DÔLEŽITÉ POKYNY PRE CESTUJÚCICH
Prosíme Vás, aby ste pri telefonickom nahlasovaní udalosti pre spoločnosť
Ak by Vás kedykoľvek počas pobytu v zahraničí prekvapila nepredvídaná udalosť ASSIST-CARD uvádzali presne nasledujúce údaje:
– choroba, úraz, strata batožiny a pod. – a potrebovali by ste lekársku, zdravotnícku, • presné číslo telefónu, štát a mesto, kde sa zdržiavate, na ktorom Vás pracovníci ASSIST-CARD môžu telefonicky informovať o poskytovanej pomoci,
právnu alebo akúkoľvek inú pomoc, zavolajte do centrál medzinárodného telefónneho NON-STOP servisu ASSIST-CARD na telefónne čísla uvedené vo Vašej poistke, • meno a priezvisko,
resp. na druhej strane Vašej poistnej karty. Nezávisle od štátu, v ktorom sa nachádza- • číslo poistky uvedené na karte ASSIST-CARD,
te, môžete volať ktorékoľvek telefónne číslo centrály ASSIST-CARD vo svete. Zamest- • začiatok a koniec poistenia,
nanci spoločnosti ASSIST-CARD sú Vám k dispozícii nepretržite v ktorúkoľvek hodinu • presnú adresu miesta, kde sa v súčasnosti nachádzate,
a kedykoľvek pomôcť. Časť uvedených telefónnych čísiel je bezplatných, na ostatné • Vaše ťažkosti - čo sa Vám prihodilo a akú pomoc od ASSIST-CARD
potrebujete.
žiadajte hovor na účet volaného, v ostatných prípadoch na základe predloženého
Ak nahlasovaniu udalosti bránia okolnosti, prosíme, aby ste
účtu sa Vám poplatok za uskutočnený hovor uhradí pri návrate do SR.
Vo všetkých centrálach ASSIST-CARD sa hovorí 10 cudzími jazykmi,hlavne: po ang- to oznámili Vy alebo Vami poverená osoba v čo najkratšom
licky, nemecky, španielsky, rusky, poľsky, maďarsky (Madrid, Miami). Ak ovládate cudzí čase, ale maximum do 24 hodín. „Nakoľko ste bez nášho
jazyk, pre rýchlosť a operatívnosť zabezpečenia pomoci hovorte cudzím jazykom.
predbežného súhlasu využili zdravotnícke služby, uhradíme
Ak máte jazykové problémy a neovládate žiaden cudzí jazyk, obráťte sa na centrálu Vám za vzniknuté náklady sumu do výšky maximum 150, EUR.“
Územná platnosť poistenia je uvedená v poistnej zmluve. Pomoc spoloč
Assist-Card v Madride (oblasť Európy) alebo Miami (mimo Európy)
s heslom „Kooperativa", kde sa môžete dohovoriť aj po slovensky. Mená tlmočníčok: nosťou ASSIST-CARD je poskytovaná v štátoch, ktoré sú uvedené vo VšeobecMadrid – Dana Rafajová, Miami – Barbara Batista. V nevyhnutnom prípade sa obráťte ných poistných podmienkach Združeného poistenia pre cesty a pobyt
v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD, ktoré sú súčasťou zmluvy.
na telefónne čísla Assist-Card v Bratislave uvedené na zadnej strane poistnej karty.
Prosíme, aby ste pokyny dodržali a vo vlastnom záujme sa oboznámili s poistnými podmienkami. Poistnú kartu majte vždy pri sebe!

