Zmluvné dojednania pre
CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENâNÉ SLUÎBY,
uzatvárané prostredníctvom Allianz Direct
âlá nok 1.
V‰eobecné zásady poistenia sú stanovené vo V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach pre cestovné poistenie a asistenãné sluÏby (ìalej len VPP) a vo
V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach pre poistenie nákladov na záchrannú
ãinnosÈ Horskej sluÏby (ìalej len VPP-H)
âlá nok 2.
Po is tné sumy
V prípade poistnej udalosti poskytne poisÈovateº na jedného poisteného (ak
nie je ìalej uvedené inak) poistné plnenie do v˘‰ky t˘chto poistn˘ch súm:
a) • z poistenia lieãebn˘ch nákladov v zahraniãí (okrem zubného o‰etrenia)................................................................................. bez obmedzenia
• na akútne zubné o‰etrenie..................................10.000 Sk/331,94 EUR*
• na transport chorého...................................................... bez obmedzenia
• na prepravu a ubytovanie osoby blízkej v prípade hospitalizácie poisteného......................................3.000 Sk/1 deÀ (max. do v˘‰ky 30.000 Sk)/
99,58 EUR*/1 deÀ (max. do v˘‰ky 995,82 EUR*)
• na prepravu neplnolet˘ch osôb doprevádzan˘ch hospitalizovanou osobou......................................................................30.000 Sk/995,82 EUR*
• náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrick˘ch, ortopedick˘ch alebo protetick˘ch pomôcok..........................5.000 Sk/165,97 EUR*
• lieãebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického ãinu......1.500.000 Sk/
49.790,88 EUR*
b) z úrazového poistenia:
• v prípade smrti úrazom (neplatí pre osoby, ktoré dov⁄‰ili vek 71
rokov).............................................................100.000 Sk/3.319,39 EUR*
• v prípade trval˘ch následkov úrazu................200.000 Sk/6.638,78 EUR*
• denné od‰kodné za hospitalizáciu poãas dovolenky............nepoisÈuje sa
c) z poistenia batoÏiny:
• na v‰etky ‰kody na batoÏinách jedného poisteného / na jednej
veci.........................................................................20.000 Sk/10.000 Sk/
663,88 EUR*/331,94 EUR*
• na v‰etky ‰kody na cennostiach alebo ‰portov˘ch potrebách/na jednu
cennosÈ alebo ‰portové náradie................................10.000 Sk/5.000 Sk/
331,94 EUR*/165,97 EUR*
• na v‰etky ‰kody na elektronick˘ch alebo optick˘ch prístrojoch / na jeden
elektronick˘ alebo optick˘ prístroj.............................10.000 Sk/5.000 Sk/
331,94 EUR*/165,97 EUR*
• na v‰etky ‰kody spôsobené vlámaním do auta...10.000 Sk/331,94 EUR*
V prípade dojednania pripoistenia:
• na v‰etky ‰kody na batoÏinách jedného poisteného / na jednej
veci.........................................................................50.000 Sk/25.000 Sk/
1.659,70 EUR*/829,85 EUR*
• na v‰etky ‰kody na cennostiach alebo ‰portov˘ch potrebách/na jednu
cennosÈ alebo ‰portové náradie..............................25.000 Sk/10.000 Sk/
829,85 EUR*/331,94 EUR*
• na v‰etky ‰kody na elektronick˘ch alebo optick˘ch prístrojoch / na jeden
elektronick˘ alebo optick˘ prístroj...........................25.000 Sk/10.000 Sk/
829,85 EUR*/331,94 EUR*
• na v‰etky ‰kody spôsobené vlámaním do auta...10.000 Sk/331,94 EUR*
d) z poistenia zodpovednosti za ‰kodu, na jednu poistnú udalosÈ pri ‰kode:
• na Ïivote a zdraví......................................2.000.000 Sk/66.387,84 EUR*
• na veci.......................................................1.000.000 Sk/33.193,92 EUR*
e) z doplnkov˘ch asistenãn˘ch sluÏieb:
• na právnu pomoc..............................................35.000 Sk/1.161,79 EUR*
• na základnú technickú pomoc pri ‰kode na majetku v mieste bydliska
poisteného............................................................5.000 Sk/165,97 EUR*
• pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov........10.000 Sk/331,94 EUR*
• pomoc pri oneskorenom dodaní batoÏiny leteckou spoloãnosÈou
o 24 h.................................................................2.000 Sk/66,39 EUR*
• pomoc pri oneskorenom dodaní batoÏiny leteckou spoloãnosÈou
o 48 h..........................................................ìal‰ích 2.000 Sk/66,39 EUR*
f) z poistenia stornovacích poplatkov a predãasného návratu:
• storno zájazdu, podºa dojednanej poistnej sumy
• predãasn˘ návrat na jednu poistenú osobu / jednu poistnú udalosÈ...........................15.000 Sk/60.000 Sk/497,91 EUR*/1.991,64 EUR*
g) Poistenie me‰kania letu.......................................................nedojednáva sa
Poistenie me‰kania dopravného prostriedku.......................nedojednáva sa
h) poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej sluÏby.............500.000 Sk/
16.596,96 EUR*
âlá nok 3.
