Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobitné poistné podmienky
pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Osobitné poistné podmienky pre celoročné cestovné
poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej
cesty (ďalej len „OPP“) 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 sa vzťahujú na poistnú zmluvu
s dojednanou tarifou 2R902 alebo 4R902.
3) Pre účely týchto OPP sa pod pojmom poistenie rozumie
ktorýkoľvek druh poistenia, ktorý je možné v zmysle
ustanovení týchto OPP v poistnej zmluve dojednať.
Článok 2
Územná platnosť
V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť
poistenia pre niektorú z nasledujúcich zón:
a) zóna B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta
s výnimkou Slovenskej republiky,
b) zóna C, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta
s výnimkou USA, Kanady a Slovenskej republiky.
Článok 3
Rozsah poistenia
V poistnej zmluve je možné dojednať poistenia uvedené v čl.
2 ods. 1) písm. a) až d, h) a j) VPP-CP, a to v rozsahu:
• povinnou zložkou je poistenie liečebných
nákladov v zahraničí,
• k povinnej zložke je možné v poistnej zmluve
dojednať aj:
- fixný balík poistení, ktorý zahŕňa poistenie úrazu,
poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti

-

za škodu a poistenie doplnkových asistenčných
služieb,
poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Článok 4
Cestovné poistenie podľa doby trvania
a sadzba poistného
1) Cestovné poistenie podľa doby trvania sa dojednáva na
12 mesiacov od začiatku poistenia s neobmedzeným
počtom poistených ciest, pričom poistenie sa vzťahuje
vždy len na prvých 90 dní každého jednotlivého pobytu
(cesty) začatého počas poistnej doby, najdlhšie však do
zániku poistenia uvedeného v poistnej zmluve ako
koniec poistenia.
2) Pre účely poistenia sa rozumie:
a) dieťaťom osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia
nedovŕšila 16 rokov,
b) dospelým osoba, ktorá v deň začiatku poistenia
alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 16
rokov a zároveň v deň začiatku poistenia nedovŕšila
71 rokov.
3) Sadzba poistného je závislá od dojednanej územnej
platnosti poistenia a rozsahu poistenia.
Článok 5
Limit poistného plnenia a poistná suma
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť
poistné plnenie určené podľa VPP-CP, OPP a podmienok
dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie poisťovateľa
je obmedzené poistnou sumou alebo limitom poistného
plnenia na jednu poistnú udalosť poisteného, ak nie je ďalej
uvedené inak, a to nasledovne:

1) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
(čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP)
Liečebné náklady - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa
písm. a) až d):
Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (čl. 19 ods.
12) VPP-CP) sú poistené len počas doby podľa čl. 8 ods. 2 týchto OPP limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d):
Tl. č. 7094-1/xm - x./2017

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

Limit poistného plnenia:
bez obmedzenia

100 000 EUR
335 EUR

b) na ubytovanie a prepravu osoby v prípade hospitalizácie poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. a) a b) VPP-CP)

1 200 EUR
z toho ubytovanie 100 EUR / 1 deň

c) na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie
poisteného (čl. 19 ods. 7) písm. c) VPP-CP)

1 000 EUR

d) na náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických
alebo protetických pomôcok poistenému (čl. 19 ods. 1) písm. f)
VPP-CP)
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170 EUR

2) Poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP)

Poistná suma:

a) smrť v dôsledku úrazu

10 000 EUR

b) trvalé následky v dôsledku úrazu

20 000 EUR

3) Poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP) – limit poistného
plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d):

Limit poistného plnenia:
1 500 EUR

a) osobné veci (s výnimkou podľa odseku 3.1)

1 500 EUR

b) cennosti

750 EUR

c) elektronické alebo optické prístroje

750 EUR

d) športové potreby

750 EUR

3.1) Poistenie batožiny
Limit poistného plnenia:
Krádež osobných vecí poisteného vlámaním sa do motorového vozidla,
prípadne odcudzením celého motorového vozidla, ak sa v takomto
motorovom vozidle nachádzali (čl. 31 ods. 1) VPP-CP)
4) Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1) písm. d) VPP-CP)

500 EUR

Limit poistného plnenia:
200 000 EUR
Limit poistného plnenia:

