Osobitné poistné podmienky
pre CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY s limitovaným krytím EUplus
dojednané podľa tarify 1R35E1

Článok 1
Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len „VPP-CP”).
Článok 2
Poistený
Poisteným je osoba definovaná v Časti I čl. 4 VPP-CP, ak má zároveň uzavreté
povinné zdravotné poistenie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a platný Európsky
preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“).
Článok 3
Dojednané poistenia
Podľa týchto Osobitných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné
služby s limitovaným krytím EUplus sa dojednáva poistenie liečebných nákladov
v zahraničí a základné asistenčné služby, poistenie úrazu a poistenie zodpovednosti
za škodu.
Článok 4
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a základné asistenčné služby

Článok 5
Povinnosti poisteného
Okrem povinností uvedených vo VPP-CP je poistený povinný:
a) využiť služby zdravotníckych zariadení verejnej zdravotnej siete, v ktorých je
poskytovaná zdravotná starostlivosť hradená zo zdravotného poistenia na základe
EPZP,
b) pri ošetrení vždy predložit EPZP a vyžiadať si od ošetrujúceho lekára potvrdenie,
a to s podpisom lekára, resp. zodpovedného pracovníka zdravotníckeho
zariadenia, že tento preukaz bol predložený, napríklad (s uvedením dátumu) na
fotokópii prednej strany EPZP,
c) v prípade ochorenia alebo zranenia, ktorého ošetrenie zahŕňa úkony, na ktoré
sa nevzťahuje zdravotné poistenie, kontaktovať asistenčnú spoločnosť,
d) v prípade poistnej udalosti predložit originály nasledovných dokladov:
da) správu od lekára s uvedením diagnózy,
db) v prípade hotovostných platieb klienta, doklady o platbách, s rozlíšením
úkonov a platieb hradených zo zdravotného poistenia a hradených klientom,
resp. s uvedením, či ide o doplatok/spoluúčasť/poplatok hradené nad
rámec zdravotného poistenia.

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

- 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)

nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

1. Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia liečebných nákladov v zahraničí
a základných asistenčných služieb podieľa na poistnom plnení za ambulantné
ošetrenie poskytnuté:
a) v zariadeniach, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného
poistenia spoluúčasťou vo výške 16 EUR/ 482,02 SKK,
b) v súkromných zdravotníckych zariadeniach, resp. zariadeniach, ktoré
neposkytujú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia
spoluúčasťou vo výške 66 EUR /1 988,32 SKK.
2. Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie poskytnuté:
a) v zariadeniach, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného
poistenia, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR/
482,02 SKK,
b) v súkromných zdravotníckych zariadeniach, resp. zariadeniach, ktoré
neposkytujú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia, ak je
poistné plnenie nižšie alebo rovné franšíze 66 EUR /1 988,32 SKK.
Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšíza, poisťovateľ poskytne
poistné plnenie v plnej výške.
3. Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu podieľa
na poistnom plnení spoluúčasťou vo výške 165 EUR/ 4970,79 SKK.
Článok 8
Územná platnosť poistenia
Poistenie dojednáva pre zónu A a vzťahuje sa na poistné udalosti, ktoré nastali na
území Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska (okrem Faeirských
ostrovov a Grónska), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska,
Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka,
Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, San Marina, Slovinska,
Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Vel'kej Británie (okrem ostrovov
Canal a Man).
Článok 9
Cestovné poistenie pre zimné športy

Článok 6
Poistné sumy

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:

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

Článok 7
Franšíza a spoluúčasť

1. Poisťovateľ z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných
služieb poskytne poistné plnenie podľa Časti II čl. 3 VPP-CP v prípade poistnej
udalosti len v rozsahu nákladov, na ktorých úhradu nevzniká poistenému nárok
v navštívenej krajine na základe EPZP, ak sú zároveň také náklady kryté v zmysle
ustanovení VPP-CP poistením liečebných nákladov v zahraničí a základných
asistenčných služieb.
2. V prípade, ak zdravotnícke zariadenie vyfakturuje všetky náklady za zdravotnú
starostlivosť spolu, t.j. náklady hradené zo zdravotného poistenia spolu s ostatnými
nákladmi, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie podľa ods. 1) tohto článku až po
predložení dokladu o výške úhrady, ktorú poskytla Všeobecná zdravotná
poisťovňa.

1.

Poistenie zodpovednosti za škodu
(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)
4.

33 500 EUR/1 009 221,00 SKK
okrem prípadov podľa písm. a)
až c) tohto bodu
170 EUR/5 121,42 SKK

Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zimných športov, poistenie sa
odchylne od VPP-CP vzťahuje aj na liečebné náklady v zahraničí a základné
asistenčné služby, úraz poisteného a zodpovednosť poisteného za škodu, ak vznikli
v dôsledku vykonávania zimných športov.
Článok 10
Záverečné ustanovenie

nepoistené

1. Poistenie je možné dojednať najviac na 12 mesiacov a vzťahuje 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. Poistovateľ a asistenčná spoločnosť nepreberajú zodpovednosť za možné
komplikácie, a to hlavne v prípade organizovania repatriácie, ktoré budú
spôsobené odmietnutím spolupráce zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho
zariadenia. Poisťovateľ a asistenčná spoločnosť však v spolupráci so zdravotnou
poistovňou vyvinú maximálne úsilie na čo najskoršie vyriešenie situácie.
3. Poistník a poistený berú na vedomie, že pri ošetrení v rámci verejného zdravotného
poistenia môže byť od poisteného vyžadovaná úhrada v hotovosti zdravotníckemu
zariadeniu, ktoré poskytlo zdravotnú starostlivosť; v takomto pripade, po predložení
originálov dokladov (účet s vyznačením položiek platby a účelu platby a toho, že
ide o platby nad rámec zdravotného poistenia, lekárska správa s menom
poisteného a diagnózou) poisťovateľovi, poisťovateľ náklady, kryté touto
poistnou zmluvou, uhradí poistenému v mene platnej na územi SR.
4. Na prepočet peňažných súm v týchto Osobitných poistných podmienkach pre
cestovné poistenie a asistenčné služby s limitovaným krytím EUplus bol použitý
konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

nepoistené

V Bratislave schválené dňa 09.07.2009

335 EUR/10 092,21 SKK
35 EUR/1deň
/1 054,41 SKK/1 deň
170 EUR/5 121,42 SKK

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

