PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE TYPU 701/702
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
pre individuálne komplexné cestovné poistenie
platná od 15.06.2018

1.

poistenie
poistenie liečebných
nákladov v zahraničí
časť B VPPIKCP/0218*

2.

asistenčné služby v
zahraničí
časť A, čl. 13
VPPIKCP/0218*
poistenie batožiny

rozsah poistenia
a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti (podľa časti B, čl. 1, bod 2
VPPIKCP/0218*)
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom
zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov
(podľa poslednej vety časti B, čl. 1, bod 2, písm. b)
VPPIKCP/0218*)
c) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti B, čl. 1, bod 3
VPPIKCP/0218*)
d) nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok
(podľa časti B, čl. 1, bod 4 VPPIKCP/0218*)
e) ošetrenie jedného zuba / spolu za všetky zuby
(podľa časti B, čl. 1, bod 5 VPPIKCP/0218*)
24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí
(podľa časti A, čl. 13 VPPIKCP/0218*)
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti
C, čl. 2, bod 1, písm. a) VPPIKCP/0218*) z toho:

časť C VPPIKCP/0218*
a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty
poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a
pobytu je poistná suma

poistná suma
do výšky skutočne vzniknutých nákladov

35 € / 1 noc, max. 350 €

10.000 €
100 €
100 € / max. 300 €
bez limitu

výška poistnej sumy je dohodnutá v poistnej zmluve
min. však 700 € a max. 4-násobok tejto sumy, t.j. 2.800 €
max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
50% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
podľa časti C, čl. 5, bod 5 VPPIKCP/0218* ide o sublimit
v rámci poistnej sumy

b) v prípade odcudzenia batožiny z motorového vozidla je
poistná suma

3.

poistenie všeobecnej
zodpovednosti za
škodu
časť D VPPIKCP/0218*

4.

úrazové poistenie
časť E VPPIKCP/0218*

5.

poistenie storna
objednanej služby

oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou
(podľa časti C, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPIKCP/0218*) poisťovateľ uhradí náklady za nákup náhradných odevov a
toaletných potrieb v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 3
VPPIKCP/0218*)
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata cestovných
dokladov (podľa časti C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPIKCP/0218*)
- poisťovateľ uhradí náklady na zaobstaranie náhradného
cestovného dokladu v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 2
VPPIKCP/0218*)
a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
VPPIKCP/0218*)
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c) a
bod 3 VPPIKCP/0218*)
c) náklady na advokáta v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4,
písm. a) VPPIKCP/0218*)
d) náklady kaucie v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm.
b) VPPIKCP/0218*)
a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. a)
VPPIKCP/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. b)
VPPIKCP/0218*)
a) choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin,
nedobrovoľná strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. a) – g) a písm. i) – n) VPPIKCP/0218*)

50% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
podľa časti C, čl. 5, bod 6 VPPIKCP/0218*
ide o sublimit v rámci poistnej sumy
min. 24 hod max. 48 hod – 100 €
viac ako 48 hod – 300 €

350 €

100.000 €
35.000 €
2.000 €
3.000 €
14.000 €
7.000 €
80% stornopoplatku
max. 1.000 € / 1 osoba
podľa časti F, čl. 4, bod 2 VPPICKP/0218

časť F VPPIKCP/0218*
v prípade, ak je v poistnej zmluve dojednaný typ zľavy
rodina,
max. 1.000 € / 1 osoba,
spolu max. 3.000 €
podľa časti F, čl. 4, bod 5 VPPIKCP/0218*
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b) smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod
1, písm. h) VPPIKCP/0218*)

100% stornopoplatku
max. 1.000 € / 1 osoba
podľa časti F, čl. 4, bod 3 VPPCKP/0218

6.

7.

poistenie nákladov na
technickú pomoc v
prípade záchrannej
akcie v horách v
zahraničí
časť G VPPIKCP/0218*
poistenie nákladov na
zásah Horskej
záchrannej služby
časť H VPPIKCP/0218*

8.

poistenie asistenčných
služieb pre motorové
vozidlo
ODPASMV/0618**

a) vyhľadávanie osoby v horskej oblasti - pátranie (podľa časti
G, čl. 1, bod 1, písm. a) VPPIKCP/0218*)
b) vyslobodzovanie osoby (podľa časti G, čl. 1, bod 1, písm. b)
VPPIKCP/0218*)
c) preprava pozemná alebo letecká (podľa časti G, čl. 1, bod 1,
písm. c) a d) VPPIKCP/0218*)
a) vyhľadávanie osoby v horskej oblasti – pátranie (podľa časti
H, čl. 1, bod 2, písm. a) VPPIKCP/0218*)
b) vyslobodzovanie osoby (podľa časti H, čl. 1, bod 2, písm. b)
VPPIKCP/0218*)
c) preprava pozemná alebo letecká (podľa časti H, čl. 1, bod 2,
písm. c) a d) VPPIKCP/0218*)
d) preprava (zvoz) telesných pozostatkov (podľa časti H, čl. 1,
bod 2, písm. e) VPPIKCP/0218*)
- v prípade, ak dôjde k asistenčnej udalosti v zahraničí (podľa
čl. 2, bod 1, 2 a 4 ODPASMV/0618**)
a) oprava vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo v
servise
b) odťah vozidla z miesta nehody alebo poruchy
c) úschova vozidla
d) ubytovanie po dobu opravy vozidla (maximálne 5 osôb)
e) návrat alebo pokračovanie v ceste (vlak/lietadlo/autobus)
f) náhradné vozidlo
g) zošrotovanie alebo repatriácia vozidla
h) strata/uzavretie kľúčov v motorovom vozidle
i) vyčerpanie/zámena paliva
j) defekt/poškodenie pneumatiky
k) vybitá batéria
l) finančná tieseň

v prípade, ak je v poistnej zmluve dojednaný typ zľavy
rodina,
max. 1.000 € / 1 osoba
spolu max. 3.000 €
podľa časti F, čl. 4, bod 5 VPPIKCP/0218*
20.000 €

20.000 €

250 €
neobmedzene
3 dni
85 € / noc / osoba, max. 3 dni
cestovné náklady max. 1.500 €
max. 10 dní
max. 1.500 €
250 €
250 €
250 €
250 €
1.000 €
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- v prípade, ak dôjde k asistenčnej udalosti v Slovenskej
republike (podľa čl. 2, bod 3 ODPASMV/0618**)
a) oprava vozidla na mieste nehody alebo poruchy
b) odťah vozidla z miesta nehody alebo poruchy
spolu za všetky asistenčné služby poskytnuté na území
Slovenskej republiky a/alebo v zahraničí

250 €
250 €
maximálne 2.500 €

* VPPIKCP/0218 = Všeobecné poistné podmienky individuálneho komplexného cestovného poistenia VPPIKCP/0218
** ODPASMV/0618 = Osobitné dojednania pre poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo ODPASMV/0618
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