Osobitné poistné podmienky pre
CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY
dojednané podľa tarify
1I1, 2I1, 3I1, 1IX1, 2IX1, 1S1, 2S1, 1IL1, 2IL1, 3IL1, 2PS1, 2PSZ1, 2PL1,
1R901, 2R901, 4R901, 1RR1, 2RR1, 4RR1, 1IZ1, 2IZ1, 3IZ1,1ILZ1,
2ILZ1, 1RRZ1, 2RRZ1, 4RRZ1

5. Poistenie stornovacích poplatkov (Časť VI, VPP-CP)

Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len VPP-CP).

6. Poistenie predčasného návratu (Časť VII, VPP-CP)

na akútne zubné ošetrenie

na právnu pomoc

1 200 EUR/36 151,20 SKK

b) na pomoc pri strate dokladov

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na jedného poisteného (ak nie je
ďalej uvedené inak) poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:

a)

2 000 EUR/60 252,00 SKK
500 EUR/15 063,00 SKK

7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb (Časť VIII, VPP-CP)
a)

Článok 2
Poistné sumy

podľa dojednanej
poistnej sumy

za zrušenie poistenej cesty

na jednu poistnú udalosť celkom,
z toho na jedného poisteného

Článok 1

1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a základné asistenčné služby
(Časť II, VPP-CP)

33 500 EUR/
1 009 221,00 SKK

b) na veci

bez obmedzenia,
okrem prípadov podľa písm.
a) až e) tohto bodu
335 EUR/10 092,21 SKK

b) na prepravu a ubytovanie osoby v prípade
hospitalizácie poisteného celkom,
1 000 EUR/30 126,00 SKK
z toho na:
100 EUR/1 deň/
- ubytovanie
3 012,60 SKK/1 deň
c) na prepravu neplnoletých osôb
1 000 EUR/30 126,00 SKK
doprevádzaných hospitalizovanou osobou
d) na náklady spojené s obstaraním alebo
opravou dioptrických, ortopedických
170 EUR/5 121,42 SKK
alebo protetických pomôcok
e) na liečebné náklady vzniknuté
50 000 EUR/
v dôsledku teroristického činu
1 506 300,00 SKK

c)

335 EUR/10 092,21 SKK

na technickú asistenciu

170 EUR/5 121,42 SKK

d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
70 EUR/2 108,82 SKK
spoločnosťou o viac ako 24 hodín
e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
140 EUR/4 217,64 SKK
spoločnosťou o viac ako 48 hodín
8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
(Časť IX, VPP-CP)
a)

pri oneskorení letu

nepoistené

b) pri oneskorení iného dopravného
prostriedku

nepoistené

9. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (Časť X, VPP-CP)
a)

náklady na záchrannú činnosť horskej
16 600 EUR/500 091,60 SKK
služby
b) náklady na záchrannú činnosť záchrannej
16 600 EUR/500 091,60 SKK
služby
Článok 3
Franšíza a spoluúčasť

2. Poistenie úrazu (Časť III, VPP-CP)
a)

v prípade smrti v dôsledku úrazu

3 350 EUR/100 922,10 SKK

b) v prípade trvalých následkov v dôsledku
6 650 EUR/200 337,90 SKK
úrazu
c) denné odškodné za hospitalizáciu počas
nepoistené
poistenej cesty
3. Poistenie batožiny (Časť IV, VPP-CP)
a)