Všeobecné poistné podmienky
Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD
„ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL“
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, týchto poistných podmienok a dojednania v poistnej zmluve.
Hlava I.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok I.
PREDMET POISTENIA
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Bratislava (ďalej len poisťovňa), spoločnosť ASSIST-CARD
ako jej zmluvný partner pre poskytovanie pomoci v zahra-

ničí, v rámci združeného poistenia pre cesty a pobyt
v zahraničí dojednáva v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto všeobecných poistných podmienkach (ďalej
len VPP):
a) poistenie liečebných nákladov,
b) úrazové poistenie,
c) poistenie zodpovednosti za škodu,
d) poistenie batožiny,
e) poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou,
f) poistenie meškania hromadného dopravného pro
striedku,
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g) poistenie storna zájazdu,
h) poistenie nečerpaných služieb,
i) komplexnú pomoc pri cestách v zahraničí, zabezpečovanú nepretržitou službou v centrálach spoločnosti
ASSIST-CARD.
Článok II.
VÝKLAD POJMOV
Poistený – poisteným je každý účastník zájazdu alebo
zahraničnej cesty, ktorý je uvedený ako poistený v uzavretej a platnej poistnej zmluve za podmienok danej poistnej
zmluvy a týchto Všeobecných poistných podmienok.
Poistné krytie – poistným krytím rozumieme rozsah možných udalostí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poisťovne
poskytnúť poistné plnenie za splnenia podmienok uvedených v príslušnej poistnej zmluve a v týchto všeobecných
poistných podmienkach.
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Poistník – poistníkom sa rozumie fyzická alebo právnická
osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom a je
povinná platiť poistné.
Zahraničie – zahraničím sa rozumie štát iný ako štát, ktorého je poistený štátnym príslušníkom, alebo v ktorom má
poistený trvalý pobyt alebo v ktorom si platí zdravotné
poistenie, okrem SR.
Zájazd, akcia a jazykový pobyt – vopred ponúkaná
kombinácia služieb cestovného ruchu v zahraničí.
Zmluva o obstaraní zájazdu – je zmluva uzavretá podľa
§ 741a a nasl. Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Účastník zájazdu – účastníkom zájazdu je fyzická osoba,
ktorá je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu ako účastník zájazdu menom a priezviskom, prípadne ďalšími nevyhnutnými identifikačnými údajmi.
Spolucestujúci – spolucestujúcim je osoba, ktorá si kúpi-

la zájazd s cieľom cestovať spoločne s poisteným, je uvedená menom a priezviskom, prípadne ďalšími nevyhnutnými identifikačnými údajmi na rovnakom doklade o poistení
alebo zmluve o obstaraní zájazdu.
Nastúpenie na zájazd
Pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou –
príchod poisteného v deň určený cestovnou kanceláriou
na spoločné zoradisko určené cestovnou kanceláriou.
Pri individuálnej doprave – vycestovanie priamou cestou z miesta bydliska poisteného do miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu cestovnej kancelárie
alebo jemu na roveň postaveného ponukového listu, ak
bolo za toto obdobie zaplatené poistné.
Blízka osoba – blízkou osobou je príbuzný v priamom
rade, súrodenec, manžel/ka, druh/družka (za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti), rodičia a súrodenci manžela/manželky alebo

druha/družky (za predpokladu, že preukázateľne žije
s poisteným v spoločnej domácnosti).
Krádež – krádežou sa rozumie zánik možnosti poisteného hmotne disponovať s poistenou vecou alebo jej časťou
v dôsledku prekonania prekážok, ktoré poistenú vec
zabezpečujú, okrem vreckových krádeží.
Lúpež – lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci.
Neposkytnutá pomoc – neposkytnutou pomocou rozumieme trestný čin podľa § 177 a § 178 Trestného zákona
300/2005 Z.z.
Návyková látka – návykovou látkou sa rozumie alkohol,
omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho
ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne
správanie.
Omamné a psychotropné látky umožňujú vznik nebez5

