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• Poistné obdobie je jeden rok, pričom cestovné poistenie sa uzatvára  

na celé obdobie platnosti vašej platobnej karty.
• Dĺžka vášho nepretržitého pobytu v zahraničí môže dosiahnuť až 60, resp. 90, 

resp. 120 dní (v závislosti od druhu poistenia), pričom počet vycestovaní nie 
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• Cestovné poistenie je bez vašej spoluúčasti v poistení liečebných nákladov.
• Prostredníctvom tohto poistenia máte možnosť chrániť seba a celú svoju 
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Informácia pre zahraničných lekárov
Majiteľ tohto poistenia je poistený v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance 
Group v Slovenskej republike. Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group sa týmto zaväzuje uhradiť Vám prostredníctvom svo jej asistenčnej 
služby CORIS náklady spojené s ošet re ním, liečbou alebo hospitalizáciou pacienta 
na zákla de všeobecných poistných podmienok, zmluvného dojed nania a poistnej 
zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne poistného krytia kontaktujte 
našu asistenčnú službu CORIS na telefóne č. +421 2 5341 6371.

Information für ausländische Ärzte
Der Inhaber dieser Versicherung ist bei KOOPERATIVA pois ťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group in der Slowakischen Republik versichert. Die Gesellschaft KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group verpflichtet sich hier mit Ihnen mittels des 
Assistenzdienstes CORIS die Kosten, welche mit der Behandlung der Therapie oder 
dem Kran kenhausaufenthalt des Patienten verbunden sind auf Grund lage der 
allgemeinen Versicherungsbedingungen, der vertraglichen Vereinbarungen und 
des Versicherungsvertrages zu ersetzen. Im Falle irgendwelcher Zweifel hinsichtlich 
der Deckung der Versicherung kontaktieren Sie bitte unseren Assistendienst CORIS 
unter der Telefonnummer +421 2 5341 6371.

Information for doctors abroad
The owner of this insurance is insured with the insurance company of KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group in the Slovak Republic. The KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group company is hereby committed to pay you, 
trough the meciation of the assistant services of CORIS the costs incurred by medical 
treatment, medication orhospitalization of the patienton the basis of General 
insurance conditions, Constructal Agreements and the insurance contract. If you 
have any doubts to the insurance coverege, please, contact our assistant service 
CORIS at +421 2 5341 6371.

Informations pour les médecins étrangers
Le titulaire de cette carte d’assurance est assuré auprés des Assurances KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group en République Slovaque. Par la pésente 
carte, la société d’assurance KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
garantie de vous rembourser par l’intermé diaire des services d’assistance CORIS 
les frais liés aux soins, au traitement et á l’hospitalisation du patient sur la base 
des conditions d’assurance générales, des conventions contractuelles et du contract 
d’assurance.Dans la cas du moindre doute concernant n’importe quelle couverture 
d’assu rance, veuilez s’il vous plait contacter notre service d’assistance CORIS au 
numéro suivant +421 2 5341 6371.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Číslo účtu: 175126457/0900
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B
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Ako postupovAŤ v prípAde poistnej udAlosti?

predovšetkým
–  dbajte,abysanásledkypoistnejudalostizbytočnenezväčšovali,
–  hroziacejškodezabráňtespôsobomprimeranýmokolnostiam,
–  vprípadepotrebysaobráťtenaasistenčnúcentráluCORIS,natel.č.+ 421/2/53 41 63 71.

pri ochorení alebo úraze v zahraničí:
–  náklady spojené s ambulantným liečením (vrátane dopravy) zaplaťte v hotovosti a originály účtov starostlivo uschovajte, po návrate Vám budú

poisťovňoupreplatené,
–  vprípade,ženebudeteschopnítietoúčtyzaplatiťaleboakpotrebujeteradučipomoc,kontaktujteasistenčnúcentráluCORISapostupujtepodľajej

pokynov,
–  prihospitalizáciiaprevozedomovbezodkladnekontaktujteasistenčnúcentráluCORIS,
–  vprípadeautonehodyposkytnitevšetkydostupnédokladyvyšetrovacíchorgánovpoisťovni.

pri vzniku zodpovednosti za škodu a potreby právnej pomoci:
–  svojuzodpovednosťzaškodubezsúhlasupoisťovneneuznávajteanáhraduškodyneuhrádzajte,anisaktomunezaväzujte,
–  nepodpisujtežiadnydokument,ktoréhoobsahudobrenerozumiete,
–  vznikškodypokiaľmožnonahlástepolíciiaonahlásenísivyžiadajtepotvrdenie,
–  okolnostivznikuškodysasnažtezdokumentovať(fotografovanímapod.),
–  poškodenévecialeboichzvyškypodľamožnostiuschovajte,
–  vprípadepotrebyprávnejpomoci,zastupovania,prípadneúhradypeňažnejzáruky(kaucie),obráťtesanaasistenčnúslužbu.

Ak sa vaše osobné motorové vozidlo v zahraničí stane nepo jazdným:
–  náklady spojené s odtiahnutím nepojazdného vozidla, cestovným alebo dočasným ubytovaním zaplaťte v hotovosti a originály účtov starostlivo

uschovajte.PonávrateVámbudúpoisťovňouuhradené,
–  vprípade,ženebudeteschopnítietoúčtyzaplatiťaleboakpotrebujeteradučipotrebuprivolaťpomoc(napr.odťah.službu,ubytovanieapod.),obráťte

sanaasistenčnúslužbuapostupujtepodľajejpokynov.

pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:
 1. Meno a priezvisko.
 2. druh poistenia a číslo poistky.
 3. pomoc, akú potrebujete.
 4. Miesto, kde sa nachádzate, a č. telefónu  
  pre opätovný kontakt.
 5. Miesto trvalého alebo prechodného bydliska.
 6. Miesto zamestnania.
 7. dĺžka pobytu v zahraničí.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne 
(v slovenskom jazyku) na telefóne č. + 421/2/53416371

Podrobnéinformácienájdetevďalejuvedenýchzmluvnýchpoistnýchpodmienkach.
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HLAVA I

Článok i 
všeobecné ustanovenia

1. Precestovnépoistenievzahraničí(ďalejlen„poistenie“),ktoréuzatváraKOOPERATIVApoisťovňa,a.s.ViennaInsuranceGroup(ďalejlen„poisťovňa“),
upravujúpríslušnéustanoveniaObčianskehozákonníka,Osobitnépoistnépodmienkyprepoistenieliečebnýchnákladovvzahraničí,Osobitnépoistné
podmienky pre poistenie batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia, Osobitné poistné podmienky pre úrazové
poistenie,Osobitnépoistnépodmienkyprepoisteniezodpovednostizaškodu,Osobitnépoistnépodmienkyprepoistenieprávnejochranynacestách
vzahraničí,Osobitnépoistnépodmienkyprepoistenienepojazdnéhomotorovéhovozidla,Osobitnépoistnépodmienkyprepoisteniestornazájazdu,
Osobitnépoistnépodmienkyprepoisteniepredčasnéhonávratuzozájazdu,zmluvnédojednaniauvedenévpoistnejzmluveatietopoistnépodmienky.

2. Cestovné poistenie uzatvárané medzi poisťovňou a majiteľmi účtov vedených v  Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len „majiteľ účtu alebo poistník“)
prostredníctvomSlovenskejsporiteľne,a.s.(ďalejlen„banka“)jesúčasťouslužieb,ktorébankaposkytujesvojimklientomdržiteľommedzinárodných
platobnýchkariet.

Článok ii 
poistené osoby

1. Cestovnépoistenieuzatváranébankouvmenepoisťovneapoistníkom,ktorýuhradístanovenépoistné,môžebyťuzatvorenéakoindividuálnepoistenie,
t.j.poistenýjelendržiteľmedzinárodnejplatobnejkarty(ďalejlen„karty“)aleboakorodinnépoistenie,t.j.spoluspoistenýmdržiteľomkarty,súpoistení
ajjehorodinnípríslušníci,zaktorýchsapovažujemanžel/-kaalebodruh/-žka,akoajspolubývajúcedetidoich19.rokuvekubezohľadunaichpočet.
Podmienkoudojednaniapoisteniaje,žežiliposlednýrokpreddojednanímpoisteniavspoločnejdomácnosti.

2.Zadieťado19.rokuvekusapreúčelytohtopoisteniapovažujedieťa,ktorévdeňuzatvoreniapoistenianedovŕšilo19.rokvekuaniejezárobkovočinné.
Vprípade,žedieťadosiahne19.rokvekupočastrvaniapoistenia,vnasledujúcompoistnomobdobísapoistenienatotodieťaužnevzťahuje.

3.Akbolouzatvorenérodinnépoistenie,vzťahujesadohodnutýrozsahpoistenia inarodinnýchpríslušníkovdržiteľaplatobnejkartynezávisleodjeho
prítomnostinazahraničnejceste.

4.Kplatobnýmkartámtypu„Business“jemožnéuzatvoriťvýlučneindividuálnepoistenie.
5. PoisteniesauzatvárapreobčanovSlovenskejrepublikyacudzincov,ktorýchvekvčaseuzatvoreniapoistenianepresiahol75rokovamajúpovolený

pobytnaúzemíSlovenskejrepubliky.VtomprípadeplatípoistenievdojednanomúzemnomrozsahumimoúzemiaSlovenskejrepublikyatiežmimo
územiaštátu,kdejepoisťovanýcudzinecprihlásenýktrvalémupobytualebomáštátneobčianstvo.

6. Vprípade,žepoistenýdovŕši75.rokvekupočastrvaniapoistenia,považujesazapoistenéhodoukončeniatohtopoistnéhoobdobia.Vnasledujúcom
poistnomobdobísanaňhoužpoistenienevzťahuje.

Článok iii 
dohodnuté druhy poistenia, poistné sumy

PODMIENKY POISTENIA PRE CESTOVNÉ POISTENIE K MEDZINÁRODNEJ PLATOBNEJ KARTE VYDÁVANEJ 
SLOVENSKOU SPORITEĽŇOU, A. S.

  druh poistenia visA electron visA Classic visA Business visA Gold
   Maestro MasterCard Mass MasterCard Business MasterCard Gold
   Maestro Business   MasterCard World
      visA Gold Business 
      MasterCard Gold Business
Max.trvaniecesty 60 90 90 120
poistenie liečebnýchnákladov 100 000 eur  100 000 eur 100 000 eur 150 000 eur
v zahraničí spoluúč.0 spoluúč.0 spoluúč.0 spoluúč.0
–akútnezubnéošetrenie 250 eur/1zub 250 eur/1zub 250 eur/1zub 250 eur/1zub
   max. 500 eur max. 500 eur max. 500 eur max. 500 eur
–repatriáciatelesnýchpozostatkov Áno Áno Áno Áno
–záchrannáakcia 20 000 eur 20 000 eur 20 000 eur 20 000 eur
–liečebnénákladyvprípadeterorist.
 útoku 50 000 eur 50 000 eur 50 000 eur 50 000 eur

poistenie batožiny 1 000 eur/ 1 000 eur/ 1 000 eur/ 1 500 eur/
   1 vec 250 eur 1 vec 250 eur 1 vec 250 eur 1 vec 500 eur
–stratacestovnýchdokladov 332 eur/spoluúčasť10% 332 eur/spoluúčasť10% 332 eur/spoluúčasť10% 332 eur/spoluúčasť10% 
trvalé následky úrazu 7 000 eur 7 000 eur 15 000 eur 20 000 eur
smrť následkom úrazu 5 000 eur 5 000 eur 10 000 eur 20 000 eur
 poistenie zodpovednosti za škodu 
–nazdraví 35 000 eur 60 000 eur 80 000 eur 100 000 eur
–naveci 10 000 eur spoluúč.0 15 000 eur spoluúč.0 20 000 eur spoluúč.0 25 000 eur spoluúč.0
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poistenie právnej ochrany 3 000 eur 12 000 eur 12 000 eur 12 000 eur
na cestáchv zahraničí kaucia1 500 eur kaucia5 000 eur kaucia5 000 eur kaucia5 000 eur
   spoluúč.0 spoluúč.0 spoluúč.0 spoluúč.0
 poistenie nepojazdného  
 motorového vozidla Áno Áno Áno Áno

storno zájazdu (so zahrnutím  nie nie 1 350 eur 2 000 eur
 storna letenky)   spoluúčasť10% spoluúčasť10%
poistenie predčasného návratu nie 500 eur/osoba  1 000 eur/osoba 1 000 eur/osoba
 zo zájazdu  1 000 eur/rodina  3 500 eur/rodina
náklady na cestu príbuzného Áno Áno Áno Áno
 Asistenčné služby Áno/bez limitu Áno/bez limitu Áno/bez limitu Áno/bez limitu

Kplatobnýmkartámtypu„Business“jemožnéuzatvoriťvýlučneindividuálnepoistenie.
Poistnésumyuvedenéprijednotlivýchdruhochpoisteniasavzťahujúvždynajednuosobu.
Poistnépodmienkyjednotlivýchdruhovpoistenísúšpecifikovanévďalejuvedenýchdoložkách.

