Osobitné poistné podmienky pre
CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY
pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k zájazdom prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len
„VPP-CP“). Tieto Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
a asistenčné služby pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k zájazdom
prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len
„OPP-KCP“) sú spolu s VPP-CP neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. Ustanovenia týchto OPP-KCP sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou
tarifou typu KC.
Článok 2
Dojednané poistenia a poistné plnenie
1. Podľa týchto OPP-KCP sa dojednáva poistenie liečebných nákladov
v zahraničí a základné asistenčné služby, poistenie úrazu, poistenie batožiny,
poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov,
poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb
a poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku (ďalej
len „poistenie“), ak nie je v týchto OPP-KCP uvedené inak.
2. Z poistenia batožiny má poistený odchylne od VPP-CP právo na poistné
plnenie aj v prípade, ak došlo k poškodeniu batožiny odovzdanej dopravcovi
pri jej preprave. Poistený je povinný v takom prípade v zmysle Časti IV čl. 5
ods. 2 písm. bg) VPP-CP predložiť dopravcom písomne potvrdený zápis
o škode.

c) na jednu poistnú udalosť spôsobenú
poškodením batožiny pri preprave
(za všetky veci poškodenej batožiny)

170 EUR

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

66 500 EUR

na zdraví

b) na veci

33 500 EUR

5. Poistenie stornovacích poplatkov (Časť VI, VPP-CP)
za zrušenie poistenej cesty na jednu poistnú
udalosť celkom,
z toho na jedného poisteného
5.1 V prípade dojednania nadštandardného
poistenia
stornovacích
poplatkov
za zrušenie poistenej cesty

3 000 EUR
1 000 EUR
poistná suma dojednaná
v poistnej zmluve

6. Poistenie predčasného návratu (Časť VII, VPP-CP)
na jednu poistnú udalosť celkom,
z toho na jedného poisteného

1 000 EUR
335 EUR

6.1 V prípade dojednania nadštandardného poistenia predčasného návratu
na jednu poistnú udalosť celkom,
z toho na jedného poisteného

2 000 EUR
700 EUR

7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb (Časť VIII, VPP-CP)
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:
1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a základné asistenčné služby
(Časť II, VPP-CP)
a)

na akútne zubné ošetrenie

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

a)

c) na prepravu neplnoletých osôb
doprevádzaných hospitalizovanou osobou
d) na náklady spojené s obstaraním alebo
opravou dioptrických, ortopedických
alebo protetických pomôcok
e) na liečebné náklady vzniknuté
v dôsledku teroristického činu

c) na technickú asistenciu

170 EUR

110 000 EUR
okrem prípadov podľa
písm. a) až e) tohto bodu

d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
spoločnosťou o viac ako 24 hodín

70 EUR

170 EUR

e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou
spoločnosťou o viac ako 48 hodín

140 EUR

1 000 EUR

100 EUR/1 deň
1 000 EUR

8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
(Časť IX, VPP-CP)

v prípade smrti v dôsledku úrazu

3 350 EUR
6 650 EUR

c) denné odškodné za hospitalizáciu počas
poistenej cesty

10 EUR/1 deň (max. 15 dní)

3. Poistenie batožiny (Časť IV, VPP-CP)
na jednu poistnú udalosť celkom,
okrem poistnej udalosti podľa písm. b)
a c) tohto bodu, z toho na:

665 EUR

aa) osobných veciach

665 EUR

ab) cennostiach

335 EUR

ac) elektronických alebo optických
prístrojoch

335 EUR

ad) športových náradiach

335 EUR

b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú
krádežou vlámaním do motorového
vozidla, resp. odcudzením celého
motorového vozidla

335 EUR
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nepoistené
17 EUR

9. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (Časť X, VPP-CP)
náklady na záchrannú činnosť horskej
služby
b) náklady na záchrannú činnosť záchrannej
služby

16 600 EUR
nepoistené

50 000 EUR

b) v prípade trvalých následkov v dôsledku
úrazu

a)

pri oneskorení letu

b) pri oneskorení iného dopravného
prostriedku
a)

170 EUR

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

1 200 EUR
335 EUR

a)
- ubytovanie

na právnu pomoc

b) na pomoc pri strate dokladov

10. Ustanovenia Časti VI a VII VPP-CP sa primerane použijú aj pre nadštandardné
poistenie stornovacích poplatkov a nadštandardné poistenie predčasného
návratu, ak sú poistnou zmluvou dojednané.
Článok 4
Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5% z poistného
plnenia, najmenej však 66 EUR a najviac 330 EUR,
b) z poistenia stornovacích poplatkov v prípade zrušenia cesty z dôvodu
uvedeného v Časti VI čl. 2 písm. a), c), d) a e) VPP-CP spoluúčasťou
vo výške 10% z poistného plnenia.
2. Ustanovenie ods. 1) písm. b) tohto článku sa primerane použije aj pre
nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov a nadštandardné poistenie
predčasného návratu, ak sú poistnou zmluvou dojednané.
Článok 5
Územná platnosť poistenia
1. Poistenie dojednané pre:
a) zónu A sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Albánska,
Alžírska, Andorry, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,
Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska (vrátane Faerských ostrovov),
Egypta, Estónska, Fínska (vrátane Alandských ostrovov), Francúzska,
Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Izraela,
Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska,
Macedónska, Maďarska, Malty, Maroka, Moldavska, Monaka, Nemecka,