pečenstva chorobného návyku alebo psychických zmien
ovplyvňujúcich správanie jednotlivca, ktoré je pre spoločnosť v mnohých prípadoch nebezpečné.
Batožina – batožinou sa rozumejú poistené veci osobnej
potreby a poistené veci, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými počas zahraničnej cesty (t.j. najmä knihy, športové
náradie a vybavenie, campingové potreby, fotoaparát,
videokamera, kufor alebo iný ochranný obal na veci osobnej potreby).
Poškodenie – poškodením rozumieme takú zmenu stavu
veci, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou a je
možné ďalej používať danú vec na jej pôvodne stanovený
účel.
Zničenie – zničením veci rozumieme takú zmenu stavu
veci, ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou, a preto
nie je možné túto vec ďalej používať na jej pôvodne stanovený účel.
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Strata veci – stratou veci sa rozumie stav, keď poistený
nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s danou vecou disponovať (zahŕňa aj prípady lúpeže alebo krádeže podľa
týchto všeob. poistných podmienok).
Veci osobnej potreby – vecami osobnej potreby sa rozumejú poistené veci, ktorých vlastníkom je poistený a ktoré
sa obvykle berú so sebou na cestu a pobyt (t.j. najmä
oblečenie, obuv, toaletné potreby, okuliare, lieky).
Vec pod dozorom – rozumieme poistenú vec, pri ktorej je
nepretržite prítomný poistený alebo ním poverená osoba
(staršia ako 15 rokov) a majú poistené veci pod dohľadom
v zornom uhle.
Hrubá nedbanlivosť – hrubou nedbanlivosťou sa rozumie neobyčajné alebo zvlášť závažné porušenie nutnej
opatrnosti, prípadne starostlivosti, ktorá vyplýva z výkonu
objednanej činnosti alebo priamo zo zákona a ktoré
v sebe zahŕňa vedomú nedbanlivosť.

Chronická choroba – chronickou chorobou je choroba
už existujúca v čase uzatvárania poistenia, ktorá počas
predchádzajúcich 6 mesiacov vyžadovala lekárske ošetrenia.
Náhle ochorenie – neočakávané ochorenie, ktorého
vznik sa nedal predpokladať na základe predošlého zdravotného stavu poisteného, nevyplývalo zo známej poruchy
zdravia, ktorú poistený mal už pred vstupom do poistenia.
Úraz – úrazom sa rozumie neočakávané a náhle dočasné
pôsobenie vonkajších síl alebo vplyvov vlastnej telesnej
sily, neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých
alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov, imunotoxických látok), ktoré spôsobilo poistenému nedobrovoľné telesné poškodenie
alebo smrť.
Hromadný dopravný prostriedok – za hromadný
dopravný prostriedok sa považuje

a) pravidelná, charterová (turistická) letecká doprava,
b) kyvadlová autobusová doprava,
c) pravidelná vlaková doprava podľa grafikonu ŽSR,
pokiaľ táto doprava bola započítaná v cene zájazdu.
Okamžite – pod týmto časovým určením rozumieme
časový úsek 24 hodín.
Článok III.
UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY
1. Poistenie sa vzťahuje na osobu uvedenú v poistnej
zmluve.
Poistné krytie sa uzatvára pre občanov SR. Poistenie je
tiež možné uzatvoriť pre občana iného štátu, ktorý sa
zdržuje na území SRlegálne a ktorý je riadnym účastníkom zájazdu, ak destinácia zájazdu nie je krajina, ktorej je štátnym príslušníkom, krajina jeho trvalého pobytu alebo krajina, v ktorej si platí zdravotné poistenie.
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2. Poistenie môže dojednať aj právnická osoba, ktorá má
sídlo v Slovenskej republike, v prospech inej osoby.
3. Poistenie neplatí pre zahraničné cesty za účelom vykonávania fyzickej (manuálnej) práce, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné.
4. Poistnú zmluvu možno uzatvoriť maximálne na 365
dní, minimálne poistné je výška poistného na 3 dni
podľa sadzobníka.
5.		 Pri neskoršom nečakanom návrate, ako bolo
pôvodne dohodnuté, môže poistiteľ dobu poistného
krytia na žiadosť poistníka alebo poisteného predĺžiť,
pokiaľ pobyt v zahraničí bezprostredne časovo nadväzuje na dobu pôvodného poistného krytia, ak je žiadosť poisťovni doručená najneskôr 1 deň pred koncom
doby pôvodného poistného krytia a iba v prípade, ak
ešte nenastala poistná udalosť.
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6. Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti
poistnej zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu, v ktorej dohodne dobu trvania poistného krytia max. na 90
dní, poistné krytie končí 24.00 hod. 90. dňa poistenia.
7. Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy,
musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred
začiatkom účinnosti poistnej zmluvy. V prípade, že
účinnosť zmluvy nastáva v súlade s ustanovením čl. IV
bod 1 týchto VPP už okamihom jej uzavretia, musí byť
úhrada poistného vykonaná najneskôr do 1 hod. od
okamihu uzavretia poistnej zmluvy.
8. Ak je poistné zaplatené alebo poukázané k úhrade až
po dni jej účinnosti alebo po prekročení limitu na úhradu uvedeného v bode 7 tohto článku, nevzniká právo
na plnenie zo zmluvy. V takom prípade osoba, ktorá
dojednala poistenie, obdrží zaplatené poistné späť.
9. Poistná zmluva musí byť riadne, pravdivo a správne vy