Článok iv 
Miestna platnosť poistenia

Akvosobitnýchpoistnýchpodmienkachpre jednotlivépoistenianie jedohodnuté inak,vzťahujesatotopoistenienapoistnéudalosti,ktorénastalina
územíktoréhokoľvekštátusvetaokremúzemiaSlovenskejrepubliky.Poisteniesatiežnevzťahujenaúzemieštátu,vktorommápoistenýudelenéštátne
občianstvo,bydliskoalebopracovnépovolenie.

Článok v 
vznik, zmeny, doba trvania a zánik poistenia

1. Poistenievznikáuzatvorenímpoistnejzmluvy,ktorá jeprílohouzmluvyovydaníapoužívaníplatobnejkartymedziSlovenskousporiteľňou,a.s.a jej
klientom.

2. Poistenie začína nultou hodinou nasledujúceho dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak sa nedohodlo, že začína už od času jej uzavretia, alebo nultou
hodinouneskoršiehodňadohodnutéhovpoistnejzmluve.

3.Poisteniesadojednávanadobuneurčitú.Poistnéobdobiejejedenrok.Poistnéobdobiekončíuplynutímjednéhorokaododňa,ktorýjeoznačenýako
dátumúčinnostipoistenia.

4.Účinnosťpoisteniasavzťahujenaprvých60,resp.90,resp.120dnípobytuvzahraničíľubovoľnečastopoceléročnépoistnéobdobie.
5.Poistenietrvápočasdobyplatnostizmluvy,nazákladektorejjeklientovivydanáplatobnákarta,atoajvobdobíblokácieplatobnejkarty(strata,krádež),

resp.včasekedydržiteľovikartyvzahraničíbolavydanátzv.núdzováplatobnákarta(EmergencyCard).Vprípade,žezmluva,nazákladektorejbola
klientovivydanáplatobnákarta,nenadobudlaúčinnosť,poistenienevznikne.

6.Akbankaprevydákartuza iný typkartyzdôvodu,žeukončilaposkytovanieurčitéhotypukarty,pričomsklientomsaneuzatváranovázmluva,na
základektorejjeklientovivydanákartaaaksanainýtypkartyvzťahujúrovnaképodmienkypoistenia,poistenietrvánaďalej.BankainformujePoisťovňu
o tejtoskutočnostipísomne,a tonajneskôr30dnípreddátumomukončeniaposkytovaniaurčitéhotypukarty.Poisťovňa jenazákladeoznámenia
Banky o tento iný typ karty oprávnená jednostranne doplniť druh poistenia. Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo poškodeniu karty, ku ktorej bolo
dojednanépoistenieadržiteľkartypožiadaovydanienovejkarty,poistenieplatínaďalejajprenovúkartu,pokiaľ jenovákartavydanánazáklade
zmluvy,podľaktorejbolavydanápôvodnáplatobnákarta.

7. Počas doby platnosti karty môže jej držiteľ požiadať o zmenu rozsahu poistenia z individuálneho na rodinné. Zmena rozsahu poistenia nadobúda
účinnosťnultouhodinounasledujúcehodňapopodpiseŽiadostiozmenucestovnéhopoisteniakmedzinárodnejplatobnejkarteSlovenskejsporiteľne,
a.s.banke,aksanedohodlo,žezačínaužodčasujejpodpisu.Vprípadezmenyrozsahupoisteniazrodinnéhonaindividuálne,tátonadobúdaúčinnosť
poskončeníaktuálnehopoistnéhoobdobia,atovprvýdeň,ktorýnasledujepouplynutípoistnéhoobdobia.

8.Poistenieokremdôvodovuvedenýchvovšeobecnezáväznomprávnompredpisezaniká:
a)výpoveďoupoistnejzmluvykukoncupoistnéhoobdobia;výpoveďmusíbyťpodanáaspoňšesťtýždňovpredjehouplynutím,
b)zánikomzmluvyuzatvorenejmedzibankouaklientom–držiteľomkarty,nazákladektorejbolaklientovivydanáplatobnákarta,poisteniezaniká

uplynutím24.hodinydňa,vktoromdošlokzánikuzmluvy.Vtomtoprípademámajiteľúčtunároknavyplatenietzv.nespotrebovanéhopoistného,t.j.
poistnéhozapočetmesiacov,oktorésaplatnosťpoisteniaskracuje,pričomkaždýajzačatýmesiacplatnostipoisteniasapočítaakocelýmesiac.
Poisťovateľmáprávoznížiťvýškunespotrebovanéhopoistnéhoonáklady,ktorémuvzniklisozrušenímpoistenia,najviacalevovýške3,32EUR,

c)písomnouvýpoveďoupoisťovnealebopoistenýmdo3mesiacovpooznámenípoistnejudalosti.Poisteniezanikáuplynutím30dníoddoručenia
výpovededruhémuúčastníkovi,

d)nezaplatenímjednorazovéhopoistnéhoalebopoistnéhozaprvépoistnéobdobiedotrochmesiacovodjehosplatnosti.Poistenieďalejzaniknetým,
žepoistnézaďalšiepoistnéobdobienebolozaplatenédojednéhomesiacaododňadoručeniavýzvypoistiteľanajehozaplatenie,aknebolopoistné
zaplatenépreddoručenímtejtovýzvy.Výzvapoistiteľamusíobsahovaťupozornenie,žepoisteniezaniknevprípadejehonezaplatenia.Toistéplatí,
ak bola zaplatená len časť poistného. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta vrátila
odosielateľoviakonedoručenú.
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9.Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednania poistenia môže poistiteľ
odstúpiťodzmluvy,akpripravdivomaúplnomodpovedanínaotázkytýkajúcesadojednaniapoistenia,prípadnejehozmeny,byzmluvuneuzatvoril
alebozmenunedojednal.

10.Zásielka,ktorousaoznamujevýpoveď,odstúpenieodzmluvyaleboodmietnutiepoistnéhoplnenia,sapovažujezadoručenúdňom,keďjuadresátprijal,
odmietolprijať,alebodňom,keďjupoštavrátilaodosielateľoviakonedoručenú.

Článok vi 
poistné

Poistné je stanovené na jeden rok. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné jednorazovo nasledujúci deň po podpise Poistnej zmluvy. Poistné za
nasledujúcepoistnéobdobiejesplatnéročneprikaždomvýročípoistnejzmluvy,pričomakideopoistnézmluvyuzatvorenév15.až31.kalendárnydeň
mesiaca,poistnéjesplatnév15.deňmesiaca,ktorýsasvojímoznačenímzhodujesoznačenímmesiaca,vktorombolapoistnázmluvauzatvorená,aak
ideopoistnézmluvyuzatvorenév1.–14.kalendárnydeňmesiaca,poistné jesplatnév15.deňmesiaca,ktorýpredchádzamesiacu,ktorýsasvojím
označenímzhodujesoznačenímmesiaca,vktorombolapoistnázmluvauzatvorená.Akjepoistníkvomeškanísplatenímpoistného,jepovinnýzaplatiť
poistiteľoviúrokzomeškaniazakaždýdeňomeškaniavzmyslevšeobecnezáväznýchprávnychpredpisov.

Článok vii 
splatnosť poistného plnenia

1. Poistnéplneniejesplatnédo15dní,lenčopoistiteľskončilvyšetreniepotrebnénazistenierozsahupovinnostipoistiteľaplniť.
2. Vyšetreniesamusívykonaťbezzbytočnéhoodkladu;aksanemôžeskončiťdojednéhomesiacapotom,keďsapoistiteľopoistnejudalostidozvedel,

jepoistiteľpovinnýposkytnúťpoistenémunazákladepísomnejžiadostiprimeranýpreddavokzpredpokladanejvýškyškody,akjepreukázanýprávny
základnárokupoistenéhonaposkytnutiepoistnéhoplnenia.

3. Vprípade,akpreukázanievznikunárokunaposkytnutiepoistnéhoplneniazávisíodvýsledkuvyšetrovaniaorgánovčinnýchvtrestnomkonaní,hasičov
apod.,vyšetreniepoistiteľavzmyslebodu1tohtočlánkuniejemožnéskončiťskôr,akodoručenímrozhodnutiaorgánovčinnýchvtrestnomkonaní,hasičov
apod.poistiteľovi.

Článok viii 
potvrdenie o dojednaní cestovného poistenia

Potvrdenieodojednanícestovnéhopoisteniavystavenédržiteľovikartypoisťovňouprostredníctvombankyslúžiakopreukaz,nazákladektoréhojemožné
kontaktovaťasistenčnúcentrálupoisťovnevprípadepoistnejudalosti,ktorásitakýtokontaktvyžaduje.Stratualebokrádežtohtopotvrdeniajepoistený
povinnýoznámiťbanke,ktorájeoprávnenávydaťnáhradnépotvrdenie.

Článok iX 
Záverečné ustanovenia

1. Predoručovaniepísomnostíplatí,žepísomnosťjedoručenádňom,keďjuadresátprevezme,odmietneprevziaťalebojupoštavrátiakonedoručenú.
Písomnostisadoručujúnaposlednúznámuadresupoistenéhoalebopoisťovne.

2.Poistený súhlasí s tým, aby poisťovňa podľa potreby preverovala jeho zdravotný stav v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých mu je poskytovaná
zdravotná starostlivosť. Za týmto účelom zbavuje zdravotný personál povinnosti mlčanlivosti voči poisťovni o všetkých údajoch, týkajúcich sa jeho
zdravotnéhostavu.

3. Poisťovňajepovinnázachovávaťmlčanlivosťoskutočnostiachtýkajúcichsapoisteného,ktorésadozvedelpridojednávanípoisteniaalebolikvidácii
poistnejudalosti.

4. Všetkyprípadnézmenyvtýchtopoistnýchpodmienkachmusiabyťvykonanépísomnouformoualenpovzájomnejdohodeobidvochzmluvnýchstrán.
5. Prípadnéspory,ktorévzniknúvsúvislostistýmtopoistením,budúpodliehaťprávuajurisdikciiSlovenskejrepubliky.

HLAVA II
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

PRE POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ

Článok i 
predmet poistenia 

1. Poisteniesavzťahujena liečebnénáklady,ktorévzniknúvprípadenáhlehoochoreniaaleboúrazupoistenéhovzahraničí.Náhlyprípad je taký,pri
ktorom nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život poisteného, jeho telesnú integritu a môže spôsobiť vážne následky na zdraví
poistenéhoalebojehotelesnejintegrite,prípadnepríznakychorobypoisteného(poruchavedomia,krvácanie,náhleochorenienákazou,úrazapod.)
vyžadujúokamžitúzdravotnúpomoc.

2.Akjetozhľadiskaakútnehozdravotnéhostavupotrebné,poisťovňaposkytneplnenieza:
 – lekárskevyšetrenie,
 – lekárskeošetrenie,
 – hospitalizáciupoistenéhovnemocničnejizbe,pričompoisťovňasivyhradzujeprávo,ženákladyzapobytvnemocnicihradíibadodoby,keďbude

poistenýschopnýprevozudomov,
 – nutnúoperáciu,
 – liekyzakúpenénalekárskypredpis,
 – zapožičanieumelýchkončatín,barlí,invalidnýchvozíkovainýchzdravotníckychprístrojovapomôcoknalekárskypredpis,
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 – zubnéošetrenieprináhlychakútnychstavochnazmierneniebolesti,
– ošetrenieprikomplikáciáchvťarchavosti,ktorévzniknúpredsiedmymmesiacomtehotenstva,
– liečebnénákladyvzniknuténazákladeteroristickéhoútoku,akmiestopobytualebomiestoktorýmmalpoistenýprechádzať(akniejemožnépoužiť

náhradnúbezpečnútrasu)nebolooficiálnevyhlásenéštátnymiorgánmiSR,inýchštátov,čivýznamnýmimedzivládnymiinštitúciamizanebezpečné
zdôvoduterorizmuazuvedenýchdôvodovneexistovaloodporúčaniedokonkrétnehomiestanecestovať,

– nákladyzáchrannejslužbyalebotaxislužbyzaprepravudonajbližšejnemocnice(prineschopnostichodiťapod.),
– nákladyzaprepravudomov,akpoistenýnebudemôcťzozdravotnýchdôvodovpoužiťpredpokladanýdopravnýprostriedok,pričomsipoisťovňa

alebozmluvnýpartnervyhradzujeprávorozhodnúťospôsobedopravysosúhlasomošetrujúceholekárapoisteného.
3.Poisťovňa poskytne plnenie za náklady spojené so záchrannou akciou poisteného (vyhľadávaním v horskej oblasti, vyslobodzovaním, prepravou

pozemnouajleteckoudopravou)avprípadejehoúmrtiaijehotelesnýchpozostatkov.Poisťovňaposkytnetaktiežplnenievprípadenehôdnamori,v
dopravnomprostriedku,ktorýhavarovalalebovbudove,resp.stavbe,ktorésazrútili.