Nórska (vrátane súostrovia Svalbard a ostrova Jan Mayen), Poľska,
Portugalska (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska,
Rumunska, Ruska (európska časť), San Marína, Slovinska, Spojeného
kráľovstva (vrátane ostrovov Guernsey, Jersey a Man), Srbska, Sýrie,
Španielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska,
Švédska, Talianska, Tuniska, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu,
b) zónu B sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území všetkých
štátov sveta okrem Slovenskej republiky,
c) SR sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej
republiky.
2. Územná platnosť poistenia v zmysle ods. 1) písm. a) tohto článku nezahŕňa
pridružené zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom,
Francúzskom, Holandskom, Nórskom a Spojeným kráľovstvom.
Článok 6
Cestovné poistenie v rámci SR
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb
a poistenie doplnkových asistenčných služieb sa nevzťahuje pre územnú platnosť
poistenia SR.
Článok 7
Cestovné poistenie pre zimné športy
1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zimných športov alebo
poistenie pre rizikové športy a činnosti s územnou platnosťou pre zónu A
alebo B, poistenie sa odchylne od VPP-CP vzťahuje aj na:
a) liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby,
b) úraz poisteného,
c) škodu na lyžiach, snowboarde alebo saniach a ich príslušenstve, ktoré
boli batožinou poisteného,
d) zodpovednosť poisteného za škodu,
ak takéto náklady, úraz alebo škoda vznikli v dôsledku vykonávania zimných
športov.
2. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zimných športov s územnou
platnosťou SR, poistenie sa odchylne od VPP-CP vzťahuje aj na:
a) úraz poisteného,
b) škodu na lyžiach, snowboarde alebo saniach a ich príslušenstve, ktoré
boli batožinou poisteného,
c) zodpovednosť poisteného za škodu,
d) náklady na záchrannú činnosť,
ak takéto náklady, úraz alebo škoda vznikli v dôsledku vykonávania zimných
športov.
Článok 8
Cestovné poistenie pre rizikové športy a činnosti
1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie niektorej zo skupín rizikových
športov a činností (skupina R2, R3 alebo R4), poistenie sa odchylne
od VPP-CP vzťahuje aj na:

a)

liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby, ak bolo
v poistnej zmluve poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné
asistenčné služby dojednané,
b) úraz poisteného,
c) zodpovednosť poisteného za škodu,
ak vznikli v dôsledku vykonávania rizikového športu a činnosti patriaceho
do skupiny rizikových športov a činností dojednanej v poistnej zmluve.
2. Poistenie dojednané pre skupinu rizikových športov a činností:
a) R2 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach: jazdecké športy; paintball; skateboarding; zorbing;
b) R3 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach patriacich do skupiny R2 vrátane športov: aerotrim;
americký futbal; bouldering; canyoning; cyklokros; fly fox; jachting;
kayakrafting; moguls; parasailing; pobrežný jachting a landjachting;
potápanie s dýchacím prístrojom; psie záprahy; rafting; ragby;
skalolozectvo; skeleton; skitouring; skoky na lane; surfing; Via Ferrata
(A-E); vodné lyžovanie; wakeboarding, zjazd na bicykli v horskom teréne;
c) R4 sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté pri rizikových športoch
a činnostiach patriacich do skupiny R3 vrátane športov: alpinizmus; base
jump; buggykiting; buildering; formula 3000; fourcross; freeride;
freeskiing; freestyle; heliskiing; high jump (cliffdiving); horolezectvo;
kitesurfing; kladdering; letecké športy; lezenie po ľadopádoch; lezenie
v ľade po umelej stene (icebreaker); motoristické športy; mountainboarding
na vyznačených trasách; paragliding; parašutizmus; plachtenie; poľovníctvo;
rope jumping; skialpinizmus; skiextrém; skikros; skoky a lety na lyžiach;
skútskating; sky surfing; snowbungeekayaking; snowbungeerafting;
snowkiting; snowtrampoline; speleológia; streetluge; tandemový zoskok
(air tandem jumps); windsurfing; závesné lietanie.
3. Odchylne od ustanovení VPP-CP sa pre účely týchto OPP-KCP za rizikový
šport nepovažuje:
a) potápanie s dýchacím prístrojom do hĺbky 20 m, pokiaľ má poistený
oprávnenie (preukaz) na potápanie do príslušnej hĺbky, alebo sa potápa
v sprievode kvalifikovaného inštruktora v priebehu absolvovania kurzu
potápania,
b) jednorazové vykonávanie športov: jazdecké športy, paintball, zorbing
na vode, vodné lyžovanie, jazda v závese za motorovým člnom
na nafukovacích telesách („banán“, koleso a pod.), rafting na vode
s obtiažnosťou do 3, jazda na vodnom skútri, parasailing, pokiaľ boli
služby súvisiace s vykonávaním týchto športov preukázateľne
jednorazovo zakúpené v mieste pobytu a poistený nešiel na zájazd
s cieľom vykonávať tieto športy.
4. Pre účely týchto OPP-KCP sa za jachting považuje ovládanie alebo aktívna
účasť na ovládaní plachtového pohonu plavidla.
V Bratislave, schválené dňa 30.10.2012

