DOVOLENKA BEZ STAROSTÍ
Na dovolenku idete za odpočinkom. S naším pripoistením dovolenky bez starostí si môžete vychutnať všetky
chvíle v zahraničí v pokoji a pohode  – riešenie nepríjemných situácií nechajte na nás. Postaráme sa o vás,
keby sa vám na dovolenke niečo stalo – a to i po príjazde späť na Slovensko! Dopravíme vás k lekárovi, pomôžeme
s dovozom liekov a zaistíme starostlivosť o vášho domáceho maznáčika, ak vy nebudete môcť. A keby sa niečo
stalo s autom? Zaistíme odtiahnutie, opravu alebo váš návrat späť domov. V prípade potreby sa postaráme
i o vaše ubytovanie a nepojazdné auto dopravíme späť na Slovensko!

zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie, domáceho maznáčika a technickej asistencie
je možné uzavrieť k jednorazovým i opakovaným cestám
poistenie zdravotnej asistencie zahŕňa zdravotnú asistenciu poistenému po návrate do SR
(v prípade, že liečba sa začala v zahraničí)
poistenie domáceho maznáčika zahŕňa náklady na nutnú a neodkladnú starostlivosť v zahraničí,
zaistenie dopravy k veterinárovi a zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným zvieraťom
poistenie vozidla zahŕňa opravu na mieste, kde vozidlo prestalo byť prevádzkyschopné,
alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste
a v prípade nemožnosti opravy do piatich pracovných dní aj odtiahnutie späť na Slovensko
„DOVOLENKA BEZ STAROSTÍ“

EXCELENT

KOMFORT

REFERENCE

Asistencia po návrate pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti (SR)
Doprava z nemocnice po hospitalizácii
Doprava k lekárovi a späť

800 €

Dovoz nevyhnutných liečiv alebo potravín
Doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku/hoteli
Poistenie domácich maznáčikov
Poistenie veterinárnej starostlivosti

800 €

Doprava zvieraťa k veterinárovi
Rozšírenie krytia z poistenia zodpovednosti za škody
spôsobené zvieraťom

do limitu ZOD

Poistenie technickej asistencie vozidla (európske krajiny zelené karty)
Oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu

200 €

Pokračovanie v ceste/návrat domov (hromadná doprava)

skutočné náklady

Taxi z miesta udalosti do miesta
prechodného ubytovania/na stanicu
Prechodné ubytovanie
Repatriácia neopraveného vozidla

www.axa-assistance.sk

100 €
100 € /noc, max. 3 noci
1000 €
(ak vozidlo nie je opraviteľné do 5tich pracovných dní)