4.Poisťovňaposkytneplneniepodľapredchádzajúcehoboduvovýškenákladovpodľatarifyvmiesteichvzniku,avšaknanajvýšdosumy20000EUR.
5.Poistenývyhlasuje,žezbavujevyšetrujúcehoaleboošetrujúceholekáravzahraničíivSRpovinnostidodržaťlekársketajomstvovočipoisťovni,prípadne

jejzmluvnémupartnerovi(asistenčnejfirme).

Článok ii 
výluky z poistenia liečebných nákladov

1. Poisťovňaneposkytneplnenieza:
– každýúkon,ktorýniejepotrebnýsprihliadnutímnazisteniediagnózyaleboošetrovania,
– akékoľvekošetrovanie,ktoréjepokračovanímužexistujúcehostavupredpoistenímavčaseuzavretiapoisteniabolopredvídateľnéalebosveľkou

pravdepodobnosťouvčasetrvaniapoistenianevyhnutné,
– liekynachorobyznámeužpredzačiatkomcestovania,
– prepravunaúzemieSRbezpredchádzajúcehoodsúhlaseniaspoisťovňou,resp.zmluvnýmpartnerom,
– psychiatrickéošetrenie,
– fyzikoterapiu,akupunktúru,
– lekárskeošetrovanievdôsledkupožitiaalkoholualebonávykovejlátky,ktoránebolavydanánalekárskypredpis,
– očkovanienesúvisiacesnevyhnutnýmošetrenímalebonevyhnutnýmliečením,
– zubnéošetrenieaošetreniesánkykaždéhodruhusvýnimkouprvéhoošetrenianazákladeakútnehostavubolesti,
– bežnéalebokontrolnévyšetrenie,
– kontaktnúšošovkuaokuliare,
– následnúliečbu,ktorúbolomožnérealizovaťnaúzemíSRazdravotnýstavastýmspojenýprevozpoistenéhotoumožňoval,
– preventívnukontroluavyšetrenie,
– náklady,ktorébolineúčelnevynaloženéapresahujúobvyklýpriemervštáte,kdevzniklapoistnáudalosť,
– zvýšenénáklady,ktorébolispôsobenétým,žepoistenýnesúhlasilsprevozomapritomjehozdravotnýstavtoumožňoval.

2.Zpoistnéhokrytiasúvylúčenénákladyliečenia,akbyvzniklivsúvislostis:
– vojnou,občianskouvojnou,sociálnymiapolitickýminepokojmi,účasťounanepokojoch,povstaniachaštrajkoch,
– tým, že si poistený úraz, chorobu alebo smrť sám úmyselne spôsobil alebo k nemu došlo pri páchaní trestného činu, alebo v dôsledku požitia

alkoholu,drog,liekov(bezlekárskehopredpisu)aomamnýchlátok,
– škody v dôsledku vedomého a hrubého porušenia bezpečnostných, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. predpisov a usmernení

záchrannejslužby,
– vedenímmotorovéhovozidlabezvodičskéhooprávnenia,
– prenosnýmipohlavnýmichorobami,chorobamizostratyimunity(AIDS),akbolpoistenýdiagnostikovanýakonositeľvírusuHIV,
– odstraňovanímkozmetickýchnedostatkovatelesnýchanomálií,
– dezinfekcie,vystavenímlekárskychposudkovaatestovpreošetrujúcipersonál,
– následkaminepodrobeniasapovinnémuočkovaniupricestáchdozahraničia,
– pobytomvkúpeľoch,vsanatóriách,vliečebnýchozdravovniachapodobnýchzariadeniachzaúčelomliečebnýcharehabilitačnýchprocedúr,
– psychoanalytickouapsychoterapeutickoustarostlivosťou,
– samovraždoupoistenéhoalebopokusomoňu.

3. Poisteniesaďalejnevzťahujena:
– pracovnécestyzaúčelomvykonávaniafyzickej(manuálnej)práce,
– zahraničnécestyzaúčelomprípravyaaktívnejúčastinaorganizovanýchprofesionálnychiamatérskychšportovýchpodujatiach(tzv.organizovaný

šport),
– osoby,ktorýchpracovný,resp.študijnýpobytvzahraničíjespravidladlhšíako60,resp.90,resp.120dníaktorépobytlenprerušujúnacestudomov

doSR,akonapr.montéri,obchodnízástupcovia,leteckýpersonál,samostatnípodnikatelia,osobynaštudijnompobyteapod.,
– zahraničnécestyzaúčelomaktívnejúčastinarizikovýchalebotzv.adrenalínovýchšportoch -najmäartistickýšport,bojovéšporty,motoršporty

(jazdanaštvorkolkách,motorkách),jazdeckéšporty,jaskyniarstvo,paintball,skateboarding,kitesurfing,zorbing,viaferrata(A-E),americkýfutbal,
ragby,pozemnýhokej,ľadovýhokej,rýchlokorčuľovanie,hokejbal,cyklokros,bikros,biketrial,zjazdnabicyklivhorskomteréne,jazdana„U“rampe
avskateparku,speleológia,potápanie(hlbšieako40m),športovélietanie,zoskokaletspadákom,tandemovýzoskok,závesnélietanie,paragliding,
letnarogalách,parasailing,parašutizmus,bungeejumping,alpinizmus,skialpinizmus,skalolezectvo,horolezectvo,jazdanavodnomskútri,rafting,
jachting,surfing,windsurfing,kiting,kaňoning,športovástreľba,poľovníctvo,šerm,historickýšerm,turistikavykonávanápoľadovcochaturistika
vykonávanápoznačenýchajneznačenýchcestách,aksúnatejtocesteumiestnenéumeléistiaceprostriedky(napr.laná,reťaze,rebríky),výpravy
aleboexpedíciedomiestsextrémnymiklimatickýmipodmienkami,aleborozsiahlychneobývanýchoblastí(púšť,polárneoblasti),  jazdanašpor-
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tových boboch, športových saniach, skoky na lyžiach, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených trás, freestylové lyžovanie afreeridové
lyžovanie,hasičskýšportai.,

– vodičovzpovolaniaprepravujúcichosobyalebonáklad,
– pracovnépobytynazákladepersonálneholeasingu.

Článok iii 
povinnosti poisteného 

1. Prihospitalizácii jepoistenýpovinnýneodkladne,najneskoršiedo24hod.kontaktovaťcentráluasistenčnejslužbypoistiteľauvedenúvpoistnejzmluve.
Vnemocnicijepoistenýpovinnýpredložiťdokladopoistení.Poistiteľzaplatívtomtoprípadeprostredníctvomasistenčnejslužbynákladyspojenésliečením
vnemocnici.

2.Platbyspojenésambulantnýmliečenímzaplatípoistenýnamiestevhotovosti.DokladyotýchtoplatbáchpredložíponávratedoSRpoistiteľovi.Poistiteľ
poukážepoistnéplnenievEURpoistenému.Vprípade,akpotrebujepoistenýradučipomocprivyhľadanílekárskehoošetreniaalebojevofinančnejtiesni,
môžesaajpriambulantnomošetreníobrátiťnaasistenčnúslužbupoistiteľauvedenúvpoistnejzmluve.

Článok iv 
ostatná poskytnutá pomoc

Akjepoistenýoprávnenýnapoistnéplnenieztohtopoistenia,zmluvnýpartneralebopoisťovňaposkytnepodľapotrebynasledovnéslužbyapomoc:

1. nÁvŠtevA CHorÉHo
Vprípade,žezdravotnýstavpoistenéhojenatoľkovážny,ževyžadujeliečebnýpobytvnemocnicistrvanímliečbyviacako14dní,pričomniejemožnájeho
preprava do vlasti, potom poisťovňa uhradí pre jednu osobu, ktorá má trvalý pobyt v SR, jeho návštevu. Náklady na cestu (pohonné hmoty použitého
motorovéhovozidla,cestovnélístky,letenkavturistickejtriede),akoajubytovaniemax.na4nocidovýšky70,00EUR/nocbudúpopredloženíúčtovpois-
ťovňouuhradenévovýške80%skutočnýchpreukázateľnýchnákladov.
Akpoisťovňanedalapísomnýsúhlasnanávštevupoisteného,nákladynataktovykonanúcestunehradí.

2. predĹŽenie poBYtu
Ak po nemocničnom pobyte poistený nemôže absolvovať cestu domov (v lekársky odôvodnených prípadoch, prekážky pri doprave a pod.), poisťovňa
zabezpečí pre poisteného ubytovanie, max. však 4 noci a uhradí hotelové náklady do výšky 130,00EUR/noc. Tieto uhradí i pre jedného rodinného
príslušníka,ktorýzabezpečujesprievodpoistenémudovlasti.

3. preprAvA dieŤAŤA
Pokiaľvdôsledkuchorobyaleboúrazu,prípadnesmrtipoistenéhozostalodieťado15rokovbezdozoruvzahraničí,poisťovňauhradíprejednuosobu,
ktorámátrvalýpobytvSRaktorásprevádzadieťadoSR,cestutamaspäť.Aktakejtoosobyniet,zmluvnýpartneralebopoisťovňazabezpečíbezpečnú
dopravudieťaťadomovauhradícestovnénákladystýmspojené.

4. preprAvA telesnÝCH poZostAtkov
VprípadeúmrtiapoistenéhovzahraničípoisťovňazabezpečíprepravujehotelesnýchpozostatkovnaúzemieSRahradínákladystýmspojené.Vzáujme
urýchlenéhoprevozutelesnýchpozostatkovzosnuléhojepotrebné,abynajbližšípríbuznívnajkratšomčasepredložilipoisťovninasledovnédoklady:
– úmrtnýlistalekárskeosvedčenieopríčinesmrti,
– rodnýlist,
– sobášnylist,prípadneúmrtnýlistmanžela/manželky,
– potvrdeniepohrebnéhoústavuonáslednomzrealizovanípohrebu,
– vprípadenehodydokumentypotrebnénaupresneniebližšejpríčinysmrti.
Poisťovňabezjejpredchádzajúcehopísomnéhosúhlasunehradínákladyspojenésprepravoutelesnýchpozostatkovpoisteného.

5. predČAsnÝ nÁvrAt
Vprípadeúmrtiaalebonáhlehoohrozeniaživotanajbližšiehopríbuznéhopoisteného(manžel(ka),dieťa,rodič,starýrodič,súrodenec)vSR,pričomtáto
udalosťnastanepočaspobytupoistenéhovzahraničí,poisťovňahradívynaloženécestovnénáklady.Podmienkouplneniaje,abyklienttakýtonávratzo
zahraničiavopredodsúhlasilspoisťovňou.

Článok v 
plnenie poisťovne

1. Pokiaľniejeustanovenímtýchtopoistnýchpodmienokobmedzenéplneniepoisťovne,jepoisťovňapovinnávyplatiťsumuzodpovedajúcupreukázateľne
vynaloženýmnákladomnanevyhnutnúlekárskustarostlivosťvrátanetransportu.Odstanovenéhoplneniaodpočítaplneniazinýchpoistení(zdravotné
poistenie,zodpovednosťzprevádzkymotorovýchvozidielapod.).