na jednu poistnú udalosť celkom, okrem
poistnej udalosti podľa písm. b) tohto
665 EUR/20 033,79 SKK
bodu, z toho na:
aa) - osobných veciach / na jednu
665 EUR/335 EUR
osobnú vec
20 033,79 SKK/10 092,21 SKK
335 EUR/170 EUR
ab) - cennostiach / na jednu cennosť
10 092,21 SKK/5 121,42 SKK
ac) - elektronických alebo optických
335 EUR/170 EUR
prístrojoch / na jeden elektronický
10 092,21 SKK/5 121,42 SKK
alebo optický prístroj
ad) - športových náradiach / na jedno
335 EUR/170 EUR
športové náradie
10 092,21 SKK/5 121,42 SKK
b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú
krádežou vlámaním do motorového
335 EUR/10 092,21 SKK
vozidla, resp. odcudzením celého
motorového vozidla
3.1 Pripoistenie batožiny
na jednu poistnú udalosť celkom, okrem
poistnej udalosti podľa písm. b) tohto 1 700 EUR/51 214,20 SKK
bodu, z toho na:
aa) - osobných veciach / na jednu
1 700 EUR/850 EUR
osobnú vec
51 214,20 SKK/25 607,10 SKK
850 EUR/335 EUR
ab) - cennostiach / na jednu cennosť
25 607,10 SKK/10 092,21 SKK
ac) - elektronických alebo optických
850 EUR/335 EUR
prístrojoch / na jeden elektronický
25 607,10 SKK/10 092,21 SKK
alebo optický prístroj
ad) - športových náradiach / na jedno
850 EUR/335 EUR
športové náradie
25 607,10 SKK/10 092,21 SKK
b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú
krádežou vlámaním do motorového
335 EUR/10 092,21 SKK
vozidla, resp. odcudzením celého
motorového vozidla

1. Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné
franšíze 16 EUR/482,02 SKK. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá
franšíza, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v plnej výške.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min.
66 EUR /1 988,32 SKK , max. 330 EUR/9 941,58 SKK,
b) z poistenia stornovacích poplatkov v prípade zrušenia cesty z dôvodu
uvedeného:
ba) v Časti VI, čl. 2, písm. a) VPP-CP spoluúčasťou vo výške 10%,
bb) v Časti VI, čl. 2, písm. c), d) a e) VPP-CP spoluúčasťou vo výške 20%.
Článok 4
Územná platnosť poistenia
Poistenie dojednané pre:
a) zónu A sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Albánska, Alžírska,
Andory, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Českej
republiky, Čiernej Hory, Dánska, Egypta, Estónska, Fínska, Francúzska,
Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Izraela, Libanonu, Líbye,
Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty,
Maroka, Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska (vrátane
Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európska
časť), San Marina, Slovinska, Srbska, Sýrie, Španielska (vrátane Baleárskych
a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska, Švédska, Talianska, Tunisu, Turecka,
Ukrajiny, Vatikánu a Veľkej Británie,
b) zónu B sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov
sveta okrem Slovenskej republiky,
c) zónu C sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov
sveta okrem USA, Kanady a Slovenskej republiky,
d) SR sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

a)

4. Poistenie zodpovednosti za škodu (Časť V, VPP-CP)
a)

na zdraví

66 500 EUR
2 003 379,00 SKK

Článok 5
Cestovné poistenie v rámci SR
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb sa
nevzťahuje na územie SR.
Článok 6
Cestovné poistenie pre zimné športy
Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zimných športov, alebo poistenie
pre rizikové športy a činnosti alebo celoročné poistenie, poistenie sa odchylne od
VPP-CP vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby, ak bolo v poistnej
zmluve poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby
dojednané,
b) úraz poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,
c) škodu na lyžiach, snowboarde alebo saniach a ich príslušenstvo, ktoré boli
batožinou poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie batožiny,
d) zodpovednosť poisteného za škodu, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie zodpovednosti za škodu,
e) náklady na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie
nákladov na záchrannú činnosť,
ak vznikli v dôsledku vykonávania zimných športov.

