Osobitné poistné podmienky
pre CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY
pre poistenie zimných športov k platobným kartám Tatra banky, a.s.
dojednané podľa tarify TBL1, 2TBL1
(Zmluvné dojednania)
Článok 1
Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len „VPP-CP“).
Článok 2
Poistné sumy

d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
spoločnosťou o viac ako 24 hodín
e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
spoločnosťou o viac ako 48 hodín
8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného
prostriedku (Časť IX, VPP-CP)
a)

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na jedného poisteného (ak nie je
ďalej uvedené inak) poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:
1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a základné asistenčné služby
(Časť II, VPP-CP)
a)

bez obmedzenia,
okrem prípadov podľa
písm. a) až e) tohto bodu

na akútne zubné ošetrenie

335 EUR

b) na prepravu a ubytovanie osoby v prípade
hospitalizácie poisteného celkom,
z toho na:

100 EUR/1 deň

na prepravu neplnoletých osôb
doprevádzaných hospitalizovanou osobou

1 000 EUR

d) na náklady spojené s obstaraním alebo
opravou dioptrických, ortopedických
alebo protetických pomôcok

170 EUR

e) na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku
teroristického činu

50 000 EUR

v prípade smrti v dôsledku úrazu

6 650 EUR

c) denné odškodné za hospitalizáciu počas
poistenej cesty

nepoistené

3. Poistenie batožiny (Časť IV, VPP-CP)
a)

ab) - cennostiach / na jednu cennosť
ac) - elektronických alebo optických
prístrojoch / na jeden elektronický
alebo optický prístroj
ad) - športových náradiach / na jedno
športové náradie
b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú
krádežou vlámaním do motorového
vozidla, resp. odcudzením celého
motorového vozidla

665 EUR
665 EUR/335 EUR
335 EUR/170 EUR

na zdraví

b) na veci
5. Poistenie stornovacích poplatkov
(Časť VI, VPP-CP)
6. Poistenie predčasného návratu
(Časť VII, VPP-CP)

na právnu pomoc

nepoistené

9. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (Časť X, VPP-CP)
a)

náklady na záchrannú činnosť
horskej služby
b) náklady na záchrannú činnosť
záchrannej služby

nepoistené
16 600 EUR

Článok 3
Franšíza a spoluúčasť
1. Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné
franšíze 16 EUR. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšíza, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie v plnej výške.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti z poistenia
zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 66 EUR, max. 330 EUR.

Poistenie dojednané pre:
a) zónu A sa vzťahuje 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,
b) zónu B sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov
sveta okrem Slovenskej republiky.
Článok 5
Cestovné poistenie pre zimné športy

335 EUR/170 EUR

Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zimných športov, poistenie sa
odchylne od VPP-CP vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby,
b) úraz poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu,
c) škodu na lyžiach, snowboarde alebo saniach a ich príslušenstvo, ktoré boli
batožinou poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie batožiny,
d) zodpovednosť poisteného za škodu, ak bolo v poistnej zmluve dojednané
poistenie zodpovednosti za škodu,
e) náklady na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie
nákladov na záchrannú činnosť,
a ak takéto náklady, úraz, škoda alebo zodpovednosť vznikli v dôsledku vykonávania
zimných športov.

335 EUR

66 500 EUR
33 500 EUR
nepoistené
nepoistené

7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb (Časť VIII, VPP-CP)
a)

b) pri oneskorení iného dopravného
prostriedku

335 EUR/170 EUR

4. Poistenie zodpovednosti za škodu (Časť V, VPP-CP)
a)

nepoistené

3 350 EUR

b) v prípade trvalých následkov v dôsledku
úrazu

na jednu poistnú udalosť celkom,
okrem poistnej udalosti podľa písm. b)
tohto bodu, z toho na:
aa) - osobných veciach / na jednu
osobnú vec

pri oneskorení letu

Článok 4
Územná platnosť poistenia

2. Poistenie úrazu (Časť III, VPP-CP)
a)

140 EUR

1 000 EUR

- ubytovanie
c)

70 EUR

1 200 EUR

Článok 6
Záverečné ustanovenie

b) na pomoc pri strate dokladov

335 EUR

Poistenie je možné dojednať najviac na 90 dní od začiatku poistenia, najdlhšie však
do zániku poistenia.

c) na technickú asistenciu

170 EUR

V Bratislave schválené dňa 15.11.2010