Spo lu úãasÈ
Poisten˘ sa na náhrade ‰kody z kaÏdej poistnej udalosti podieºa:
a) fran‰ízou v sume 500 Sk/16,60 EUR* v prípade lieãebn˘ch nákladov
v zahraniãí,
b) spoluúãasÈou vo v˘‰ke 5%, min. 2.000 Sk/66,39 EUR*, max. 10.000 Sk/
331,94 EUR* v prípade zodpovednosti za ‰kodu,
c) spoluúãasÈou vo v˘‰ke 0% zo stornovacích poplatkov v prípade zru‰enia
cesty z dôvodu úmrtia,
d) spoluúãasÈou vo v˘‰ke 10% zo stornovacích poplatkov v prípade zru‰enia
cesty z dôvodu váÏneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré si vyÏiadajú hospitalizáciu,
e) spoluúãasÈou vo v˘‰ke 20% zo stornovacích poplatkov v prípade zru‰enia
cesty z ostatn˘ch dôvodov neÏ uveden˘ch v písm. c) a d).
âlánok 4.
Územná platnosÈ poistenia
Poistenie dojednané pre:
* zónu A sa vzÈahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Albánska,
AlÏírska, Andory, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, âeskej republiky, âiernej Hory, Dánska, Egypta, Estónska, Fínska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Izraela,
Libanonu, Líbye, Lichten‰tajnska, Litvy, Loty‰ska, Luxemburska,
Macedónska, Maìarska, Malty, Maroka, Moldavska, Monaka, Nemecka,
Nórska, Poºska, Portugalska (vrátane Azorsk˘ch ostrovov a Madeiry),
Rakúska, Rumunska, Ruska (európ.ãasÈ), San Marina, Slovinska, Srbska,

*
*
*

S˘rie, ·panielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), ·vajãiarska,
·védska, Talianska, Tunisu, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu a Veºkej Británie
zónu B sa vzÈahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území v‰etk˘ch ‰tátov sveta okrem Slovenskej republiky
zónu C sa vzÈahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území v‰etk˘ch ‰tátov sveta okrem USA, Kanady a Slovenskej republiky
zónu D sa vzÈahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
âlánok 5.
Cestovné poistenie pre pobyty v rámci SR

1. Cestovné poistenie pre pobyty v rámci SR sa vzÈahuje na poistné udalosti,
ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
2. Cestovné poistenie pre pobyty v rámci SR sa nevzÈahuje na poistenie lieãebn˘ch nákladov.
âlánok 6.
Cestovné poistenie pre zimné ‰porty
1. Cestovné poistenie pre zimné ‰porty a celoroãné cestovné poistenie sa na
rozdiel od ustanovení VPP vzÈahuje aj na:
a) lieãebné náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania alpského (zjazdového) lyÏovania, snowboardingu, jazdy na saniach, na vyznaãen˘ch tratiach,
b) úraz poisteného, ktor˘ vznikol pri lyÏovaní, snowboardingu, alebo jazde
na saniach, na vyznaãen˘ch tratiach, ak bolo v poistnej zmluve dojednané úrazové poistenie,
c) ‰kodu, ktorá vznikla na lyÏiach, snowboarde alebo saniach ako na batoÏine poisteného, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie batoÏiny,
cenností, elektronick˘ch a optick˘ch prístrojov a ‰portov˘ch potrieb,
d) zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu, ktorá vznikla pri lyÏovaní, snowboardingu alebo jazde na saniach, na vyznaãen˘ch tratiach, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za ‰kodu.
2. Ostatné ustanovenia VPP zostávajú v platnosti.
âlánok 7.
Zvlá‰tne ustanovenie
1. Poistenie platí najviac 90 dní od zaãiatku nepreru‰eného pobytu v zahraniãí
(s v˘nimkou taríf 1RR, 2RR a 4RR celoroãného cestovného poistenia, pri
ktor˘ch maximálna doba pobytu v zahraniãí je 365 dní) a poistenie nie je
moÏné predæÏiÈ alebo obnoviÈ.
2. Odchylne od ustanovenia VPP ãl.5 odsek 1 VPP a odchylne od VPP-H ãl.4
odsek 1 VPP-H sa dojednáva, Ïe poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného.
