Poistný balík
Cestovné poistenie Komfort
Poistné sumy na
poistnú dobu na
1 osobu / v rodine
na všetky osoby
Cestovné poistenie

Príloha è. 1
Rozsah krytia a poistné sumy

Komfort

Predmet poistenia
Poistenie storno poplatku
So spoluúèasťou 10 %.
Maximálne pre Európu
2 000 EUR*,
pre Svet 1 000 EUR*.

1. Náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu
Poistenie prerušenia cesty

Až do dohodnutej
poistnej sumy so spoluúèasťou 10 %, poistené aj
vybraté ochorenia nevyžadujúce hospitalizáciu
so spoluúèasťou 25 %

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

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návratu zo zahranièia
3. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku pri odchode
Náhrada dodatoèných nákladov na stravu, prenocovania a cestu.
4. Oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu. Náhrada nákladov na stravu,
noc¾ah, taxík.

jednotlivec

50 EUR

rodina

80 EUR

jednotlivec

50 EUR

rodina

80 EUR

jednotlivec

700 EUR

rodina

1 400 EUR

Poistenie batožiny
5. Náhrada pri strate, krádeži alebo znièení batožiny
Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športovéhoo náradia/výbavy, ïalekoh¾ad,
okuliare
6. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
7. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

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

do výšky 1/3 poistnej
sumy
jednotlivec

150 EUR

rodina

280 EUR

jednotlivec

340 EUR

rodina

680 EUR

jednotlivec

–

rodina

–

Poistenie zachraòovacích nákladov
9. Náklady na pátranie a záchranu poisteného na horách a na/vo vode

15 000 EUR

Poistenie lieèebných nákladov
Maximálne poistné plnenia v bodoch 10. až 21.

230 000 EUR

10. Prevoz do najbližšej nemocnice, preloženie poisteného

do 100 %

11. Ambulantné ošetrenie

do 100 %

12. Hospitalizácia

do 100 %

13. Denná dávka poèas hospitalizácie

(max. EUR/deò)

18 EUR

14. Nevyhnutná preprava liekov

do 100 %
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Poistné sumy na
poistnú dobu na
1 osobu / v rodine
na všetky osoby
Cestovné poistenie

Príloha è. 1
Rozsah krytia a poistné sumy

Komfort

Predmet poistenia
Poistenie lieèebných nákladov
15. Transport do domovskej krajiny pod¾a rozhodnutia lekára vrátane ambulantného
lietadla
16. Návšteva poisteného jeho blízkou osobou, pri hospitalizácii dlhšej ako 5 dní

do 100 %
cesta
noc¾ah

do 100 %
85 EUR
do 100 %
1 700 EUR
do 100 %
do 100 %
do 100 %

17. Návrat spolupoistenej osoby do domovskej krajiny
18. Návrat poisteného do domovskej krajiny
19. Ošetrenie zubov - iba akútne prípady (vyvàtanie, lieèivá vložka, vytrhnutie a pod.)
20. Repatriácia telesných pozostatkov poisteného do domovskej krajiny
21. Lieèebné náklady v dôsledku terorizmu
Maximálne poistné plnenia v bodoch 10. až 18. pri akútnych stavoch chronických
alebo existujúcich ochorení
Úrazové poistenie
22. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu poisteného nad 50 %
Poistenie zodpovednosti za škodu
23. Neúmyselne spôsobené škody na majetku a zdraví
Právna pomoc
24. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
25. Pomoc pri zabezpeèení právnej pomoci/tlmoèníka
26. Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia

20 000 EUR
17 000 EUR
200 000 EUR
max. 2 000 EUR
max. 2 000 EUR
max. 1 800 EUR

* Pokia¾ nie je v návrhu poistnej zmluvy dojednaná vyššia poistná suma, za doplatok 35 EUR na každých zaèatých 1 000 EUR nad
uvedené poistné sumy.

Jednorazové
poistné na osobu
pre jednolivec/
rodina**
Cestovné poistenie

Komfort

Európa

Miesto poistenia

Svet

2,50 EUR/deò
3,80 EUR/deò
1 deò - 11 mesiacov

Dåžka krytia

do 70 rokov veku

Vek poisteného

** Na rodinné poistenie sa vzťahuje 20 % z¾ava z celkovej sumy poistného za všetky poistené osoby.
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