Článok 7
Cestovné poistenie pre rizikové športy a činnosti
1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie niektorej zo skupín rizikových
športov a činností (skupina R2, R3 alebo R4), poistenie sa odchylne od VPP-CP
vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby, ak bolo
v poistnej zmluve poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné
asistenčné služby dojednané,
b) úraz poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,
c) zodpovednosť poisteného za škodu, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie zodpovednosti za škodu,
d) náklady na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie nákladov na záchrannú činnosť,
ak vznikli v dôsledku vykonávania rizikového športu a činnosti patriaceho
do skupiny rizikových športov a činností dojednanej v poistnej zmluve.
2. Poistenie dojednané pre skupinu rizikových športov a činností:
a) R2 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach: jazdecké športy; paintball; skateboarding; zorbing;
b) R3 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach patriacich do skupiny R2 vrátane športov: aerotrim; americký
futbal; bouldering; canyoning; cyklokros; fly fox; jachting; kayakrafting;
moguls; parasailing; pobrežný jachting (landjachting); potápanie s dýchacím
prístrojom; psie záprahy; rafting; ragby; skalolozectvo; skeleton; skitouring;
skoky na lane; surfing; Via Ferrata (A-E); vodné lyžovanie; wakeboarding;
zjazd na bicykli v horskom teréne;
c) R4 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach patriacich do skupiny R3 vrátane športov: alpinizmus; base
jump; buggykiting; buildering; formula 3000; fourcross; freeride; freeskiing;
freestyle; heliskiing; high jump (cliffdiving); horolezectvo; kitesurfing;
kladdering; letecké športy; lezenie po ľadopádoch; lezenie v ľade po
umelej stene (icebreaker); motoristické športy; mountainboarding na
vyznačených trasách; paragliding; parašutizmus; plachtenie; poľovníctvo;
rope jumping; skialpinizmus; skiextrém; skikros; skoky a lety na lyžiach;
skútskating; sky surfing; snowbungeekayaking; snowbungeerafting;
snowkiting; snowtrampoline; speleológia; streetluge; tandemový zoskok
(air tandem jumps); windsurfing; závesné lietanie.
Článok 8
Cestovné poistenie pre výkonnostné športy
1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie niektorej zo skupín výkonnostných
športov (skupina V1, V2, V3 alebo V4), poistenie sa odchylne od VPP-CP
vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby, ak bolo
v poistnej zmluve poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné
asistenčné služby dojednané,
b) úraz poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,
c) škodu, ktorá vznikla na lyžiach, snowboarde alebo saniach a ich
príslušenstvo, ktoré boli batožinou poisteného, ak bolo v poistnej zmluve
dojednané poistenie batožiny,
d) zodpovednosť poisteného za škodu, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie zodpovednosti za škodu,
e) náklady na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie nákladov na záchrannú činnosť,
ak vznikli v dôsledku vykonávania výkonnostného športu patriaceho do
skupiny výkonnostných športov dojednanej v poistnej zmluve.
2. Poistenie dojednané pre skupinu výkonnostných športov:
a) V1 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri výkonnostných športoch:
aerobic; airsoft; aquaaerobic; badminton; balet; beh na lyžiach po
vyznačených trasách; biatlon; bicyklobal; biliard, gulečník, karambol;
boccia; bodybuilding; bowling; bridge; bumerang; bungee running;
bungee trampolin; cestný beh; curling; detské tábory bez športového
zamerania a so športovým zameraním medzi športami bez prirážky;
dragboat; fitness; florbal; footbag; frisbee; goalball; golf; hasičský
šport vrátane cvičenia záchranných zborov; horský bicykel (nie zjazd);
cheerleaders – roztlieskavačky; jóga a cvičenie pre zdravie; kickbox –
aerobic; kolky; kolobeh; korčuľovanie na ľade; kriket; kulturistika;
lanové aktivity do 10 m; lukostreľba; mažoretky; metaná; modelárstvo;
moderná gymnastika; monoski; nohejbal; orientačný beh; petanque;
plávanie; plážový volejbal; rádiový orientačný beh; rybolov z člna;
sane, boby, snowtubbing na vyznačených trasách; showdown; skiatlon;
spinning; squash; stolné spoločenské hry; stolný futbal; stolný hokej;
stolný tenis; synchronizované plávanie; šachy; šípky; šnorchlovanie;
športový rybolov; tanec spoločenský; tenis; treking, turistika; veslovanie;
vodné pólo; žonglovanie;
b) V2 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri výkonnostných športoch
patriacich do skupiny V1 vrátane výkonnostných športov: atletika vrátane
skoku o tyči a 5, 7 a 10 boja; basketbal; cyklistika (cestná, sálová); duatlon;
hádzaná; hokejbal; in-line korčuľovanie; jazdecké športy; korfbal; lakros
a interkros; paintball; pozemný hokej; ricochet; sálový futbal; silový
trojboj; skateboarding; šerm športový (klasický); športová gymnastika;
triatlon; tyčonga; volejbal; wallyball; zorbing;
c) V3 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri výkonnostných športoch
patriacich do skupiny V2 vrátane výkonnostných športov: aerotrim; alpské
lyžovanie po vyznačených trasách; americký futbal; baseball; bikros;
bouldering; cyklokros; dostihy konské; fly fox; futbal; historiský šerm
(bojový); kajak; kanoe; krasojazda; krasokorčuľovanie; ľadový hokej;
pobrežný jachting (landjachting); potápanie (športové); psie záprahy;
rýchlokorčuľovanie in-line; rýchlokorčuľovanie na ľade; skalolozectvo;
skeleton; skiboby; skitouring; skoky do vody; sledge hokej; snowboarding
po vyznačených trasách; softbal; streľba športová; surfing; synchronizované
skoky do vody (hĺbka bazénu 5 a viac metrov); športové boby v koridoroch;
športové sane v koridoroch; Via Ferrata (A-E); vodné lyžovanie;
vysokohorská turistika do 3000 m.n.m.; vzpieranie; wakeboarding;
wrestling; zjazd na horskom bicykli;