2.Plneniepoisťovnezajednupoistnúudalosťjeobmedzenédohodnutoupoistnousumou.
3.PoisťovňavyplatíPoistenémupoistnéplnenievmeneeuro.PrepočetinejmenynamenueurosavykonápodľakurzovéholístkaEurópskejcentrálnej

bankyplatnéhovdeňvznikupoistnejudalosti.
4.Právonaplnenie,ktorépoistenémuvyplývazozdravotnéhopoistenia,prechádzavplnomrozsahunapoistiteľa,atodovýškyplnenia,ktorépoistenému

vyplatil.
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HLAVA III
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE BATOŽINY, CENNOSTÍ, 
ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PRÍSTROJOV A ŠPORTOVÉHO NÁRADIA 

Článok i 
predmet poistenia

Predmetompoisteniajebatožinaaveciosobnejpotreby,ktorésipoistenýberiesosebounacestyapobyt.Batožinousarozumejúobvykléveciosobnej
potrebypoistenéhonadanýúčelcesty,ktorésipoistenývzalsosebounacestualeboktorésizakúpilpočascesty,vrátaneelektronickýchaoptických
prístrojov,športovéhonáradiaainýchvecí.
Predmetompoistenianiesú:
– predmetyumeleckej,historickej,zberateľskejhodnotyastarožitnosti,
– motorovévozidlá,lode,lietadlá,rogaláaichpríslušenstvo,
– peniaze,šeky,vkladnéknižky,kreditnékarty,cestovnélístky,ceniny,cennépapiere,
– cennosti,okrempredmetovosobnejpovahy,ktoréslúžiabezprostrednenaosobnúpotrebupoisteného,akosúnapr.kožuchy,kožušiny,hodinky,šperky

zdrahýchkovov,kameňovaperál(prstene,náušnice,náhrdelníky,spony),strelnézbrane.

Článok ii 
rozsah poistenia

Poistiteľposkytujenáhraduzapoškodenie,zničenie,stratuaodcudzeniepoistenejbatožinyvdôsledkupoistnejudalostidefinovanejvčlánkuIIIzatýchto
poistnýchpodmienok.

Článok iii 
poistná udalosť

1. Poistnouudalosťousarozumie:
a) poškodenie,zničeniealebostratapoistenejbatožinyspôsobenej:

– požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, zemetrasením, povodňou, záplavou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ
ktakémuzrúteniualebozosuvunedošlopriemyselnoualebostavebnouprevádzkou,

– vodouzvodovodnýchzariadení,
– pridopravnejnehodevozidlaprepravujúcehopoistenúbatožinu;

b) poškodeniealebozničeniepoistenejbatožiny,prípadnejejstrata:
– včase,keďbolapoistenýmzverenánapotvrdeniedopravcovinaprepravualebopodľapokynovprepravcuuloženávspoločnombatožinovom

priestore,
– včase,keďbolanapotvrdeniedanádoúschovydozariadenianatourčeného,
– akbolpoistenýzbavenýmožnostiveciopatrovať,napr.vdôsledkuzávažnéhozraneniapridopravnejaleboinejnehodealebonáhlehoakútneho

ochoreniavyžadujúceholekárskeošetrenie;
c) krádežpoistenejbatožinyspôsobom,priktorompáchateľprekonalprekážkychrániacevecpredkrádežou,ato:

– počasprepravy,
– včase,keďbolauloženánamiestenatourčenomalebonamieste,kamsazvyčajneodkladávzariadení,vktoromjepoistenýubytovaný,
– lúpežnýmprepadnutím;

d) krádež poistených vecí z oddeleného, uzavretého a uzamknutého batožinového priestoru motorového vozidla alebo z uzamknutého strešného
nosiča(„truhla“),zapredpokladu,žepoistenávecnebolaviditeľnázvonka,aninezasahovaladointeriérumotorovéhovozidla.

2. Poistenéveciniesúpoistenímkryté,aksúponechanévinteriérimotorovýchvozidiel,vlodiachavinýchdopravnýchprostriedkoch.
3. Zavecpoddozoromsapovažuje,akpoistenýalebonímpoverenáosobajenepretržiteprinejprítomná.

Článok iv 
poistenie cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia

1. Akbolaškodaspôsobenákrádežounacennostiach,elektronickýchaoptickýchprístrojochašportovomnáradí,vzťahujesapoistenienatietovecilen
vtedy,ak:
a) včasepoistnejudalostiichmalpoistenýprisebe,nasebeakichkrádežidošlolúpežou,
b) v čase poistnej udalosti boli poisteným odovzdané do individuálnej úschovy v ubytovacom zariadení alebo k ich krádeži došlo vlámaním sa do

uzamknutýchpriestorovubytovaciehozariadenia,
c)včasepoistnejudalostibolpoistenýzbavenýmožnostiopoistenévecisastaraťvdôsledkuvážnehopoškodeniajehozdraviaúrazomalebonáhlym

akútnymonemocnením,vyžadujúcimsiurgentnélekárskeošetrenie.
2.Naúčelytohtopoisteniasaza:

a) cennostipovažujúpredmetyslúžiacenabezprostrednúosobnúpotrebupoisteného.Za takétopredmety jemožnépovažovaťpredmety (šperky)
zhotovenézdrahýchkovov,kameňov,perál(prstene,hodinky,náušnice,náhrdelníky,spony,piercingapod.),strelnézbrane,kožuchyakožušiny;

b) elektronicképrístrojepovažujúprenosnéprístrojenazáznamaprenosdát,reprodukciuobrazualebozvuku,audiovizuálnatechnika,osobnýpočítač
spríslušenstvomaperiférnymzariadením,mobilnételefóny;

c) opticképrístrojepovažujúfotoaparáty,ďalekohľady,videokamery,filmovaciaapremietaciatechnika;
d) športovénáradiepovažujúvecipotrebnénavykonávaniešportovejčinnosti,ktorájevprogramecesty(pobytu),alebojeoprávnenýpredpoklad,že

takútošportovúčinnosťbudepoistenývykonávať.
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Článok v 
výluky z poistenia

1. Právonapoistnéplnenienevzniká,akpoistenávecbolapoškodená,zničená,odcudzenáalebostratená:
– úmyselnýmkonanímpoisteného,jehomanžela,manželky,priamehopríbuznéhoaleboosobyžijúcejspoistenýmvspoločnejdomácnosti,
– vdôsledkuchybyalebopoškodenia,ktorémalapoistenávecvčasedojednaniapoistenia,
– počassafarihorolezeckýchvýstupovavýprav,aksavzmluvenedohodloinak,
– včase,keďbolpoistenýužubytovaný,anapriektomusinechalbatožinuvdopravnomprostriedku.

2. Právonapoistnéplnenienevznikátiež,akpoistenávecbolastratenávčase,keďjupoistenýnechalbezdozoru.
3. Právonapoistnéplnenienevznikne,akbolapoistenávecodcudzenázprívesuzaparkovanéhomimostráženéhopriestoru.
4. Poistiteľnenahradíškodunapoistenejvecispôsobenúchyboumateriálu,opotrebovanímanevhodnýmbalením.
5. Právonapoistnéplnenienie jeanivtedy,akkpoistnejudalostidošlovdôsledkuvojnovéhostavu,občianskychnepokojov,sabotážou, terorizmom,

štrajkom,zásahomštátnejmoci,blokádou,zhabaním,pôsobenímrádioaktívnehožiarenia.

Článok vi 
povinnosti poisteného

1. Oznámiťbezmeškaniaorgánompolíciepríslušnéhoštátupoistnúudalosť,ktorávzniklazaokolnostívzbudzujúcichpodozrenieztrestnéhočinualebo
pokusuoň,akvzniknutáškodajeväčšiaako33,19EUR,avyžiadaťsipolicajnýzápis.

2. Oznámiť poistnú udalosť, ktorá nastala v ubytovacom zariadení alebo na stráženom parkovisku majiteľovi, prípadne správcovi tohto zariadenia,
avyžiadaťsivystaveniezápisuovznikuarozsahuškody.

3. Vprípadepoistnejudalosti,ktoránastalapočasprepravy,oznámiťtodopravcoviavyžiadaťsipotvrdenieooznámení.
4. Akpooznámenípoistnejudalostialebopovýplatepoistnéhoplneniazistí,žesanašlastratenáaleboodcudzenávec,ktorejsapoistnáudalosťtýka,je

povinnýoznámiťtopoistiteľovibezzbytočnéhoodkladu,najneskôrvšakdo5dníodnájdeniastratenejaleboodcudzenejveci.
5. Vrátiťpoistiteľovipoistnéplneniepoodpočítaníprimeranýchnákladovnaopravunájdenejveci,akbolipotrebnénaodstráneniepoškodení,ktorévznikli

včase,keďbolzbavenýmožnostisvecouzaobchádzať,najmenejvšakto,čobydostalpripredajipoškodenejveci.
6. Dbaťpodľasvojichmožnostínato,abypoistnáudalosťnenastala,neporušovaťpredpisyapovinnostismerujúcekodvráteniupoistnejudalostialebo

zmenšeniunebezpečenstvajejvzniku.
7. Aknastalapoistnáudalosť,ktorábymohlabyťdôvodomvznikuprávanapoistnéplnenie,bezodkladneoznámiťpoistiteľovipríčinyaokolnostijejvzniku

aurobiťpodľamožnostínutnéaúčelnéopatrenia,abysaškodanezväčšila.
8. Daťpoistiteľovivšetkyvysvetlenia,spolupracovaťprizisťovanípríčinarozsahupoistnejudalostiapredložiťpoistiteľovipožadovanépísomnostipotrebné

najejlikvidáciu.
9. Vprípadepoistnejudalostipripoistenýchvecítechnickéhocharakteru(napr.drahšíchako250EUR)jenutnépredložiťpoistiteľovidokladoichnákupe

acene.
10.Vprípade,žepoistenýdojednápoistenietohoistéhozáujmu(tejistejveci)natoistérizikouinéhopoistiteľa,jepovinnýtútoskutočnosťihneďoznámiť

auviesťmenopoistiteľaavýškudojednanejpoistnejsumy.
11.Vykonaťvšetkyopatrenia,abyprávonanáhraduškodyspôsobenépoistnouudalosťoumoholpoistiteľuplatniťvočizodpovednejosobe.
12.Akpoistenýporušilpovinnostiuvedenévbodoch1–11aleboaknásledkompožitiaalkoholualebonávykovýchlátokprispelkvznikupoistnejudalosti

alebozväčšeniujejnásledkov,poistiteľjeoprávnenýpoistnéplnenieprimeraneznížiť.

Článok vii 
poistné plnenie

1. Akdôjdekpoistnejudalosti,jepoistnéplneniepoistiteľaobmedzenépoistnousumoudohodnutouvpoistnejzmluve(limit).
2. Akpoistenávecbolapoškodenátak,žejuniejemožnéopravouuviesťdopredošléhostavu,akbolazničená,stratenáaleboodcudzená,poisťovateľ

vyplatísumuzodpovedajúcuprimeranýmnákladom,ktorétrebavynaložiťnavýrobuvecírovnakéhodruhuakvalityvnovomstave(platínižšiazosúm),
zníženú o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu veci z doby pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu
použiteľnýchzvyškovzničenejveci.

3.Vprípadekrádežealebostratyosobnýchdokladovpoistenéhovzahraničí(cestovnédoklady,vodičskéoprávnenie)alebokľúčovpoistiteľuhradína
základepredloženýchúčtovvýdajenazaobstaranienutnýchdokladovalebonáhradnýchkľúčov.Poistiteľtiežuhradínákladyspojenésnevyhnutnou
výmenou zámku ako následok krádeže alebo straty kľúčov. Poistné plnenie poisťovne je obmedzené sumou 332 EUR z jednej poistnej udalosti.
Spoluúčasťpoistenéhoje10%minimálne16,60EUR.Plneniesazapočítavadocelkovejvýškypoistnejsumyprepoisteniebatožiny.



HLAVA IV 
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE 

Článok i 
predmet poistenia

1. Poisťovňavrámciúrazovéhopoisteniapreindividuálneosobyaleboskupinyosôbdojednáva:
– poisteniepreprípadsmrtinásledkomúrazu(ďalej„smrťúrazom“),
– poisteniepreprípadtrvaléhotelesnéhopoškodenianásledkomúrazu(ďalejiba„trvalénásledkyúrazu“).
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Článok ii 
poistná udalosť

1. Poistnouudalosťouvúrazovýchpoisteniachjeúrazpoisteného.Úrazomvzmyslepoistnýchpodmienokjetelesnépoškodenie,resp.smrť,spôsobené
neočakávanýmanáhlympôsobenímvonkajšíchsílalebovlastnejtelesnejsily,resp.neočakávanýmaneprerušenýmpôsobenímvysokýchalebonízkych
vonkajšíchteplôt,plynov,pár,žiareniaajedov(svýnimkoumikrobiálnychjedovaimunotoxickýchlátok).

