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AktualizáciaAktualizáciaAktualizáciaAktualizácia    rozsahu rozsahu rozsahu rozsahu     poistného krytiapoistného krytiapoistného krytiapoistného krytia        
    

Uvedené limity poistného krytia nahrádzajú limity poistného plnenia uvedené v článku I.  v bode 3  a v čl. 
IV. PODMIENOK POISTENIA DRŽITEĽOV MEDZINÁRODNÝCH KREDITNÝCH KARIET VYDÁVANÝCH TATRA 
BANKOU, A.S., POSKYTOVANÉHO ALLIANZ – SLOVENSKOU POISŤOVŇOU, A.S.  

Druh poistenia Druh poistenia Druh poistenia Druh poistenia ----    krytiakrytiakrytiakrytia    

Poistná suma / limit poistného krytiaPoistná suma / limit poistného krytiaPoistná suma / limit poistného krytiaPoistná suma / limit poistného krytia    

Variant AVariant AVariant AVariant A    Variant BVariant BVariant BVariant B    

Poistenie liePoistenie liePoistenie liePoistenie lieččččebných nákladovebných nákladovebných nákladovebných nákladov    150 000 EUR 100 000 EUR 

z toho:z toho:z toho:z toho:        

akútne zubné ošetrenie 335 EUR 335 EUR 

náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu 50 000 EUR 50 000 EUR 

transport chorého 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 
ubytovanie blízkej osoby počas hospitalizácie 
poisteného  

75 EUR/ noc 75 EUR/ noc 

doprava blízkej osoby, neplnoletých detí 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 

preprava telesných pozostatkov poisteného 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 
do výšky poistnej sumy 

liečebných nákladov 
obstaranie /oprava  dioptrických, ortopedických a 
protetických pomôcok 

170 EUR 170 EUR 

Úrazové poistenieÚrazové poistenieÚrazové poistenieÚrazové poistenie        

smrť úrazom (neplatí po 71. roku veku) 70 000 EUR 25 000 EUR 

trvalé následky úrazu 70 000 EUR 25 000 EUR 

denné odškodné pri hospitalizácii počas dovolenky 10 EUR nepoistené 

Poistenie batožinyPoistenie batožinyPoistenie batožinyPoistenie batožiny    1500 EUR 500 EUR 

z toho:z toho:z toho:z toho:      

cennosti  335 EUR 170 EUR 

elektronické a optické prístroje 335 EUR 170 EUR 

športové potreby 335 EUR 170 EUR  

škody spôsobené vlámaním do auta 670 EUR 170 EUR 

na jednu cennosť odcudzenú vlámaním do auta 170 EUR 90 EUR 

zlomenie lyží 335 EUR nepoistené 

Poistenie zodpovednosti za škoduPoistenie zodpovednosti za škoduPoistenie zodpovednosti za škoduPoistenie zodpovednosti za škodu     100 000 EUR  25 000 EUR 

Doplnkové asistenDoplnkové asistenDoplnkové asistenDoplnkové asistenččččné službyné službyné službyné služby        

právna pomoc 1 200 EUR 1 200 EUR 

súdna kaucia v prípade dopravnej nehody 1 700 EUR 1 700 EUR 

oneskorené dodanie/ nedodanie batožiny 12 hod 170 EUR 100 EUR 

Poistenie meškania letu Poistenie meškania letu Poistenie meškania letu Poistenie meškania letu ––––    4 hodiny4 hodiny4 hodiny4 hodiny    70 EUR nepoistené 

Poskytnutie náhradného vodiPoskytnutie náhradného vodiPoskytnutie náhradného vodiPoskytnutie náhradného vodiččččaaaa    3 dni nepoistené 

OdOdOdOdťťťťah vozidla / spojazdnenie vozidlaah vozidla / spojazdnenie vozidlaah vozidla / spojazdnenie vozidlaah vozidla / spojazdnenie vozidla    170 EUR nepoistené 

Územná platnosÚzemná platnosÚzemná platnosÚzemná platnosťťťť    svet svet 

Maximálna dMaximálna dMaximálna dMaximálna dĺĺĺĺžka jednej cestyžka jednej cestyžka jednej cestyžka jednej cesty    bez obmedzenia bez obmedzenia 
 
Bratislava, 3. 7. 2015 