plnená a musí obsahovať jednoznačné a úplné údaje.

1.

2.
3.
4.

Článok IV.
ZAČIATOK A KONIEC POISTENIA
Poistenie začína 00:00 hod. nasledujúceho dňa po
uzavretí poistnej zmluvy alebo 00:00 hod. neskoršieho
dňa dojednaného v poistnej zmluve, ak sa nedohodlo,
že začína už od času jej uzavretia, v takomto prípade
musí byť uvedená hodina podpisu zmluvy.
Poistenie končí 24:00 hod. posledného dňa platnosti
poistnej zmluvy.
Ak nastane poistná udalosť pred začiatkom poistenia,
nevzniká nárok na plnenie.
V prípade uzavretia poistnej zmluvy inou osobou ako
poisteným, ako aj v prípade dojednania telefonicky/
internetom je poistený povinný na požiadanie poisťovateľa vierohodne preukázať, že v čase dojednávania

poistenia sa nachádzal na území SR. Ak sa toto nedá
dokázať, poistenie platí od 7. dňa po dni uzavretia
poistnej zmluvy.
Článok V.
PLATENIE POISTNÉHO
Poistné stanovené podľa sadzobníka poisťovne sa uhradí
za celú poistnú dobu naraz.
Článok VI.
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ
1. Poistné krytie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté vo všetkých štátoch sveta s výnimkou územia Slovenskej republiky.
2. Spoločnosť ASSIST-CARD poskytuje pomoc:
a) pri cestách do štátov Európy:
Alžírsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Cyprus,
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Česká republika, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko,
Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Rusko, San Marino, Slovinsko, Srbsko+Čierna
Hora, St. Maarten, Škótsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina,
Veľká Británia.
b) pri cestách do štátov sveta:
Argentína, Aruba, Austrália, Bolívia, Bonaire, Brazília, Costa Rica, Curacao, Chile, Čína, Dominikánska republika, Ekvádor, Filipíny, Guatemala, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Japonsko,
Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea,
Kanada, Keňa, Kolumbia, Kuba, Lesotho, Libanon,
Malajzia, Maledivy, Mauritius, Mexiko, Nikaragua,
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Nový Zéland, Panama, Paraguaj, Peru, Salvador,
Saudská Arábia, Singapur, Sri Lanka, Sýria, Tahity,
Thajsko, USA, Uruguaj, Venezuela, Vietnam.
3. Vo všetkých ostatných štátoch sveta, ktoré nie sú uvedené v bode 2 tohto článku, platí za podmienok
a v rozsahu podľa týchto VPP poistné krytie bez využívania asistenčných služieb ASSIST-CARD.
Hlava II.
POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ
Článok I.
PREDMET POISTENIA A POSKYTNUTÁ POMOC
1. Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, ktoré
vzniknú v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí. Náhle ochorenie alebo úraz je také,

