Príloha è. 1
k návrhu poistnej zmluvy

Rozsah krytia a poistné sumy
pre domáci cestovný ruch
platné od 1. 4. 2019

Poistný balík
Cestovné poistenie
Detské tábory
na Slovensku
na Slovensku

Predmet poistenia

Poistné sumy na poistnú dobu
na 1 osobu

Poistenie storno poplatku
max. 1 000 EUR,
so spoluúèasťou 15 %*

max. 1 000 EUR,
so spoluúèasťou 15 %*

max. 1 000 EUR
so spoluúèasťou 15 %*
poistené aj vybrané
ochorenia nevyžadujúce
hospitalizáciu
so spoluúèasťou 25 %

max. 1 000 EUR
so spoluúèasťou 15 %*
poistené aj vybrané
ochorenia nevyžadujúce
hospitalizáciu
so spoluúèasťou 25 %

max. 700 EUR

max. 700 EUR

max. 25 %
z poistnej sumy

max. 25 %
z poistnej sumy

16 600 EUR

16 600 EUR

5. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 %

max. 1 700 EUR

max. 1 700 EUR

6. Odškodnenie v prípade smrti úrazom

max. 1 700 EUR

max. 1 700 EUR

max. 10 000 EUR

max. 10 000 EUR

Slovensko

Slovensko

dieťa/ dospelý

dieťa do 18 rokov

1,10 EUR/deò/osoba

0,55 EUR/deò/osoba

1. Náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu
Poistenie prerušenia cesty

2. Náhrada uhradených a nevyèerpaných služieb vrátane nákladov
na spiatoènú cestu

Poistenie batožiny
3. Náhrada pri strate, krádeži alebo znièení batožiny
Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/
výbavy, ïalekoh¾adu, okuliarov
Poistenie zachraòovacích nákladov v SR
4. Poistenie zásahov horskej služby v SR
Úrazové poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu
7. Neúmyselne spôsobené škody na majetku a zdraví
Miesto poistenia
Poistené osoby
Poistné

Na rodinné poistenie sa vzťahuje z¾ava 20 % z celkového poistného za všetky poistené osoby.
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Poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky
pre cestovné poistenie na Slovensku - 2019

* okrem prípadov úmrtia poistenej osoby, aktuálnej živelnej pohromy a hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
ktorá trvala minimálne 3 dni a èasovo sa prekrývala s dátumom zaèiatku cesty