d) V4 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri výkonnostných športoch
patriacich do skupiny V3 vrátane výkonnostných športov: aerials; aikido;
akrobatické lyžovanie; akrobatický rock and roll; alpinizmus; box;
buggykiting; buildering; canyoning; dragster; formule 3000; fourcross;
freeskiing; heliskiing; high jump = cliffdiving; horolezectvo; jachting; jazda
na "U" rampe; judo; karate; kayakrafting; kickbox; kitesurfing; kladdering;
kvadriatlon; letecké športy; lezenie po ľadopádoch; lezenie v ľade po
umelej stene (icebreaker); lietanie balónom; lov športový, poľovníctvo;
minibike; moguls; motokáry, motokros, motoristické športy; mountainboarding
na vyznačených trasách; paragliding; parasailing; parašutizmus; plachtenie;
plochá dráha; rafting a športy podobné; ragby; rope jumping; skialpinizmus;
skoky a lety na lyžiach; skoky na lane; skoky na trampolíne bez istenia;
skútskating; sky surfing; snežný skúter; snowbungeekayaking;
snowbungeerafting; snowkiting; snowrafting; snowtrampoline; speleológia;
streetluge; športové lietanie; taekwondo; tandemový zoskok (air tandem
jumps); vodný skúter; windsurfing; zápas gréckorímsky; závesné lietanie,
železný muž (ironman).
Článok 9
Cestovné poistenie pre rizikové povolania
1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie niektorej zo skupín rizikových
povolaní (skupina P2, P3 alebo P5), poistenie sa odchylne od VPP-CP
vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby, ak bolo
v poistnej zmluve poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné
asistenčné služby dojednané,
b) úraz poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,
c) náklady na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie nákladov na záchrannú činnosť,
ak vznikli v dôsledku vykonávania rizikového povolania patriaceho do skupiny
rizikových povolaní dojednanej v poistnej zmluve.
2. Poistenie dojednané pre skupinu rizikových povolaní:
a) P2 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových povolaniach:
archeológ; brúsič, leštič; čalúnik; chovateľ zvierat; čašník, barman, servírka
(lodná doprava); debnár; farbiar; fotosadzač; hrnčiar, keramik; inštalatér;
izolatér; kombajnista; kožušník; krajčír; kuchár, cukrár, pomocník v kuchyni;
lakýrnik; lekár; lesník; maliar; mlynár; nástrojár; obuvník; ošetrovateľ
hospodárskych zvierat; pekár; plavčík (aj riečna doprava); pletár; pracovník
v cementárni, vápenke; podlahár; poľnohospodár; poľnohospodársky
technik; potravinársky technik; rezbár; rybár; sklenár; sladovník; smaltovač;
stavebný kontrolór; stavebný technik; stolár; tanečník, baletný majster;