pri ktorom nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život poisteného, jeho telesnú integritu,
môže spôsobiť vážne následky na zdraví poisteného
alebo jeho telesnej integrite, prípadne príznaky choroby poisteného (porucha vedomia, strata vedomia,
krvácanie, náhle ochorenie nákazou, úraz a pod.) vyžadujú okamžitú zdravotnú pomoc.
2. Poskytnutie pomoci v prípade poistnej udalosti zabezpečuje nepretržite telefónna služba v centrálach
ASSIST-CARD. Telefónne čísla sú uvedené v poistnej
zmluve a na karte ASSIST-CARD, ktorá je súčasťou
poistnej zmluvy.
3. ASSIST-CARD ako zmluvný partner poisťovne na
základe telefonického oznámenia poisteného poskytne tieto služby:
a) na uvedenú adresu, kde sa poistený nachádza,
v najkratšom možnom čase pošle odborného leká-

ra alebo oznámi poistenému jeho meno a adresu
zdravotníckeho zariadenia, kde mu bude poskytnutá lekárska starostlivosť,
b) v prípade potreby zabezpečí ďalšiu lekársku starostlivosť pre poisteného,
c) v prípade nemobilnosti poisteného zabezpečí prevoz poisteného sanitkou, taxíkom, prípadne iným
vhodným dopravným prostriedkom do nemocnice,
d) v prípade nevyhnutného pobytu poisteného v ne
mocnici bude v nepretržitom kontakte s ošetrujúcim
lekárom, nemocnicou, aby mohol telefonicky prie
bežne informovať blízku osobu poisteného o jeho
zdravotnom stave a ak zdravotný stav poisteného
dovolí, zabezpečí so sprievodom lekára alebo ošetrovateľa jeho prepravu do Slovenskej republiky (ďalej
len SR) alebo preplatí náklady prevozu do krajiny
trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti poisteného
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na základe predloženej faktúry za prevoz, ale maximálne do výšky 5.000,- EUR, ako aj umiestnenie vo
vhodnom nemocničnom zariadení. Čas a spôsob
prepravy bude zabezpečený po predchádzajúcej
konzultácii s ošetrujúcim lekárom, po odsúhlasení
s nemocničným zariadením a poisťovňou.
Článok II.
VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
Poistné krytie pre jednu poistnú udalosť je obmedzené
maximálnou výškou 80 000,- EUR.
Článok III.
ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA
1. Ak je to z hľadiska akútneho zdravotného stavu vzniknutého na základe náhleho ochorenia alebo úrazu
12

potrebné, poisťovňa poskytne plnenie za:
a) lekárske vyšetrenie,
b) lekárske ošetrenie,
c) hospitalizáciu poisteného v jedno- alebo dvojposteľovej nemocničnej izbe, pričom poisťovňa si
vyhradzuje právo, že náklady za pobyt v nemocnici
hradí iba do doby, keď bude poistený schopný prevozu na územie SR alebo na miesto jeho trvalého
pobytu, resp. štátnej príslušnosti,
d) nutnú operáciu,
e) lieky kúpené na lekársky predpis,
f) zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie
bolestí, maximálne však dva zuby (ak nie je príčinou úraz) do limitu 150,- EUR pre jeden zub,
g) lekárom predpísané náhradné okuliare pri úraze do
limitu 150,- EUR,
h) zapožičanie umelých končatín, barlí, invalidných

i)
j)

k)

l)

vozíkov a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok na lekársky predpis,
ošetrenie pri komplikáciách v ťarchavosti, ktoré
vzniknú pred ukončením 24. týždňa tehotenstva
vrátane pôrodu,
náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice (pri neschopnosti
chodiť a pod.) od miesta vzniku akútneho zdravotného stavu,
náklady za prepravu na územie SR alebo na miesto
jeho trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti, ak
poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov
použiť predpokladaný dopravný prostriedok, pričom si poisťovňa alebo zmluvný partner vyhradzuje
právo rozhodnúť o spôsobe dopravy so súhlasom
ošetrujúceho lekára poisteného,
náklady na prepravu telesných pozostatkov v prípa-

