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Prehľad poistného plnenia – individuálne cestovné poistenie
PREHĽAD POISTNÉHO PLNENIA KOMPLEX ŠTART
Poistenie asistenčných služieb
Turistické informácie a lifestyle asistencia áno áno
Telefonická pomoc v núdzi áno áno
Poistenie právnej ochrany
Poistenie právnej ochrany 2 000 €
Poistenie zdravotných asistenčných služieb
Doprava z nemocnice po hospitalizácii 100 €
Doprava k lekárovi a späť 100 €
Dovoz nevyhnutných liekov a potravín 100 €
Doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku / hoteli 100 €
Úrazové poistenie
Smrť úrazom 20 000 € 8 000 €
Trvalé následky úrazu 40 000 € 20 000 €
Denné odškodné 16 €/deň, max. 30 dní
Poistenie zodpovednosti
Zodpovednosť za nemajetkovú ujmu na zdraví 400 000 € 160 000 €
Zodpovednosť za škodu na veci 200 000 € 80 000 €
Zodpovednosť – zmarený zisk 4 000 €  
Zodpovednosť na požičanom športovom vybavení – čiastkový limit 1 200 €  
Spoluúčasť na majetkovej ujme na zdraví či škode na veci 100 € 200 €
Spoluúčasť na požičanom športovom vybavení 10 %
Poistenie batožiny
Poistenie batožiny – celkový limit 2 400 € 1 200 €
Poistenie batožiny – limit na vec 1 200 € 600 €
Elektronika, športové vybavenie – čiastkový limit 2 400 €  
Poistenie obchodného vybavenia – čiastkový limit 2 400 €  
Poistenie domácich miláčikov
Poistenie veterinárnej starostlivosti 400 €
Rozšírenie krytia z poistenia zodpovednosti na škody spôsobené  
domácim zvieraťom do limitu poistenia zodpovednosti

Poistenie rizikových športov
Do limitov úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti áno
Poistenie drink povolený
Do limitov úrazového poistenia áno áno
Poistenie  technickej asistencie vozidla
Oprava vozidla na mieste príjazd + 1 hodina práce  
Odtiahnutie do najbližšieho servisu  100 €  
Poistenie cykloasistencia
Oprava defektu na mieste príjazd + 30 minút práce
Preprava nepojazdného bicykla a poisteného 60 €
Poistenie nákladov na zásah horskej služby
Zásah horskej služby 20 000 € 20 000 €
K poistným programom si môžete vybrať tieto voliteľné pripoistenia:
Poistenie storna cesty

Poistenie zrušenia cesty reálne náklady do výšky limitu uvedeného na poistnej zmluve,  
maximálne do výšky 4 000 €, spoluúčasť 20 %

Nevyužitá dovolenka 28 € za každý nevyužitý deň, max. do limitu 200 € / poistená osoba

Aké poistenie si môžem uzatvoriť?
Jednorazové cestovné poistenie - typ poistenia pre cestu do miesta pobytu, 
ktorá môže trvať od jedného až do deväťdesiatich dní.

Odkedy som poistený?
Ochranu Vám poskytujeme už 4 hodiny po prevedení platby poistného. Ak si 
teda uzatvárate poistenie na poslednú chvíľu a zaplatíte ho napr. na pravé 
poludnie (kartou alebo online bankovým prevodom), už o štvrtej poobede 
ste pod našou ochranou.

Kam sa môžem poistiť?
Poistenie sa vzťahuje iba na cesty po Slovenskej republike.

Neviem si rady, pomôžete mi?
Samozrejme! V pracovnej dobe (Po-Pi od 8 do 17 hodín) Vám na našej 
zákazníckej linke +421 220 664 229 radi zodpovieme akékoľvek otázky 

a prípadne pomôžeme aj s uzavretím cestovného poistenia. Kontaktovať nás 
môžete tiež na e-mailovej adrese: zakaznickalinka@axa-assistance.cz.

Koho je možné poistiť?
Cestovné poistenie môže mať každý. Poistíme deti (od 0 do 17 rokov), 
dospelé osoby (do 69 rokov) i seniorov (70+ rokov). Poistiť je možno občanov 
Slovenskej republiky aj cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú trvalý alebo 
prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne sú účastníkmi 
verejného zdravotného alebo podobného poistenia v Slovenskej republike.

Čo je AXA Assistance a aké služby mi môžete ešte ponúknuť?
Sme súčasťou koncernu AXA a lídrom na trhu v oblasti poistenia 
a asistenčných služieb. Máme pobočky vo viac než 60 krajinách sveta 
a našich 160 tisíc zamestnancov ročne pomôže 105 miliónom klientov. 
Ochránime Vás na ceste prostredníctvom kvalitného cestovného poistenia 
a ponúkame tiež zdravotné poistenie pre cudzincov.
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