2. Poisťovňaplnízatiepoistnéudalosti,ktorévzniknúpočasúčinnostipoisteniamimoúzemiaSlovenskejrepubliky.
3. Poisťovňajepovinnáplniťizaujmynazdraví,ktorébolipoistenémuspôsobené:

a)chorobouvzniknutouvýlučnenásledkomúrazu,
b)zhoršenímnásledkovúrazuchorobou,ktoroupoistenýtrpelpredúrazom,
c) miestnymhnisanímpovniknutíchoroboplodnýchzárodkovdootvorenejranyspôsobenejúrazomanákazoutetanompriúraze,
d)diagnostickými,liečebnýmiapreventívnymizákrokmivykonanýmizaúčelomliečenianásledkovúrazu,
e) utopením,
f) zlomením,vykĺbenímanatrhnutím,nievšakvnútornýchorgánovacievvdôsledkunáhlej,neprimeranejtelesnejnámahy,
g)elektrickýmprúdomaúderomblesku.

4. Právonaplnenienieje:
a)privznikuazhoršeníprietrží,herniíkaždéhodruhuvrátaneherniídisku,nádorovkaždéhodruhuapôvodu,bercovýchvredov,diabetickýchgangrén,

privznikuazhoršeníaseptickýchzápalovšľachovýchpošiev,svalovýchúponov,kĺbovýchvačkov,epikondylitíd,zapovrchovéodreninykože,verte-
broalgickýalumboischiadickýsyndróm,

b)priinfekčnýchchorobách,ajkeďboliprenesenézranením,
c)zapracovnéúrazyachorobyzpovolania,pokiaľnemajúpovahuúrazupodľatýchtopodmienok,
d)prinásledkochdiagnostických,liečebnýchapreventívnychzákrokov,ktorénebolivykonanézaúčelomliečenianásledkovúrazu,
e)prizhoršeníchorobyvdôsledkuúrazu,
f) prináhlychcievnychpríhodáchapriodlúpenísietnice,aknebolúrazichvýlučnoupríčinou,
g)pri smrti alebo telesnom poškodení jadrovým žiarením, vyvolaným výbuchom alebo poruchou jadrového zariadenia a prístrojov, konaním alebo

nedbalosťouzodpovednýchosôb,inštitúciealeboúradupridoprave,skladovaníalebomanipuláciisrádioaktívnymimateriálmi,
h)prisamovražde,pokuseoňuaúmyselnomsebapoškodení.

Článok iii 
plnenie poisťovne

1. Vzávislostioddojednanéhodruhuúrazovéhopoisteniajepoisťovňapovinnáposkytnúťplnenieza:
a)trvalénásledkyúrazu,
b)smrťspôsobenúúrazom.

2.Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť jednorazové plnenie. Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodujúce
dojednanievpoistnejzmluvezapredpokladu,žetomunebrániaustanoveniatýchtopodmienokanipoistnejzmluvy,ktoréobmedzujú,vylučujúalebo
inýmspôsobomupravujúpoistnéplnenie.

3.Výškuplneniazatrvalénásledkyúrazuurčípoisťovňanazákladesprávylekárapodľa„Zásadatabuliekprehodnotenietelesnýchpoškodenívúrazovom
poistení“poisťovne(ďalejlen„oceňovacietabuľky“),platnýchvčasevznikupoistnejudalosti.Dooceňovacíchtabuliekmáprávopoistenýnahliadnuťna
každej organizačnej jednotke poisťovne. Oceňovacie tabuľky môže poisťovňa doplňovať a meniť. Výšku plnenia určí poisťovňa podľa oceňovacích
tabuliekplatnýchvčasevznikupoistnejudalosti(úrazu).

4.Akpoistenýžiadakontrolnévyšetrenieposudkovým lekárompoisťovne, jepovinnýznášaťnáklady tohtovyšetrenia.Pokiaľnazákladekontrolného
vyšetreniavyplatípoisťovňaďalšieplnenie,vrátipoistenémunákladynatotokontrolnévyšetrenie.

5.Priprávachnaplnenieztohtopoisteniazačínaplynúťpremlčaciadobarokpovznikupoistnejudalosti.
6.Výplatapoistnéhoplneniasauskutočnívsúladesplatnýmiprávnymipredpismiupravujúcimidaňzpríjmu.

Článok iv 
plnenie z poistenia trvalých následkov úrazu

1. Ak úraz, ktorý sa stal počas účinnosti poistenia, zanechá poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent,
koľkýmpercentámzodpovedápodľaoceňovacíchtabuliekrozsahtrvalýchnásledkovpoichustálení,avprípade,žesaneustálilidotrochrokovodo
dňaúrazu,koľkýmpercentámzodpovedáichstavkukoncutejtolehoty.Akjevoceňovacíchtabuľkáchstanovenéhodnoteniepercentuálnymrozpätím,
určípoisťovňavýškuplneniavrámcidanéhorozpätiatak,abyzodpovedalopovahearozsahutelesnéhopoškodeniaspôsobenéhoúrazom.

2.Ak jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotí poisťovňa celkové následky súčtom percent za jednotlivé
následky.

3.Aksajednotlivénásledkytýkajútohoistéhoúdu,orgánualeboichčasti,hodnotiasaakocelok,atonajviacpercentomuvedenýmvoceňovacejtabuľke
preanatomickúalebofunkčnústratu,maximálnevšakdovýšky100%.

4.Aksatýkajútrvalénásledkyúrazučastitelaaleboorgánu,ktorýchfunkciebolizníženézakejkoľvekpríčinyužpredúrazom,poisťovňaznížiplnenie
otoľkopercent,koľkýmpercentámzodpovedározsahpredchádzajúcehopoškodeniastanovenéhopodľaoceňovacíchtabuliek.

5.Aknemôžepoisťovňaplniťpreto,žetrvalénásledkyniesúešteustálenépouplynutíšiestichmesiacovododňaúrazuajeznámyichrozsah,jepovinná
poskytnúťpoistenémunajehopožiadanieprimeranýpreddavok.

6.Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom sumu, ktorá
zodpovedározsahutrvalýchnásledkovúrazupoistenéhovčasejehosmrti,najviacvšaksumuzodpovedajúcupoistnejsumedohodnutejpreprípad
smrtinásledkomúrazu.
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Článok v 
plnenie z poistenia smrti následkom úrazu

1. Akbolaúrazomspôsobenápoistenémusmrť,ktoránastalanajneskôrdotrochrokovododňaúrazu,jepoisťovňapovinnávyplatiťpoistnúsumupre
prípadsmrtinásledkomúrazutomu,komuvzniklosmrťoupoistenéhoprávonaplnenie.

2.Akpoistenýnanásledkyúrazuzomrieapoisťovňaužplnilazatrvalénásledkytohtoúrazu,jepovinnávyplatiť lenrozdielmedzipoistnousumoupre
prípadsmrtinásledkomúrazuaužvyplatenousumou.

Článok vi 
výluky, obmedzenie plnenia poisťovne

1. Poisťovňapodľaokolnostíprípaduznížisvojeplnenie,najviacvšakojednupolovicu,akdošlokúrazupoistenéhovsúvislostisjehokonaním,prektoré
boluznanýsúdomzavinnéhotrestnýmčinom,resp.vsúvislostiskonaním,ktorýminémuspôsobilťažkúujmunazdravíalebosmrťaleboktorýmhrubo
porušildôležitýzáujemspoločnosti.

2.Akbolokonaniepodľaodseku1úmyselnéaokolnostitakéhoprípadutoodôvodňujú,poisťovňaznížisvojeplnenieoviacakopolovicu.
3.Akdošlokúrazupoistenéhopodvplyvomalkoholu,omamnýchčitoxickýchlátok,poisťovňaznížisvojeplnenie,najviacvšakojednupolovicu.Akmal

takýtoúrazzanásledoksmrťpoisteného,znížipoisťovňasvojeplnenielenvtedy,akkúrazupoistenéhodošlovsúvislostisjehokonaním,ktorýminému
spôsobilťažkúujmunazdravíalebosmrť.Ustanovenieozníženíplneniapodľatohtoodsekusanemôžepoužiťnaprípady,naktorésasúčasnevzťahuje
odsek1a2.

4.Akpoistenýpoúrazenevyhľadábezzbytočnéhoodkladulekárskeošetreniealebosaneliečipodľapokynovlekára,mápoisťovňaprávoprimeraneznížiť
plnenie,najviacvšakojednupolovicu,pokiaľtotokonaniemalovplyvnavýškupoistnéhoplnenia.

5. Poisťovňaniejepovinnáplniťzapoistnéudalosti,ktorévznikli:
a) vpriamejalebonepriamejsúvislostisúčasťoupoistenéhona:

– vojnovýchudalostiach,sociálnychapolitickýchnepokojoch,povstaniachaštrajkoch,
b) priletoch,naktorépoužitélietadloalebopilotnemaliúradnépovoleniealeboktoréboliuskutočnenéprotiúradnémupredpisu,bezvedomiačiproti

vôlidržiteľalietadla,
c) priúčastipoistenéhonasúťažiachapretekochsovzdušnými,vodnýmiacestnýmidopravnýmiprostriedkamialebopriprípravnýchjazdách,letoch

aplavbáchknim(tréning).
6.Poisteniesanevzťahujena:

a)pracovnécestyzaúčelomvykonávaniafyzickej(manuálnej)práce,
b) zahraničnécestyzaúčelomprípravyaaktívnejúčastinaorganizovanýchprofesionálnychiamatérskychšportovýchpodujatiach(tzv.organizovaný

šport),
c) osoby,ktorýchpracovný,resp.študijnýpobytvzahraničíjespravidladlhšíako60,resp.90,resp.120dníaktorépobytlenprerušujúnacestudomov

doSR,akonapr.montéri,obchodnízástupcovia,leteckýpersonál,samostatnípodnikatelia,osobynaštudijnompobyteapod.,
d) zahraničnécestyzaúčelomaktívnejúčastinarizikovýchalebotzv.adrenalínovýchšportoch–najmäartistickýšport,bojovéšporty,motoršporty

(jazdanaštvorkolkách,motorkách),jazdeckéšporty,jaskyniarstvo,paintball,skateboarding,kitesurfing,zorbing,viaferrata(A-E),americkýfutbal,
ragby,pozemnýhokej,ľadovýhokej,rýchlokorčuľovanie,hokejbal,cyklokros,bikros,biketrial,zjazdnabicyklivhorskomteréne,jazdana„U“rampe
avskateparku,speleológia,potápanie(hlbšieako40m),športovélietanie,zoskokaletspadákom,tandemovýzoskok,závesnélietanie,paragliding,
letnarogalách,parasailing,parašutizmus,bungeejumping,alpinizmus,skialpinizmus,skalolezectvo,horolezectvo,jazdanavodnomskútri,rafting,
jachting,surfing,windsurfing,kiting,kaňoning,športovástreľba,poľovníctvo,šerm,historickýšerm,turistikavykonávanápoľadovcochaturistika
vykonávanápoznačenýchajneznačenýchcestách,aksúnatejtocesteumiestnenéumeléistiaceprostriedky(napr.laná,reťaze,rebríky),výpravy
alebo expedície do miest s extrémnymi klimatickými podmienkami, alebo rozsiahlych neobývaných oblastí (púšť, polárne oblasti), jazda na
športovýchboboch,športovýchsaniach,skokyna lyžiach, lyžovanieasnowboardingmimovyznačených trás, freestylové lyžovaniea freeridové
lyžovanie,hasičskýšportai.,

e) vodičovzpovolaniaprepravujúcichosobyalebonáklad,
f) pracovnépobytynazákladepersonálneholeasingu.

7. Osoba,ktorejsmrťoupoistenéhomávzniknúťprávonaplneniepoisťovne,totoprávonenadobudne,akspôsobilapoistenémusmrťúmyselnýmtrestným
činom,prektorýbolauznanásúdomzavinnú.Včase,keďsaprotiosobe,ktorejmávzniknúťprávonaplnenie,vedievyšetrovaniealeboinékonanie
pretakýtotrestnýčin,niejepoisťovňapovinnáplniť.

Článok vii 
oprávnená osoba na plnenie poisťovne

1. OprávnenýmiosobamivzmysleustanoveníObčianskehozákonníkasú:
a)manžel(manželka)poisteného,
b)akho(jej)niet,detipoisteného,
c)akichniet,rodičiapoisteného,
d)akichniet,osoby,ktoréžilispoistenýmpodobunajmenejjednéhorokupredjehosmrťouvspoločnejdomácnostiaktorésaztohtodôvodustarali

ospoločnúdomácnosťaleboboliodkázanévýživounapoisteného,
e)akichniet,dedičiapoisteného.

