Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobitné poistné podmienky
pre celoročné cestovné poistenie EUplus s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Osobitné poistné podmienky pre celoročné cestovné
poistenie EUplus s obmedzeným počtom dní
jednotlivej poistenej cesty (ďalej len „OPP-EU“)
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej
len „VPP-CP“) a sú spolu s VPP-CP neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
2) Ustanovenia týchto OPP-EU sa vzťahujú na poistnú
zmluvu s dojednanou tarifou 1R35E2.
3) Pre účely týchto OPP-EU sa pod pojmom poistenie
rozumie ktorýkoľvek druh poistenia, ktorý je možné
v zmysle ustanovení týchto OPP-EU v poistnej zmluve
dojednať.
Článok 2
Poistený
Poisteným je len osoba takto označená v poistnej zmluve,
ak má počas poistnej doby zároveň aj:
a) uzavreté povinné verejné zdravotné poistenie
v zdravotnej poisťovni so sídlom na území Slovenskej
republiky založenej na účely vykonávania verejného
zdravotného poistenia v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) a
b) platný Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej
len „EPZP“) vystavený zdravotnou poisťovňou.

b) fixný balík poistení, ktorý zahŕňa poistenie úrazu a
poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1)
písm. b) a d) VPP-CP).
2) K povinnej zložke je možné v poistnej zmluve
dojednať aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť
(čl. 2 ods. 1) písm. j) VPP-CP).
Článok 5
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
1) Poisťovateľ z poistenia liečebných nákladov v zahraničí
poskytne poistné plnenie v zmysle čl. 19 VPP-CP len
v rozsahu nákladov, na ktorých úhradu nevzniká
poistenému nárok v navštívenej krajine na základe
EPZP, ak sú zároveň také náklady kryté poistením
liečebných nákladov v zahraničí v zmysle ustanovení
VPP-CP.
2) V prípade, ak si zdravotnícke zariadenie vyúčtuje
všetky náklady za zdravotnú starostlivosť spolu, t. j.
náklady uhrádzané zo zdravotného poistenia spolu
s ostatnými nákladmi, poisťovateľ vyplatí poistné
plnenie podľa ods. 1) tohto článku až po predložení
dokladu o výške úhrady, ktorú refundovala zdravotná
poisťovňa alebo iná inštitúcia, v ktorej je poistený
oprávnený nárokovať si dávky poskytované na základe
EPZP.

Článok 6
Povinnosti poisteného
Článok 3
Okrem povinností ustanovených vo VPP-CP je poistený
Územná platnosť
povinný:
1) V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť a) využiť služby v sieti poskytovateľov zdravotnej
poistenia pre zónu A, ktorá zahŕňa územie: Belgicka,
starostlivosti napojených na systém verejného
Bulharska, Cypru, Česka, Dánska (s výnimkou
zdravotného poistenia, v ktorej je poskytovaná
Faerských ostrovov), Estónska, Fínska, Francúzska,
zdravotná starostlivosť uhrádzaná zo zdravotného
Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu,
poistenia na základe EPZP,
Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, b) pri ošetrení predložiť EPZP a vyžiadať si od
Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska,
ošetrujúceho lekára potvrdenie, a to s podpisom lekára
Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska,
alebo zodpovedného pracovníka zdravotníckeho
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
zariadenia, že tento preukaz bol predložený,
(s výnimkou Normanských ostrovov a ostrova Man), c) v prípade ochorenia alebo úrazu vyžadujúceho si
Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska.
výkony zdravotnej starostlivosti, na ktoré sa
2) Zóna A nezahŕňa iné pridružené zámorské krajiny a
nevzťahuje zdravotné poistenie uhrádzané na základe
územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom,
EPZP, kontaktovať asistenčnú spoločnosť,
Francúzskom, Holandskom, Nórskom a Spojeným d) v prípade poistnej udalosti predložiť originály
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
nasledovných dokladov:
da) správu od ošetrujúceho lekára s uvedením
Článok 4
diagnózy v zmysle medzinárodnej klasifikácie
Rozsah poistenia
chorôb,
db) doklady o platbách zaplatených zdravotníckemu
1) Poistnou zmluvou, ktorá sa odvoláva na tieto OPP-EU,
zariadeniu v hotovosti, a to s rozlíšením výkonov a
sa ako povinná zložka dojednáva:
platieb uhrádzaných na základe zdravotného
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2
poistenia a uhrádzaných klientom, prípadne s
ods. 1) písm. a) VPP-CP) a
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uvedením, či ide o doplatok, spoluúčasť alebo
poplatok uhradený nad rámec zdravotného
poistenia.
Článok 7
Cestovné poistenie podľa doby trvania
Cestovné poistenie podľa doby trvania sa dojednáva ako
celoročné, a to na 12 mesiacov od začiatku poistenia
s neobmedzeným počtom poistených ciest, pričom
poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 35 dní každého
jednotlivého pobytu (cesty) začatého počas poistnej doby,

najdlhšie však do zániku poistenia uvedeného v poistnej
zmluve ako koniec poistenia.
Článok 8
Limit poistného plnenia a poistná suma
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť
poistné plnenie určené podľa VPP-CP, OPP-EU a
podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné
plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou alebo
limitom poistného plnenia na jednu poistnú udalosť
poisteného, a to nasledovne:

1) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP)
okrem nákladov uvedených v písm. a) až c) tohto odseku

Limit poistného plnenia:
33 500 EUR

a) na akútne zubné ošetrenie (čl. 19 ods. 1) písm. e) VPP-CP)

170 EUR

b) na ubytovanie a prepravu osoby v prípade hospitalizácie poisteného
335 EUR
z toho na ubytovanie 35 EUR / 1 deň
(čl. 19 ods. 7) písm. a) a b) VPP-CP)
c) na náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo
170 EUR
protetických pomôcok poistenému (čl. 19 ods. 1) písm. f) VPP-CP)
2) Poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP)

Poistná suma:

a) smrť v dôsledku úrazu

1 700 EUR

b) trvalé následky v dôsledku úrazu

1 700 EUR

3) Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1) písm. d) VPP-CP)

Limit poistného plnenia:
7 000 EUR

4) Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 2 ods. 1) písm. j) VPP-CP)

Limit poistného plnenia:

záchranná činnosť záchrannej služby

16 600 EUR

Článok 9
Franšíza a spoluúčasť
1) Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia
liečebných nákladov v zahraničí podieľa na poistnom
plnení za ambulantné ošetrenie poskytnuté:
a) v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
napojených na systém verejného zdravotného
poistenia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť
uhrádzanú
zo
zdravotného
poistenia,
spoluúčasťou vo výške 16 EUR,
b) v súkromných zdravotníckych zariadeniach alebo
obdobných zdravotníckych zariadeniach, ktoré
neposkytujú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú zo
zdravotného poistenia, spoluúčasťou vo výške 66 EUR.
2) Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za iné ako
ambulantné ošetrenie poskytnuté:
a) v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
napojených na systém verejného zdravotného
poistenia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť
uhrádzanú zo zdravotného poistenia, ak je poistné
plnenie nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR,
b) v súkromných zdravotníckych zariadeniach alebo
obdobných zdravotníckych zariadeniach, ktoré
neposkytujú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú zo
zdravotného poistenia, ak je poistné plnenie nižšie
alebo rovné franšíze 66 EUR.
3) Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia

zodpovednosti za škodu podieľa na poistnom plnení
spoluúčasťou vo výške 5%, najmenej však sumou
50 EUR a najviac sumou 170 EUR.
Článok 10
Riziková skupina
1) Riziková skupina v rozsahu rizikových športov,
rizikových činností a rizikových prác je stanovená
v Tabuľke - Rizikové skupiny pre účely cestovného
poistenia.
2) O rizikovosti športov, činností a prác v zmysle ods. 1)
tohto článku pre účely poistenia rozhoduje
poisťovateľ.
3) Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková skupina, a
ak ku škodovej udalosti prišlo v dôsledku vykonávania
rizikového športu, rizikovej činnosti alebo rizikovej
práce zaradenej do rizikovej skupiny, poistné krytie sa
odchylne od:
a) čl. 20 písm. l) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie
liečebných nákladov v zahraničí,
b) čl. 26 ods. 1) písm. e) VPP-CP vzťahuje aj na
poistenie úrazu,
c) čl. 37 ods. 1) písm. i) VPP-CP vzťahuje aj na
poistenie zodpovednosti za škodu a
d) čl. 65 písm. c) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie
nákladov na záchrannú činnosť, ak bolo v poistnej
zmluve dojednané poistenie nákladov na
záchrannú činnosť.
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4) Poisťovateľ navýši poistné koeficientom prirážky
v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase
vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy v prípade, ak je
dojednaná riziková skupina, a to pre:
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí a
b) fixný balík poistení a
c) poistenie nákladov na záchrannú činnosť, ak je
poistenie nákladov na záchrannú činnosť
v poistnej zmluve dojednané.
Článok 11
Záverečné ustanovenie
1) Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto
OPP-EU neplatia ustanovenia čl. 2 ods. 1) písm. c), e)
až i), čl. 23 písm. c) a čl. 63 písm. a) VPP-CP.
2) Poistovateľ a asistenčná spoločnosť nepreberajú

zodpovednosť za možné komplikácie, a to hlavne
v prípade organizovania repatriácie, ktoré budú
spôsobené odmietnutím spolupráce zo strany
zdravotníckeho zariadenia, ktoré poistenému
poskytlo zdravotnú starostlivosť. Poisťovateľ a
asistenčná spoločnosť však v spolupráci so
zdravotnou poistovňou vyvinú maximálne úsilie na
čo najrýchlejšie vyriešenie situácie.
3) Poistník a poistený berú na vedomie, že pri
poskytnutí zdravotnej starostlivosti v rámci
verejného zdravotného poistenia môže byť od
poisteného vyžadovaná úhrada v hotovosti
zdravotníckemu zariadeniu, ktoré poskytlo
zdravotnú starostlivosť.
V Bratislave, schválené dňa 01.12.2015
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