tapetár; taxikár; tesár; tkáč; tlačiar; traktorista; učiteľ jazdy v autoškole;
upratovačka; vedecký pracovník; včelár; záhradník; zamestnanec čistiarne;
zámočník; zberač hrozna, ovocia, zeleniny a chmeľu; zdravotná sestra,
ošetrovateľ; zubný lekár; zverolekár; žehlič; železničiar;
b) P3 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových povolaniach
patriacich do skupiny P2 vrátane rizikových povolaní: civilný zamestnanec
armády; detektív; drevorubač; elektroinštalatér; elektrotechnik; galvanizér;
chemik, laborant; klampiar; kováč; letuška, stevard; lodník; mäsiar na
jatkách; mechanik automobilový, letecký, v ťažkom priemysle; montér,
montážnik; naftár; nakladač tovaru z a do dopravných prostriedkov
(s výnimkou príležitostnej nákladky/výkladky v rámci profesie „vodič
motorového vozidla“); námorník – morská plavba; novinár, reportér; obsluha,
oprava alebo inštalácia strojov; opracovanie alebo spracovanie dreva,
kovov (vrátane zvárania), skla, kameňa, plastov; posunovač; stavebný
pracovník; rušňovodič; výškové práce; zverolekár;
c) P5 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových povolaniach
patriacich do skupiny P3 vrátane rizikových povolaní: hasič; havarijné
práce; kaskadér; krotiteľ zvierat, pracovníci v cirkuse; letecký inštruktor;
lovec; novinár, reportér (vojnové oblasti); pilot (aj palubný rádiotelegrafista)
športových, poľnohospodárskych lietadiel; pracovník demolačnej čaty;
pracovník ochrannej a bezpečnostnej služby; pracovník s jadrovou energiou;
pracovník so zápalnými látkami, žieravinami, jedmi alebo infekčnými
látkami; pracovník v hutníctve; pracovník v policajných alebo ozbrojených
jednotkách; pyrotechnik; razič tunelov, šácht (hlbinné práce); speleológ;
vulkanológ; vysokohorský nosič, vodca; záchranár, člen alebo pracovník
horskej alebo záchrannej služby.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Poistenie je možné dojednať:
a) najviac na 90 dní od začiatku poistenia pre tarify 1I1, 2I1, 3I1, 1IX1, 2IX1,
1S1, 2S1, 1IL1, 2IL1, 3IL1, 2PS1, 2PSZ1, 1IZ1, 2IZ1, 3IZ1, 1ILZ1,
2ILZ1,
b) na 6 mesiacov neprerušene od začiatku poistenia pre tarifu 2PL1,
c) na 12 mesiacov s neobmedzeným počtom ciest, pričom poistenie sa
vzťahuje vždy len na prvých 90 dní každého jednotlivého pobytu v zahraničí
začatého počas trvania poistenia pre tarify 1R901, 2R901, 4R901,
d) na 12 mesiacov neprerušene od začiatku poistenia pre tarifu 1RR1,
2RR1, 4RR1, 1RRZ1, 2RRZ1, 4RRZ1,
najdlhšie však do zániku poistenia.
2. Na prepočet peňažných súm v týchto Osobitných poistných podmienkach pre
cestovné poistenie a asistenčné služby bol použitý konverzný kurz 1 EUR
= 30,1260 SKK.
V Bratislave schválené dňa 22.06.2009