Článok viii 
práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

1. Poisťovňajeoprávnenávsúvislostispoistnýmiudalosťamioverovaťzdravotnýstavpoisteného,atonazákladesprávvyžiadanýchodzdravotníckych
zariadení,vktorýchsapoistený liečil,akoajprehliadkou lekárom,ktoréhomusamaurčí.Podpísanímnávrhupoistnejzmluvypoistenýsúhlasí,aby
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poisťovňapodľapotrebyzisťovalajehozdravotnýstavaoprávňujekaždéholekára,ktorýhodoterazošetrovalalebohobudeošetrovať,abyposkytol
poisťovniinformácieojehozdravotnomstave.

2.Poisťovňamáprávovyžiadaťsiďalšiedokladypotrebnéprelikvidáciupoistnejudalosti,archivovaťichapreverovaťpodkladyrozhodujúceprestanovenie
rozsahupoistnéhoplnenia.

3.Pooznámenípoistnejudalostijepoisťovňapovinnávykonaťvyšetrovanie,nevyhnutnénazistenierozsahupovinnostipoisťovneplniť,bezzbytočného
odkladuavyplatiťplnenie,akvznikolnárok,vlehotestanovenejObčianskymzákonníkom.

4.Poistený,resp.poistník,jepovinnýpravdivozodpovedaťnaotázkypoisťovnetýkajúcesavznikupoistnejudalostiprezistenierozsahupoistnéhoplnenia.
5.Poistník,resp.poistený,jepovinnýpočastrvaniapoisteniaoznámiťpoisťovnivšetkyzmenytýkajúcesapoistnejzmluvy(napr.zmenuadresy,sídla,mena

apod.).
6. Povinnosťoupoistenéhojebezzbytočnéhoodkladuvyhľadaťpoúrazelekárskeošetreniealiečiťsapodľapokynovlekára.
7. Poistenýaleboten,komuvznikloprávonaplnenie,jepovinnýpoisťovnipísomneoznámiť,žedošlokpoistnejudalostianažiadosťpoisťovnepredložiť

všetkyďalšiedokladypotrebnénastanovenierozsahupoistnéhoplnenia.Poistenýjepovinný,nažiadosťpoisťovneajejnáklady,podrobiťsavyšetreniu
lekárom,ktoréhopoisťovňasamaurčí.Kýmniesútietopovinnostisplnené,poisťovňanevyplatípoistnúsumu.

8.Poistený,resp.ten,komuvznikloprávonaplnenie,jepovinnýpreukázať,žedošlokpoistnejudalosti.

HLAVA V
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

Článok i 
predmet poistenia

1. Pripoistenízodpovednostizaškodumápoistenýprávo,abypoisťovateľzanehouhradilvrozsahuavovýškepodľapríslušnýchprávnychpredpisovvoči
nemuuplatnenéapreukázanénárokynaúhraduškodyspôsobenejpoistenýmvsúvislostisčinnosťoualebovzťahomkinejosobe:

 – nazdravíalebousmrtením,
 – poškodením,zničenímalebostratouveci,pokiaľpoistenýzaškoduzodpovedávdôsledkusvojhokonaniaalebovzťahuvčasetrvaniapoistenia,ak

sanedohodloinak.

Článok ii 
výluky z poistenia

1. Poisteniesanevzťahujenaškodyspôsobené:
– neoprávnenýmužívanímmotorovéhovozidla,
– úmyselnýmtrestnýmčinom,hrubounedbanlivosťou,neposkytnutímpomoci,
– uloženímfinančnejpokuty,
– úmyselne alebo pri prevzatí zodpovednosti nad rámec stanovený právnymi predpismi alebo neplnením si povinností odvrátiť škodu a zabrániť

zväčšovaniuvzniknutejškody,
– prevádzkoudopravnýchprostriedkov,pokiaľsanaňuvzťahujezákonnépoistenie,
– priplnenípracovnýchúlohvpracovno-právnychvzťahochalebovpriamejsúvislostisnimi,pokiaľvpoistnejzmluveniejestanovenéinak,
– neoprávnenýmmanipulovanímshorľavýmialebovýbušnýmimateriálmi,
– priamoalebonepriamovojnou(bezohľadunato,čibola,alebonebolavyhlásená),inváziou,akciamizahraničnýchnepriateľov,občianskouvojnou,

vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením
majetkuvládou,štátnymialebomiestnymiúradmialebonazákladeichnariadení,terorizmom,sabotážouaštrajkami,

– znečistenímvodyalebopôdy,alebonainúškoduspôsobenúnaživotnomprostredí,
– zavlečenímaleborozšírenímnákazlivejchorobyľudí,zvierataleborastlín.

2.Poistiteľ nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú v spoločnej
domácnosti.

3.Poistiteľtaktiežnenahradíškodu:
– nahnuteľnejveci,ktorásíceniejevovlastníctvepoisteného,alepoistenýjumápožičanú,prenajatúalebojupoužívazinéhodôvodu,alebojumá

useba,
– nanehnuteľnosti(jejpríslušenstve),ktorúpoistenýužívaprotiprávne,
– nanehnuteľnosti(jejpríslušenstve),ktorúpoistenýužívanazákladeoprávneniaaškodaneprevyšuje50,00EUR,
– akjeneopodstatnenosťnáhradyzaškodupotvrdenápísomneadvokátom,
– súdnehosporu,ktoréhoprejednaniemôžebyťuskutočnenénaúzemíSR.

Článok iii 
poistná udalosť

Zpoisteniazodpovednostizaškodumápoistenýprávo,abypoistiteľzaňhonahradilškoduvzniknutú inémuvsúvislostisčinnosťoualebosovzťahom
poistenéhobližšieoznačenýmvpoistnejzmluve,pokiaľpoistenýzaškoduzodpovedávdôsledkusvojhokonaniaalebovzťahuvčasetrvaniapoistenia.

Článok iv 
poistná suma pri zodpovednosti za škodu

1. Poistnásumadohodnutávpoistnejzmluvejehornouhranicoupoistnéhoplneniazajednuavšetkyškodypočasročnéhopoistnéhoobdobia.
2.Akdôjdesúčasnekviacerýmpoškodeniam,ktorémajútúistúpríčinu,považujúsazajednupoistnúudalosť.
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Článok v 
povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný neodkladne oznámiť poistnú udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, na asistenčnú službu na
telefónnychčíslachjejcentrál,ktorésúuvedenénakarteavpoistnejzmluve,alebooznámiťudalosťpoisťovni.Následnejepovinnýnajneskôrdo15dní
ponávratedoSRpísomneoznámiťpoistnúudalosťprepotrebylikvidácie.

2.Poistenýjeďalejpovinný:
– vynakladaťvšetkoúsilieavyužiťvšetkyprostriedkyamožnostinapredchádzanieškodám,
– vprípade,žedošlokudalosti,ktorábymohlabyťdôvodomvznikuprávanapoistnéplnenie,urobiťpotrebnéopatrenia,abyškodabolačonajmenšia,
– spolupracovaťspoistiteľomprizisťovanípríčinarozsahupoistnejudalosti,
– poskytnúť pravdivé informácie o príčinách vzniku škody a predložiť poistiteľovi požadované písomnosti (listy, žaloby, predvolania, rozhodnutia,

uznesenia)nevyhnutnénalikvidáciu,
– oznámiťbezmeškaniaprokurátorovialeboorgánompolíciepoistnúudalosť,ktorávzniklazaokolnostívzbudzujúcichpodozrenieztrestnéhočinu

alebozpokusuoň,akbolaspôsobenáškodaväčšiaako100,00EUR,
– oznámiťbezodkladnepoistiteľovi,ževsúvislostisovzniknutouškodousazačalotrestnékonanieprotipoistenémuainformovaťjuovýsledkochtohto

konania,
– písomneoznámiťpoistiteľovi,žepoškodenýprotipoistenémuuplatnilprávonanáhraduškody,ktorúmánahradiťpoistiteľ,avyjadriťsakpožadovanej

náhradeajejvýške,
– písomneoznámiťpoistiteľovi,žepoškodenýuplatňujenároknanáhraduškodynasúdealebonainompríslušnomorgáne,
– vkonaníonáhradeškody,ktorúmápoistiteľnahradiť,postupovať v súladespokynmipoistiteľa,najmädohodnúťsasnímo tom,ktohobude

zastupovať. Ak poistený bez písomného súhlasu poisťovateľa nevznesie námietku premlčania alebo ak sa zaviaže bez tohto súhlasu uhradiť
premlčanúpohľadávku,poistiteľniejepovinnýposkytnúťpoistnéplnenie,

– zabezpečiťvočiinémuprávonanáhraduškodyspôsobenejpoistnouudalosťoupodsankciouvzmysle§799Obč.zákonníka.

Článok vi 
poistné plnenie

1. Poistnéplnenieprezodpovednosťzaškodunesmiepresiahnuťpoistnúsumudohodnutúvpoistnejzmluve(poistnásuma).
2.Ak jesumavypočítanáakonáhradaškodyvyššianežsuma,ktorásavzmluvedohodlaakonajvyššiepoistnéplnenie, jepoistiteľpovinnýplniť len

poistnúsumu.
3.Zaškoduspôsobenúnaklenotochainýchcennostiach,naveciachumeleckej,historickejalebozberateľskejhodnoty(obrazy,sochy,zbierkyznámok

apod.)jepoistnéplnenieobmedzenésumou250EURzajednuvecalebozbierkuazaškodunapeniazochnasumu70EUR.Akvšakideoplnenie
zpoistenia,vktoromsadohodlapoistnásumazaškodynaveciach,nesmiepoistnéplneniepodľatohtoustanoveniaspoluspoistnýmplnenímzaškody
nainýchveciachpresiahnuťdohodnutúpoistnúsumu.

4.Akpoistenýnahradíškodualebo jejčasťpoškodenémupriamo,máprávo,abymupoistiteľvydalmajetkovýprospech,ktorý taktozískal,avšak len
vrozsahu,vakombybolpoistiteľpovinnýposkytnúťpoistnéplnenievzmysletýchtopoistnýchpodmienok.

5.Pokiaľopovinnostipoistenéhonahradiťškodurozhodujepríslušnýorgán,jepoistiteľpovinnýposkytnúťpoistnéplnenieažnazákladeprávoplatného
rozhodnutiatohtoorgánu.

Článok vii 
právo postihu

1. Poistiteľ má voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré zaplatil za poisteného, ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo
návykovejlátky.Náhradasaznižujeprimeranekvýškeškodyaokolnostiam,zaktorýchdošlokuškode.

2.Akpoistenýporušípovinnostičl.V,jepoistiteľoprávnenýpožadovaťodpoistenéhonáhraduaždovýšky50%vyplatenejnáhradyškody.
3.Akpoistenýspôsobíporušenímpovinnostivčl.Vzvýšenienákladovpoistiteľovinavybavovaniepoistnejudalostialebovznikinýchnákladov,ktoréby

vprípadesplneniastanovenýchpovinnostínevznikli(súdnetrovy,úrokyapod.),jepoistiteľoprávnenýuplatniťpostihvrozsahusumytaktovzniknutých
nákladov.

4.Poistnéplnenieobmedzenépoistnousumoujepoistiteľoprávnenýzastanovenýchpodmienokprimeraneznížiť.