5) Poistenie doplnkových asistenčných služieb
(čl. 2 ods. 1) písm. h) VPP-CP)
a) právna pomoc (čl. 56 ods. 1) VPP-CP)

1 200 EUR

b) strata dokladov (čl. 56 ods. 2) VPP-CP)

335 EUR

c) zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate
(čl. 56 ods. 3) a 4) VPP-CP)

organizácia a reálne náklady

d) technická asistencia (čl. 56 ods. 5) VPP-CP)

170 EUR

e) doprava zástupcu (čl. 56 ods. 6) VPP-CP)

organizácia a reálne náklady

f) oneskorenie dodania batožiny leteckým dopravcom o viac ako
24 hodín, nie však viac ako 48 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP)

70 EUR

g) oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako
48 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP)

140 EUR

6) Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 2 ods. 1) písm. j) VPP-CP) Limit poistného plnenia:
- záchranná činnosť záchrannej služby
Článok 6
Franšíza a spoluúčasť
1) Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí 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%, najmenej však sumou 50 EUR
a najviac sumou 350 EUR.
Článok 7
Riziková skupina
1) Riziková skupina v rozsahu rizikových športov,
rizikových činností a rizikových prác je stanovená

16 600 EUR

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, ak je v poistnej
zmluve dojednané poistenie liečebných nákladov
v zahraničí,
b) čl. 26 ods. 1) písm. e) VPP-CP vzťahuje aj na
poistenie úrazu, ak je v poistnej zmluve dojednané
poistenie úrazu,
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c) čl. 37 ods. 1) písm. i) VPP-CP vzťahuje aj na
poistenie zodpovednosti za škodu, ak je v poistnej
zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za
škodu a
d) čl. 65 písm. c) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie
nákladov na záchrannú činnosť, ak je v poistnej
zmluve dojednané poistenie nákladov na záchrannú
činnosť.
4) Poisťovateľ navýši poistné koeficientom prirážky
v zmysle platného sadzobníka poisťovateľa v čase
vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy v prípade, ak je
dojednaná riziková skupina, a to pre:
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
b) fixný balík poistení,
c) poistenie nákladov na záchrannú činnosť,
ak majú byť takéto poistenia v poistnej zmluve dojednané.
Článok 8
Škody spôsobené v dôsledku teroristického činu
1) Poisťovateľ odchylne od čl. 14 ods. 1) písm. h) VPP-CP
poskytne pre územnú platnosť zóny A poistné plnenie aj
za škodu spôsobenú dôsledkom teroristického činu:
a) z poistenia úrazu, ak je v poistnej zmluve dojednané
poistenie úrazu,
b) z poistenia batožiny, ak je v poistnej zmluve
dojednané poistenie batožiny,
za podmienok uvedených v čl. 5 týchto OPP.
Ak je územie štátov, ktoré boli do dňa začiatku poistenej

cesty štátnymi orgánmi SR oficiálne označené ako
štáty/lokality, kde sa teroristický čin očakáva alebo do
ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča
cestovať), prípadne boli uvedené na zozname rizikových
štátov, ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných
miestach alebo svojom webovom sídle a poistený
napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, má poisťovateľ
právo poistné plnenie za škodu spôsobenú dôsledkom
teroristického činu podľa ods. 1) tohto článku zamietnuť.
Poisťovateľ má právo poistné plnenie za škodu
spôsobenú dôsledkom teroristického činu zamietnuť aj
v prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia štátnych orgánov
či organizácií navštíveného štátu poistený na území
daného štátu/lokality nachádza a napriek tomu tento
štát/lokalitu v primeranej dobe neopustil.
2) Poisťovateľ poskytuje poistné krytie v rozsahu podľa čl.
19 ods. 12) VPP-CP a ods. 1) tohto článku týchto OPP len
počas doby 14 dní, ktorá začne plynúť v deň teroristického činu, ktorý v čase pobytu poisteného na území
dotknutého štátu/lokality nastal ako prvý.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto OPP neplatia
ustanovenia čl. 2 ods. 1) písm. e), f), g), i) a čl. 23 písm. c)
VPP-CP.
V Bratislave, schválené dňa 25.05.2017.
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