
Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné poistenie

s obmedzeným  počtom dní

jednotlivej  poistenej cesty 

a limitovaným krytím 

liečebných nákladov

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej

cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 

o poistení sú  uvedené v hromadnej poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie 

a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre hromadné poistné zmluvy pre celoročné

 cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov v zahraničí 

zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí

✓ poskytnutie základných asistenčných služieb 

v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

pois tenej osoby v zahraničí 

Poistné plnenie je obmedzené limitom poistného

plnenia 220 000 Eur. 

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí

môže byť dojednané poistenie úrazu, batožiny 

a zodpovednosti za škodu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady spojené s liečbou akútnych chorôb

pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,

ak na základe posudku lekára nie je odporúčané

cestovanie

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce

z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo za -

nedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné

náhrady,  korunky alebo úpravy čeľustí, zubné

strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa

a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

 uvedené v OPP.        
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte do 15 dní od doručenia vyúčtovania.

Poistné možete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom začiatku poistenia uvedenom v Zozname poistených osôb, najskôr však dňom účinnosti zmluvy.

Poistenie osoby prihlásenej počas platnosti zmluvy začína dňom začiatku poistenia uvedenom v Hlásení poistených

osôb, najskôr však dňom doručenia Hlásenia poistených osôb. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

Poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 45 dní každého jednotlivého pobytu (cesty).

Poistenie zanikne odhlásením alebo výmenou poistenej osoby, zánikom poistnej zmluvy, skončením pracovného

pomeru s poistníkom alebo skončením funkcie člena štatutárneho orgánu poistníka.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možete písomne vypovedať:

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ do 15 dní od doručenia návrhu na zmenu poistného, výpovedná lehota je 14 dní, jej uplynutím poistenie zanikne