HLAVA VI
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
PRÁVNEJ OCHRANY NA CESTÁCH V ZAHRANIČÍ

Článok i 
predmet poistenia

Predmetompoisteniajeposkytnutieprávnejochranypoistenémunauplatneniejehoprávnychzáujmovvrozsahustanovenomvpoistnejzmluve,akoajúhrada
stýmspojenýchnákladovdovýškydojednanejpoistnejsumy.
1. Poisteniesavzťahujenaprávnuochranuauplatnenieprávnychzáujmovpoistenéhoako:

 – vlastníkaaoprávnenéhodržiteľamotorovéhovozidla,
 – oprávnenéhovodičamotorovéhovozidla,
 – oprávnenéhospolucestujúcehovmotorovomvozidle,
 – chodca,
 – cyklistu,
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 – cestujúcehovdopravnomprostriedku,resp.naprávnuochranupredneoprávnenevznesenýminárokminanáhraduškody.
2. Trestnékonanie–právnaochranavtrestnomkonanízačatompríslušnýmiorgánmiprotipoistenémuvdôsledkujehonedbanlivostnéhokonania,ktoré

mázanásledoktrestnoprávnypostih.
3. Priestupkové konanie – právna ochrana v priestupkovom konaní začatom príslušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku jeho zavineného

protiprávnehokonania,ktorémázanásledokpostihpodľazákonaopriestupkoch.
4. Odobratievodičskéhooprávnenia–právnaochranapoistenéhovsprávnomkonaní:

– vsúvislostisudelením,odobratímvodičskéhooprávneniaaleboobmedzenímjehorozsahu,svýnimkouprávnychsporovvsúvislostisodobratím
vodičskéhooprávneniaudelenéhonaskúšobnúdobu,

– vsúvislostisevidencioumotorovýchvozidielaleboschvaľovanímichtechnickejspôsobilosti.
5. Náhradaškody–právnaochranapriuplatňovaníoprávnenýchnárokovpoistenéhonanáhraduškodyvyplývajúcejzmimozmluvnejzodpovednostiza

škodu.
6. Záväzkovéprávo–právnaochranapriuplatňovaníoprávnenýchzáujmovpoistenéhovsporochvznikajúcichzozáväzkovýchprávnychvzťahov(napr.

nájom,opravaainé),ktorýchpredmetomjepoistenémotorovévozidlo.
7. Vznik poistnej udalosti a jej oznámenie poistiteľovi neoslobodzuje poisteného od splnenia povinností vyplývajúcich mu z iných poistnozmluvných

vzťahov.
8. Vprocesnoprávnejoblastisapoistenievzťahujena:

– mimosúdnezmierovaciekonaniealebouzavretieprétorskéhozmieru,
– konaniepredsúdomprvéhoadruhéhostupňa,
– výkonprávoplatnéhorozhodnutianapeňažnéalebonepeňažnéplnenievydanéhosúdomalebo inýmpríslušnýmorgánomopatrenéhodoložkou

vykonateľnosti,
– peňažnú záruku v trestnoprávnom konaní (zloženie kaucie), ktorá je poistenému poskytnutá za účelom vylúčenia vyšetrovacej väzby v rámci

trestnéhokonaniavedenémuvočipoistenémuvzahraničí,atoaždovýškysumystanovenejvzmluvnýchustanoveniachalebovpoistnejzmluve.

Článok ii 
poistná udalosť

Poistnouudalosťouvzmysletýchtovšeobecnýchpoistnýchpodmienokjevznikskutočnosti:
a) ktorámázanásledokvznikoprávnenéhozáujmupoistenéhoprávnymiprostriedkamiuplatniťsvojeprávaanárokyvyplývajúcezprotiprávnehokonania

tretíchosôb,
b) sktoroujespojenýoprávnenýzáujempoistenéhoprávnymiprostriedkamiodvrátiťalebozmierniťskutočnosti,zaktoréjepodľatretíchosôbvdôsledku

svojhoprotiprávnehoaleboúdajneprotiprávnehokonaniazodpovedný.
Poistenie sa vzťahuje len na tie skutočnosti uvedené v písm. a) a b), ktoré nastali počas poistného obdobia uvedeného v poistnej zmluve. Poistnou
udalosťounie jeúmyselnékonaniepoistenéhoalebospolupoistenýchosôb,právnesporymedziniminavzájom,akoajprávnesporymedzipoistiteľom
apoisteným.

Článok iii 
výluky

1. Poisteniesanevzťahujena:
a) právnesporyvsúvislosti snárokminanáhraduškody,aksavzťahujúnaporušeniepovinnosti vyplývajúcejzozmluvnéhovzťahu,zákonaalebo

uloženejsúdom,
b) konaniepodľapriestupkovéhozákonavoveciporušeniazákazuzastaveniaalebozákazuparkovania,
c) právnesporymedzipoistníkomapoistenýmamedzipoistenýminavzájom,
d) právnesporymedzipoistiteľomapoistníkom/poisteným,
e) právnesporyvsúvislostisriadenímmotorovéhovozidla,ktoréneboloevidovanévsúladespríslušnýmiprávnymipredpismi,aleboriadenímmoto-

rového vozidla poisteným bez platného vodičského oprávnenia alebo riadením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, omamných alebo
nedovolenýchlátok,

f) právnesporyvsúvislostiskúpou,predajom,leasingomalebohavarijnýmpoistenímmotorovéhovozidla,
g) právnesporyvsúvislostisaktívnouúčasťounamotoristickýchšportovýchsúťažiach,
h) právnespory,vktorýchsitretieosobyvočipoistenémuuplatňujúnáhraduškody,ktorávyplývazmimozmluvnejzodpovednostizaškodu,
i) právnespory,aksumapožadovanánavrhovateľomneprevyšuje33,19EUR,
j) právnesporyvsúvislostisovznikomškodynavedenomcudzommotorovomvozidle,
k) právnesporyvsúvislostisoškodounatovareprepravovanompoistenýmvodičomalebopoistenýmmotorovýmvozidlom,
l) úmyselnékonaniepoisteného,
m)pokutyuloženépoistenému,
n) náhraduškody,ktorúpoistenýdlhuje,
o) motorovévozidlázamestnancovvyužívanénapracovnéúčelyvprospechpoistníkaalebopoisteného,
p) právnesporyvsúvislostisvnútroštátnyminepokojmi,vojnovýmikonfliktmiavojnepodobnýmiudalosťami,akoajštrajkami,výlukami,vzburami,

teroristickýmiasabotážnymiakciami,
q) právnesporyvsúvislostisozhabaním,odňatímainýmizásahmištátnychorgánov,
r) právnesporyvsúvislostismajetkoprávnymispormimedzinemanželskýmiživotnýmipartnermi(druhadružka),
s) právnesporyvsúvislostisnárokmiazáväzkami,ktorépovznikupoistnejudalostinapoistenéhoprešli,pokiaľnejdeoodstúpenénárokypopoistnej

udalostivyplývajúcejznáhradyškodyzleasingumotorovéhovozidla.
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2. Poistiteľokremhoreuvedenýchvýlukďalejnehradí:
a) náklady,ktorépoistenýprevzalnadrámecsvojichzákonnýchpovinností,
b) trovykonania,ktorýchvznikbolspôsobenýzavinenýmkonanímpoisteného,spolupoistenejosobyalebojehozástupcuaktorébyinaknevznikli,
c) nákladymimosúdnehozmieru,pokiaľnezodpovedápomerumedziočakávanýmaskutočnýmvýsledkomurovnaniaprávnehosporu,
d) nákladyvzniknutéštvrtýmaďalšímexekučnýmkonaním,vyplývajúcimztohoistéhoexekučnéhotitulu.

Článok iv 
plnenie poisťovne

1. Vznikpovinnostipoistiteľavsúvislostispoistnouudalosťouposkytnúťpoistnéplneniesavzťahuje:
a) prináhradeškodyzapríčinenejsúbehomviacerýchskutočnostínaprvúskutočnosť,majúcuzanásledokvznikaleboúdajnývznikškody,
b) vo všetkých ostatných prípadoch na skutočnosť, keď sa poistený, spolupoistený alebo tretia osoba dopustili protiprávneho alebo údajne

protiprávnehokonania.
2. Privznikuatrvanípoistnejudalostijeprevznikpovinnostipoistiteľaplniťurčujúcijejzačiatok.Akvsúvislostispoistnýmplnenímjevpríčinnejsúvislosti

viacskutočností,jeprevznikpovinnostipoistiteľaplniťurčujúcaprváskutočnosť.
3. Skutočnostipodľabodu1,písm.a)ažb)musianastaťvčasepoistnéhoobdobiadohodnutéhovpoistnejzmluve.
4. VzmyslerozsahupoisteniapodľačlánkuVtýchtopoistnýchpodmienokmápoistenýprávonaúhradu:

a) trovpredbežnéhoopatreniaazabezpečeniadôkazov,
b) výdavkovaodmienzazastupovanieadvokátomvmiestepríslušnéhosúduvovýšketarífurčenýchprávnymipredpismiplatnýmivdanejkrajine,ako

ajsúdnychtrovapoplatkovvzťahujúcichsanakonanievzahraničípredsúdomprvéhostupňa,
c) trov,dôkazov(znalečné,svedočnéavýdajeosôb,ktorýmsúdvsúvislostisdokazovanímuložilurčitúpovinnosť),
d) trovaleboichpomernúčasť,ktoréprotistranavynaložilanauplatneniesvojichprávaktorémusípoistenýuhradiťvdôsledkusúdnehorozhodnutia,
e) trovsúdnehokonaniavsúvislostisnariadenímvýkonurozhodnutia,
f) správnychpoplatkovvzniknutýchvzmyslečl.V,bod2a3,
g) cestovnýchnákladovspojenýchsúčasťounakonanípredsúdomprvéhostupňa,akbolpoistenýpríslušnýmsúdomvzahraničíkúčastinatomtokonaní

vyzvanýaleboakjetopreuplatneniejehoprávnychzáujmovnevyhnutné.ÚhradasavypočítapodľazákonaocestovnýchnáhradáchplatnéhovSlovenskej
republike.

5. Akjetovpoistnejzmluveosobitnedojednané,hradípoistiteľpodľabodu4,písm.b)ažd)ajnákladyvsúvislostiskonanímpredsúdomdruhéhostupňa.
Akpoistenýnažiadosťpoistiteľainiciovalkonaniepredsúdomdruhéhostupňa,hradípoistiteľvšetkynákladysúvisiacestýmtokonaním.

6. Poistnásumadohodnutávpoistnejzmluvepredstavujeprepoistenéhoaspolupoistenéosobynajvyššiuhranicupoistnéhoplnenianajednuazároveň
všetkypoistnéudalosti.

7. Poistiteľ na základe plnomocenstva udeleného bez zbytočného odkladu po vzniku poistnej udalosti poisteným vykonáva potrebné právne úkony,
zastupuje poisteného v mimosúdnom konaní, ako aj v konaní pred súdom, inkasuje finančné úhrady v prospech poisteného, ktoré mu odovzdáva
v lehote8dní.Poistenýbezpredchádzajúcehosúhlasupoistiteľanie jeoprávnenýudeliťplnomocenstvo inejosobe.Priporušení tejtopovinnosti je
poistiteľoprávnenýpodstatnýmspôsobomznížiťpoistnéplnenie.

Článok v 
výber právneho zástupcu. povinnosti poisteného

1. Ak poskytnutie poistného plnenia v nadväznosti na ustanovenie čl. VII, bod 7 týchto všeobecných poistných podmienok vyžaduje, aby poisteného
zastupovaladvokátalebokomerčnýprávnik(ďalejlen„právnyzástupca“),mápoistenývsídlemiestaprvostupňovéhosúdualebosprávnehoorgánu
právozvoliťsisvojhoprávnehozástupcuaoznámiťpoistiteľovijehomeno.Plnomocenstvopretaktozvolenéhoprávnehozástupcumôžepoistenýudeliť
ažpopredchádzajúcomsúhlasepoistiteľa.

2. Akpoistiteľnesúhlasísprávnymzástupcompoisteného,jetentopovzájomnejdohodespoistenýmzvolenýpoistiteľom.
3. Aksipoistenývzmyslebodu1nezvolísvojhoprávnehozástupcuanipovýzvepoistiteľa,prechádzaprávovoľbynapoistiteľa,pričompoistenýjepovinný

taktozvolenémuprávnemuzástupcoviudeliťplnomocenstvo.
4. Ak poistený v zmysle predchádzajúceho bodu neudelí plnomocenstvo právnemu zástupcovi zvolenému poistiteľom, môže poistiteľ odmietnuť

poskytnutiepoistnéhoplnenia,svýnimkoureálnejhrozbyvznikualebozväčšeniarozsahuškody.
5. Poistenýjepovinnýposkytnúťprávnemuzástupcovipravdivévčasnéaúplnéinformáciepotrebnénaposkytnutieefektívnejprávnejpomoci.
6. Poistiteľniejezodpovednýzaškodyvzniknutéprávnymzastupovaním.

HLAVA VII
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE NEPOJAZDNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Článok i 
predmet poistenia

Predmetom poistenia je nepojazdnosť osobného motorového vozidla v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže v zahraničí. Poistenie sa
vzťahujelennaosobnémotorovévozidlozaevidovanévtechnickompreukazemajiteľavozidla–poistenéhodržiteľakarty,alebovprípadepoužitiavozidla,
ktorémápoistenýdržiteľkartyvprenájme(leasing).
Akbolouzatvorenérodinnépoistenie,vzťahujesapoistenieobdobneinarodinnýchpríslušníkovpoistenéhodržiteľakarty.
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Článok ii 
rozsah a výška poistného krytia

Akjepoistenéosobnémotorovévozidlopodopravnejnehodealeboporuche,ktorénastalivzahraničí,nepojazdnéaleboakdošlokukrádežitohtovozidla,
uhradípoistiteľnasledovnénevyhnutnénáklady:
a) opravuvozidlapriamonamiesteporuchyalebonehody,prípadnejehoodtiahnutiedonajbližšejautoopravovne,ktorájeschopnávozidloopraviť,ato

domaximálnejvýšky150,00EUR,
b) dočasnéubytovanievodičaaposádkyvozidla(max.4osoby)počasnevyhnutnejopravyzaúčelomspojazdneniavozidladovýšky50,00EURzaosobu

anoc(max.3noci),
c) cestovnédomiestatrvaléhopobytu,atodovýškycestovnéhovlakomII.triedysmiestenkouvprípade,akjevozidlotrvalenepojazdnéalebodošlo

kjehokrádeži.

