pomoc pri krádeži, lúpeži alebo
strate platobných prostriedkov.

jednotlivec

340

340

rodina

680

680

16 600

16 600

Maximálne poistné plnenia v bodoch 10. až 23. do výšky poistnej sumy
pre liečebné náklady.

250 000

250 000

10. Náklady na pátranie a záchranu na horách a na/vo vode.

250 000

250 000

11. Prevoz do najbližšej nemocnice, preloženie poisteného.

do 250 000

do 250 000

12. Ambulantné ošetrenie.

do 250 000

do 250 000

do 250 000

do 250 000

Poistenie zachraňovacích nákladov
9. Poistenie zásahov horskej služby v SR
Poistenie liečebných nákladov

13. Hospitalizácia.
14. Denná dávka počas hospitalizácie, max. 14 dní.

max. eur/deň

18

18

15. Nevyhnutná preprava liekov.

do 250 000

do 250 000

16. Transport do domovskej krajiny podľa rozhod nutia lekára vrátane
ambulantného lietadla.

do 250 000

do 250 000

17. Návšteva poisteného jeho blíz kou osobou, pri
hospitalizácii poisteného dlhšej ako 10 dní.

cesta/PU

do 250 000

do 250 000

nocľah/PU

100

100

18. Opatrovník a rodič hospitalizovaného dieťaťa.

max. 30 dní

4 000

5 000

19. Návrat spolupoistenej osoby do domovskej krajiny.

do 250 000

do 250 000

450

500

21. Dioptrické, ortopedické, protetické pomôcky.

do 250 000

do 250 000

22. Repatriácia ľudských pozostatkov poisteného do domovskej krajiny.

do 250 000

do 250 000

do 50 000

do 50 000

20. Ošetrenie zubov iba akútne prípady (vyvŕtanie, liečivá
vložka, vytrhnutie a pod.).

PU

23. Liečebné náklady v dôsledku terorizmu do 3. stupňa (ambulantné
ošetrenie, hospitalizácia poisteného, prevoz poisteného v súvislosti s jeho
ošetrovaním).

Poistné sumy v eurách na poistnú dobu, resp. pri vyznačených predmetoch poistenia na
poistnú udalosť (PU) 1 poisteného, v prípade rodiny spoločne na všetky osoby

Predmet poistenia

Poistné balíky pre krátkodobé cestovné poistenie
Plus

Komfort

20 000

20 000

10 000

17 000

na zdraví

200 000

200 000

na veci

200 000

200 000

26. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou.

max. 2 000

max. 2 000

27. Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka.

max. 2 000

max. 2 000

28. Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia.

max. 1 800

max. 1 800

Miesto poistenia:
je uvedené v návrhu poistnej zmluvy

Európa - Svet

Európa - Svet

Poistná doba:
je uvedená v návrhu poistnej zmluvy

1-365/366 dní

1-365/366 dní

Maximálne poistné plnenia v bodoch 10. až 19. pri akútnych stavoch
chronických alebo existujúcich ochorení.
Úrazové poistenie
24. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu poisteného nad 50 %
a smrti úrazom.
Poistenie zodpovednosti za škodu
25. Neúmyselne spôsobené škody
Právna pomoc

Vek poisteného:
Jednorazové poistné na osobu a deň vrátane dane

bez obmedze nia veku

do 70 rokov veku

Európa

1,60 eur

2,50 eur

Svet

2,20 eur

3,80 eur

