Osobitné poistné podmienky
pre CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY s limitovaným krytím
dojednané podľa tarify 1R351

Článok 1
Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len „VPP-CP”).
Článok 2
Dojednané poistenia
Podľa týchto Osobitných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné
služby s limitovaným krytím sa dojednáva poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a základné asistenčné služby, poistenie úrazu a poistenie zodpovednosti za škodu.
Článok 3
Poistné sumy
V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na jedného poisteného (ak nie je
ďalej uvedené inak) poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:
Poistenie liečebných nákladov
v zahraničí a základné asistenčné
služby (Časť II, VPP-CP)
a) na akútne zubné ošetrenie
na prepravu a ubytovanie osoby
b) v prípade hospitalizácie poisteného
celkom, z toho na:

1.

33 500 EUR/1 009 221,00 SKK
okrem prípadov podľa písm. a)
až c) tohto bodu
170 EUR/5 121,42 SKK
335 EUR/10 092,21 SKK
35 EUR/1deň
/1 054,41 SKK/1 deň

- ubytovanie
na náklady spojené s obstaraním alebo
c) opravou dioptrických, ortopedických
alebo protetických pomôcok
2. Poistenie úrazu (Časť III, VPP-CP)
a) v prípade smrti v dôsledku úrazu
v prípade trvalých následkov v dôsledku
b)
úrazu
denné odškodné za hospitalizáciu
c)
počas poistenej cesty
3. Poistenie batožiny (Časť IV, VPP-CP)
Poistenie zodpovednosti za škodu
4.
(Časť V, VPP-CP)
a) na zdraví
b) na veci
Poistenie stornovacích poplatkov
5.
(Časť VI, VPP-CP)
Poistenie predčasného návratu
6.
(Časť VII, VPP-CP)
Poistenie doplnkových asistenčných
7.
služieb (Časť VIII, VPP-CP)
Poistenie meškania letu a meškania
8. iného dopravného prostriedku
(Časť IX, VPP-CP)
Poistenie nákladov na záchrannú
9.
činnosť (Časť X, VPP-CP)

170 EUR/5 121,42 SKK

1 700 EUR/51 214,20 SKK
1 700 EUR/51 214,20 SKK
nepoistené
nepoistené

3 350 EUR/100 922,10 SKK
3 350 EUR/100 922,10 SKK
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

Článok 4
Spoluúčasť
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
a) z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb
spoluúčasťou vo výške 16 EUR/ 482,02 SKK,
b) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 165 EUR/
4 970,79 SKK.
Článok 5
Územná platnosť poistenia
Poistenie sa dojednáva pre zónu A a vzťahuje sa 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.
Článok 6
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 liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby a úraz poisteného,
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 7
Záverečné ustanovenie
1. Poistenie je možné dojednať najviac na 12 mesiacov a vzťahuje sa vždy len
na prvých 35 dní každej jednotlivej cesty začatej počas trvania poistenia,
najdlhšie však do dňa zániku poistenia uvedeného v poistnej zmluve ako koniec
poistenia.
2. Na prepočet peňažných súm v týchto Osobitných poistných podmienkach pre
cestovné poistenie a asistenčné služby s limitovaným krytím bol použitý konverzný
kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
V Bratislave schválené dňa 09.07.2009