Článok iii 
Miestna platnosť poistenia

Totopoisteniesavzťahujenapoistnéudalosti,ktorénastanúnateritoriálnomúzemíEurópy,okremúzemiaSlovenskejrepubliky.

Článok iv 
výluky

Poistiteľneposkytnepoistnéplnenie:
– akpoistenýdozahraničiacestovalvozidlom,ktorénemaloplatnútechnickúkontrolualebonevyhovujepotechnickejstránkepodmienkampríslušnej

krajiny,
– akkpoškodeniuvozidlaprišlovdôsledkuvedeniavozidlaosobou,ktoránemápredpísanévodičskéoprávnenie,
– akpoistenýviedolvozidlopodvplyvomalkoholualeboinýchnávykovýchlátokaleboakpoistenýzverilvedenievozidlaosobe,ktorábolapodvplyvom

týchtolátok,
– akkpoškodeniuvozidlaprišlopriautomobilovýchpretekoch,
– akdošlokporuche,resp.odstaveniuvozidlavdôsledkunedostatočnéhomnožstvaprevádzkovýchkvapalín,resp.mazadiel,
– vprípadeodcudzeniavozidlavdôsledkupodvodu,ktoréhosadopustilpoistený(fingovanákrádež–lúpež).

Článok v 
povinnosti poisteného

Poistenýjepovinný:
Bezodkladneoznámiťpoistiteľovivznikpoistnejudalostiapredložiť:
a) policajnúsprávu(akjepríčinoupoistnejudalostidopravnánehodaaleboodcudzenie)suvedenímrozsahupoškodenia,
b) potvrdenieautoservisuoopraveosobnéhovozidla,srozpisomvykonanýchprácasuvedenímdobyopravovaniavozidla,
c) potvrdenieautoservisuonepojazdnostivozidla,
d) cestovnýlístok,
e) účetzahotel.

Článok vi 
plnenie poisťovne

PoistiteľuhradípoistenémunákladypopredloženídokladovpodľačlánkuV,vmeneeuro.Prepočetinejmenynamenueurosavykonápodľakurzového
lístkaEurópskejcentrálnejbankyplatnéhovdeňvynaloženianákladovpoisteným,ktorývtomtoosobnomvozidledozahraničiapreukázateľnecestoval.

HLAVA VIII
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU

Článok i 
predmet poistenia

1. Predmetomtohtopoisteniasúnákladyza služby,ktorésipoistenývcestovnejkanceláriipísomneobjednalauhradil vo formecestovných lístkov,
leteniek,ubytovania,stravyapod.,ktorénemoholčerpaťzdôvodupredčasnéhoukončeniacesty.

Článok ii 
rozsah poistného krytia

1. Poistenémuvznikneprávonaplnenie,akvčaseplatnostipoisteniavzniklapoistnáudalosť,ktorámuzvážnychdôvodovzabránilačerpaťuhradené
službyato:
a) náhlachoroba,úraz,smrťpoisteného(chorobujemožnéakceptovaťibavtedy,aksanaňupoistenýneliečil6mesiacovprednástupomnazájazda

chorobanevzniklaakodôsledokalkoholizmuaužívaniadrog),
b)hospitalizáciamanžela/manželky,druha/družky,dieťaťa,rodičovasúrodencov,zdôvoduvážnehozdravotnéhostavuohrozujúcehoichživot,
c) smrťmanžela/manželky,druha/družky,dieťaťa,rodičov,starýchrodičov,vnúčatasúrodencov,
d) aknastalaživelnáudalosť(napr.požiar,povodeň,záplava,zemetrasenie,atď.),alebovlámanie,ktorébezprostrednezasiahlibytpoisteného.

2. Nečerpanieslužiebzinýchdôvodovniejepoistnouudalosťou(napr.poveternostnásituácia,snehovákalamita,odvolaniezdovolenkyzamestnávateľom,
nezhodaklientascestovnoukanceláriou).
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3. Nároknaplneniezdôvodupredčasnéhonávratujeibavtomprípade,akklientoznámiaodsúhlasítútoudalosťspoisťovňoualebojejasistenčným
partneromnajneskôr3dnipreduplynutímúčinnostizmluvy.

4. Zpoistnéhokrytiasúvylúčené:
a) tehotenstvopoukončení24týždňa,pôrodajehonásledky,
b) chronickéchoroby,psychickéchoroby,
c) samovražda,pokusosamovraždu,úmyselnésebapoškodenie,
d) udalosti,ktorésipoistenýzapríčinilsámsvojouvedomounedbanlivosťou,
e) nečerpanéslužbyzapríčinenévojnou,štrajkom,vzburou,revolúciou,povstaním,občianskyminepokojmi,inváziou,vojenskoualebouchvatiteľskou

mocou,konfiškáciou,znárodnením,
f) škody,ktorýchvznikbolomožnédôvodnepredpokladaťalebooktorýchboloznáme,ženastanú,
g) škodyvzniknutévpriamejsúvislostispožitímalkoholualebonávykovýchlátok.

Článok iii
výška poistného krytia

1. Poisťovňajepovinnáplniťlenzapreukázateľnenečerpanéslužbyatodovýškydohodnutejpoistnejsumy.Nákladyzanevyčerpanéslužbysapočítajú
ododňanasledujúcehopoukončeníčerpaniaslužieb,naktorémápoistenýv rámcipoistenéhozájazdunárok.Základomvýpočtu jecenazájazdu.
Vyplatená náhrada sa vypočíta pomerom nevyčerpaného počtu dní zájazdu k celkovému počtu dní zájazdu. Z tejto čiastky sa odpočíta akékoľvek
plnenieposkytnutéorganizátoromzájazdu.

Článok iv
povinnosti poisteného

1. Poistenýjepovinný:
a) bezodkladneoznámiťpoisťovni,ženastalapoistnáudalosť,
b) vprípadepoistnejudalostiposkytnúťpoisťovnivšetkypotrebnéinformácieapredložiťpoisťovnipožadovanédokladynevyhnutnénalikvidáciu.

2.Dokladypotrebnénalikvidáciusú:
a) potvrdenieozaplatenípoistného,
b) potvrdenieozaplatenízájazduadĺžkepobytuzájazdu,
c) potvrdeniepríbuzenskéhovzťahu,
d) lekárskaspráva,
e) úmrtnýlist,
f) správapolíciealebopotvrdenieodpožiarnikov,
g) inédoklady,ktorésipoistiteľvyžiada.

HLAVA IX
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE STORNA ZÁJAZDU

(so zahrnutím poistenia storna letenky)

Článok i 
predmet poistenia

Predmetom tohto poistenia sú poplatky, ktoré musí poistený nevyhnutne uhradiť cestovnej kancelárii v súvislosti so zrušením účasti na zájazde, resp.
prepravnejleteckejspoločnostivsúvislostisostornovanímletenkynazahraničnúcestu.

Článok ii 
poistná udalosť

1. Poistnouudalosťoujezrušeniecesty,ktorábolapísomneobjednaná,potvrdenácestovnoukanceláriou,resp.stornovanieletenkyuleteckéhoprepravcu
zdôvodu:
a) choroby,úrazualebosmrtipoisteného(chorobujemožnéakceptovaťibavtedy,aksa6mesiacovpredzájazdomnatútochorobupoistenýneliečil

achorobanevzniklavdôsledkualkoholizmualeboužívaniadrog),
b) chorobamanžela/manželky,druha/družky,dieťaťa,rodičovstarýchrodičovavnúčat,akmalicestovaťspoluspoisteným,
c) smrť manžela/manželky, druha/družky, dieťaťa, rodičov, starých rodičov, rodičov manžela/manželky, súrodencov manžela/manželky, vnúčat

avlastnýchsúrodencov,
d) vlámaniesacudzejosobydobytupoistenéhoalebomiestapodnikaniavpodniku,patriacompoistenému,ktoréznemožnilopoistenémuúčasťna

zájazde,
e) povolaniapoistenéhoalebojehomanželanazákladnúvojenskúslužbualebovojenskécvičenie,akpreukáže,žepovolávacírozkazboldoručenýaž

pouzatvorenípoistenia,
f) živelnejpoistnejudalosti(napr.požiar,povodeň,záplava,zemetrasenieatď.),akknejdošlovbytepoistenéhoalebovmiestepodnikaniavpodniku,

ktorýpatrípoistenému,atátomuznemožníúčasťnazájazde.
2. Poistnouudalosťouniejezrušeniecestyzinýchdôvodov,akojenapr.zmenacestovnýchplánovalebozámerovpoisteného,resp.cestovnejkancelárie,

alebonemôžepoistenýdostaťvízum,čerpaťdovolenku,vdôsledkupoveternostnejsituácie,snehovejkalamity,odvolaniazdovolenkyzamestnávateľom
apod.
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3. Zpoistnéhokrytiasúďalejvylúčené:
a) tehotenstvo,pôrodajehonásledky,chronickéchoroby,psychickéchoroby,samovražda,pokusosamovražduaúmyselnésebapoškodenie,
b) akékoľvekakútneonemocnenie,úrazaleboichnásledky,ktoréexistovalivokamihuuzatváraniapoistnejzmluvy,ikeďdoterazneboliliečené,
c) akékoľvekperiodickékontrolnévyšetreniaaleboopomenutiezískaťpredodjazdompovinnéočkovanie,alebozdôvodureakcienatotoočkovanie,
d) akbolizájazdaleboletenkazrušenévsúvislostisvojnou,štrajkom,vzburou,povstanímaleboobčianskyminepokojmi,
e) akudalosť,vdôsledkuktorejpoistenýzájazdaleboletenkustornoval,spôsobilonsámhrubounedbanlivosťou

Článok iii 
povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Privznikupoistnejudalostijepoistenýpovinnýneodkladnezrušiťcestu,akjezrejmé,ženemôžebyťuskutočnená.
2. Akzrušípoistenýcestu,jepovinnýpredložiťpoistiteľovivšetkydoklady,ktorésipoistiteľvyžiada.Sútonajmä:

– potvrdeniaozaplatenípoistného,zájazdu,dátumeodchoduzájazdu,resp.dátumuprvéhodňapobytupriakciáchsindividuálnoudopravou,dátume
stornazájazduavýškestornopoplatku,

– potvrdenieozaplateníavýškestornopoplatku,zaletenku,ktorýmusípoistenýuhradiťleteckejspoločnosti,resp.agentúre,ktorámuletenkupredala,
– lekárskaspráva,úmrtnýlist,
– potvrdeniepríbuzenskéhovzťahu,
– reláciapolície,potvrdeniepožiarnehoútvaru,poisťovnevzávislostiodpríčinypoistnejudalosti.

Článok iv 
plnenie poisťovne

Aknastanepoistnáudalosť,uhradípoistiteľpoistenémuvrámcijednejpoistnejudalostináhradudovýšky90%stornopoplatkov,ktorémuvyúčtovala
cestovnákanceláriaalebopredajcaletenky.Plneniepoisťovnezajednupoistnúudalosťjevšakobmedzenévýškoupoistnejsumydohodnutejvpoistnej
zmluve(limit).Privýpočtepoistnéhoplneniasavychádzazostornopoplatku,ktorýsavzťahujenapoistenúosobu,avychádzazostornovacíchpodmienok
cestovnejkancelárie,resp.predajculetenky.

Hlava X
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok i
postúpenie práv

Poisťovňavstupujedoprávakonanípoistenýchosôbproti zodpovednýmtretímosobámaždovýškysúmvyplatenýchnazákladeustanovenípoistnej
zmluvy.

Článok ii
príslušnosť súdu a použiteľné právo

Každýspor,ktorývzniknezpoužitiaaúčinnostipoistnejzmluvy,podliehapríslušnýmsúdomnaúzemíSR.Preriešeniesporovsaaplikujeplatnéprávona
územíSR.

Tieto Podmienky poistenia pre cestovné poistenie k medzinárodnej platobnej karte vydávanej Slovenskou sporiteľňou, a.s. nadobúdajú účinnosť dňa
1.6.2015.
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