Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informácie o poisť
poisťovateľ
ovateľ ovi
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská
republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
1. Názov poistného produktu
C ESTOVNÉ POISTENIE – GOLF
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre
cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 02.05.2013
(ďalej len „VPP-CP“) a Osobitnými poistnými podmienkami
pre cestovné poistenie zo dňa 01.12.2014, ktoré sa vzťahujú
na poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 1GI2 alebo 2GI2
(ďalej len „OPP-G“).
2. Popis poistného
poistného produktu
2.1. Poistné riziká
•
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 17 až 22
VPP-CP),
•

Poistenie úrazu (čl. 23 až 28 VPP-CP),
Poistenie batožiny (čl. 29 až 33 VPP-CP),

•

Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 34 až 39 VPP-CP),

•

Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 54 až 57
VPP-CP),

•

Golfové poistenie, ktoré zahŕňa:

•

a) poistenie hole in one (čl. 5 OPP-G),
b) poistenie zapožičania golfového náradia (čl. 6 OPP-G),
c) poistenie poškodenia golfovej palice (čl. 7 OPP-G),
d) poistenie poplatkov golfového turnaja (čl. 8 OPP-G).
Uvedené poistenia je možné dojednať v rozsahu podľa
ustanovení čl. 3 OPP-G.
2.2. Výhody produktu
•

celoročné poistenie bez starostí,

•

poistenie šité na mieru pre hráčov golfu,
poistná ochrana aj na území SR (okrem poistenia
liečebných nákladov v zahraničí),

•
•
•

•
•
•

neobmedzené krytie liečebných nákladov,
profesionálne základné/doplnkové asistenčné služby
s celosvetovým pokrytím, poskytované 24 hodín denne
po celý rok,
poistenie vrátane zimných športov,
všetky riziká a pripoistenia dojednané na jednej poistnej
zmluve,
možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón,
prostredníctvom internetovej stránky poisťovateľa alebo
mobilnou aplikáciou.

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť
poistné plnenie určené podľa čl. 12 VPP-CP, OPP-G
a podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie
pre jednotlivé poistenia je bližšie špecifikované v čl. 17 až 57
VPP-CP, ako aj v čl. 5 až 8 OPP-G. Limit poistného plnenia
a poistná suma je uvedená v čl. 10 OPP-G.
2.4. Výluky z poistenia
Škody z plnenia vylúčené sú uvedené v čl. 14 VPP-CP. Ďalšie
výluky pre jednotlivé poistenia sú uvedené v čl. 20, čl. 26, čl.
32, čl. 37 a čl. 57 VPP-CP, ako aj v čl. 8 OPP-G.
2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených
s poistným plnením
Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť alebo odmietnuť
poistné plnenie v zmysle čl. 13 VPP-CP. Ďalej je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie zamietnuť, a to v zmysle čl. 19 ods.
12) a 13) VPP-CP a poistné plnenie znížiť v zmysle čl. 27 VPPCP.
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poisťovateľ právo na
náhradu poskytnutého poistného plnenia v zmysle čl. 39 VPPCP.
3. Oboznámenie o dôsledkoch nezaplatenia poistného
Poistné podľa uzavretej poistnej zmluvy v zmysle čl. 4 ods. 1)
VPP-CP je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je
dojednané inak.
4. Doplnkové
administratívne
služby,
ktorých
spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupň
sprístupň ovania informácií o ich zmene
V prípade zániku poistnej zmluvy podľa ustanovení čl. 8 ods.
3) a 6) VPP-CP, má poisťovateľ právo na poplatok súvisiaci
s nákladmi na správu poistnej zmluvy (čl. 8 ods. 9) VPP-CP).
5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy
a vypovedania poistnej zmluvy
Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy alebo vypovedania
poistnej zmluvy sú uvedené v čl. 8 VPP-CP.
6. Spôsob vybavovania sť
sťažností
Spôsob vybavovania sťažností je uvedený v čl. 70 VPP-CP.
Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah
práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej
zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov.
Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
bola schválená dňa 01.12.2014.