3. Odchylne od ustanovenia VPP ãl.5 odsek 3 VPP a odchylne od VPP-H ãl.4
odsek 3 VPP-H sa dojednáva, Ïe poistenie zaãína v deÀ uveden˘ v poistnej
zmluve ako zaãiatok poistenia (poistenej cesty), najskôr ale v deÀ, ktor˘ bezprostredne nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaº v poistnej zmluve nebolo dojednané poistenie s okamÏitou platnosÈou (dátum podania Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy (ìalej len “návrh”) je zhodn˘ s dátumom
uveden˘m v návrhu ako “Dátum odchodu“). Pokiaº v poistnej zmluve bolo dojednané poistenie s okamÏitou platnosÈou, poistenie zaãína okamihom zaplatenia poistného, nie v‰ak skôr, ako uplynutím troch hodín od hodiny uvedenej v návrhu ako hodina podania návrhu. Pokiaº v poistnej zmluve bolo dojednané poistenie s okamÏitou platnosÈou a poistník jednoznaãne nepreukáÏe ãas zaplatenia poistného, má sa za to, Ïe poistenie zaãalo nultou hodinou
dÀa nasledujúceho po dni uvedenom v návrhu ako „Dátum podania návrhu“.
4. Pre úãely t˘chto zmluvn˘ch dojednaní sa za zaplatenie poistného povaÏuje
buì vklad príslu‰nej sumy poistného na bankov˘ úãet poisÈovateºa v prípade
platby prostredníctvom vkladu sumy poistného priamo na úãet poisÈovateºa,
alebo v prípade platenia prostredníctvom platobného príkazu, danie príkazu
na poukázanie poistného z úãtu poistníka v prospech bankového úãtu poisÈovateºa, alebo v prípade platby prostredníctvom Slovenskej po‰ty, a.s., podanie po‰tového peÀaÏného poukazu na poukázanie poistného v prospech
bankového úãtu poisÈovateºa, ak na bankov˘ úãet poisÈovateºa bolo na základe takéhoto príkazu alebo podania poistné aj pripísané. V prípade pochybností má poisÈovateº právo poÏadovaÈ od poistníka doklad preukazujúci dátum a ãas vykonania platby poistného na úãet poisÈovateºa. V prípade, ak poisten˘ na ÏiadosÈ poisÈovateºa jednoznaãne nepreukáÏe, Ïe k zaplateniu poistného do‰lo pred vznikom ‰kodovej udalosti, poistenému nevzniká nárok
na poistné plnenie, resp. na náhradu nákladov súvisiacich so ‰kodovou udalosÈou. V prípade, ak poisÈovateº uÏ poistné plnenie alebo náklady súvisiace
so ‰kodovou udalosÈou poskytol, má voãi poistenému nárok na jeho vrátenie,
respektíve zaplatenie sumy vo v˘‰ke poistného plnenia.
5. Za rozhodn˘ dátum a ãas pre úãely urãenia zaãiatku poistenia sa povaÏuje
dátum a ãas vykonania vkladu poistného alebo príkazu na jeho úhradu za
podmienky, Ïe poistné bolo následne pripísané na úãet poisÈovateºa.
6. Poistník vyhlasuje, Ïe v‰etky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné
a pravdivé, a Ïe nezamlãal Ïiadnu skutoãnosÈ t˘kajúcu sa dojednávaného
poistenia.
7. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, Ïe bol oboznámen˘ so V‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienkami pre cestovné poistenie a asistenãné sluÏby,
V‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienkami pre poistenie nákladov na záchrannú
ãinnosÈ Horskej sluÏby, t˘mito Zmluvn˘mi dojednaniami a vyhláseniami t˘kajúcimi sa ochrany osobn˘ch údajov a súhlasí s ich obsahom.
8. Pokiaº poisÈovateº prijme návrh poistníka na zru‰enie poistnej zmluvy po zaãiatku platnosti poistenia, prináleÏí poistníkovi nespotrebované poistné. Nespotrebované poistné sa vypoãíta ako rozdiel zaplateného poistného a násobku poãtu dní platnosti poistenia a poistnej sadzby stanovenej v sadzobníku poisÈovateºa pre jeden deÀ krátkodobého poistenia s rovnak˘m rozsahom
krytia.
9. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy platí do dÀa zaãiatku poistenia, ktor˘ je
priamo v návrhu uveden˘ ako „Dátum odchodu“. V prípade, Ïe poistné nebude uhradené do dÀa zaãiatku poistenia, platnosÈ návrhu zanikne. Ak bol podan˘ Návrh na uzavretie poistnej zmluvy s okamÏitou platnosÈou (dátum podania návrhu je zhodn˘ s dátumom uveden˘m v návrhu ako “Dátum odchodu“), platnosÈ návrhu zanikne, ak poistné nebude uhradené do uplynutia 24.
hodiny dÀa uvedeného v návrhu ako „Dátum podania návrhu“. Podaním
návrhu sa rozumie dátum a ãas vypracovania návrhu poisÈovateºom.
10. *Konverzn˘ kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