de úmrtia poisteného podľa ustanovenia článku VI
bodu 4 tejto hlavy,
m) liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického
útoku do výšky 40.000,- EUR, ak miesto konania
zájazdu alebo miesto, ktorým mal poistený prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú
trasu) v čase uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu
nebolo oficiálne vyhlásené Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné z dôvodu terorizmu
a z uvedených dôvodov neexistovalo odporúčanie do
konkrétneho miesta konania zájazdu nevycestovať.
2. Poisťovňa poskytne plnenie vo výške nákladov podľa
tarify v mieste ich vzniku.
3. Poistený prehlasuje, že zbavuje vyšetrujúceho alebo
ošetrujúceho lekára v zahraničí i v SR povinnosti dodržať lekárske tajomstvo voči poisťovni, prípadne jej
zmluvnému partnerovi.
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Článok IV.
VÝLUKY Z POISTENIA LIEČEBNÝCH NÁKLADOV
1. Poisťovňa neposkytne plnenie za:
a) každý úkon, ktorý nie je potrebný na zistenie diag
nózy alebo ošetrenia,
b) akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existu
júceho stavu pred poistením a v čase uzavretia poistnej zmluvy bolo predvídateľné, alebo s veľkou pravdepodobnosťou v čase trvania poistenia nevyhnutné,
c) lieky na choroby známe už pred vycestovaním,
d) prepravu na územie SR alebo v prípade cudzieho
štátneho príslušníka na miesto jeho trvalého pobytu,
resp. štátnej príslušnosti bez predchádzajúceho odsúhlasenia s poisťovňou, resp. zmluvným partnerom,
e) psychiatrické ošetrenie,
f) fyzikoterapiu, akupunktúru,
g) lekárske ošetrenie v dôsledku požitia alkoholu
14

alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na
lekársky predpis,
h) očkovanie nesúvisiace s nevyhnutným ošetrením
alebo nevyhnutným liečením,
i) plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu zubov, odstránenie zubného
kameňa, ošetrenie koreňa zuba, paradentózy,
j) bežné alebo kontrolné vyšetrenia,
k) kontaktnú šošovku,
l) následnú liečbu,
m) preventívnu kontrolu a vyšetrenie,
n) náklady, ktoré boli neúčelne vynaložené alebo presahujú priemer v štáte, kde vznikla poistná udalosť,
o) zvýšené náklady, ktoré boli spôsobené tým, že
poistený nesúhlasil s prevozom, a pritom jeho zdravotný stav to umožňoval.
2. Z poistného krytia sú vylúčené náklady na liečenie

choroby alebo úrazu, ktoré vznikli v súvislosti s:
a) priamo alebo nepriamo vojnou (bez ohľadu na to,
či bola, alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami
zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou,
vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou mocou,
sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na
nepokojoch, povstaniach, štrajkoch,
b) tým, že si poistený úraz, chorobu alebo smrť sám
úmyselne spôsobil, alebo k nemu došlo pri páchaní alebo pokuse o trestný čin, alebo v dôsledku
úmyselného požitia alkoholu, drog, liekov (bez
lekárskeho predpisu) a návykových látok,
c) úrazom vzniknutým pri vykonávaní zimných športov, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne
zaplatené zvýšené poistné,
d) vykonávaním profesionálnej i amatérskej športovej
činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne, ak

v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné,
e) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, najmä motorového športu, speleológie, horolezectva, potápania (hlbšie ako 40 m),
športového lietania, zoskoku a letu s padákom,
paraglidingu, letu na rogalách, bungee jumpingu,
alpinizmu, bojových športov, skokov na lyžiach, skialpinizmu, jazdy na vodnom skútri, raftingu, jachtingu, športovej streľbe, turistiky vykonávanej po
ľadovcoch a pri turistike vykonávanej po značených aj neznačených cestách, ak sú na tejto ceste
umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná,
reťaze, rebríky), jazdy na športových boboch, športových saniach, ak v zmluve nebolo dohodnuté
inak a následne zaplatené zvýšené poistné,
f) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo
15

g)
h)
i)
j)
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iného dopravného prostriedku, vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku
bez príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom
alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo)
alebo návykových látok,
prenosnými pohlavnými chorobami, chorobami zo
straty imunity (AIDS), ak bol poistený diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV,
odstraňovaním kozmetických nedostatkov a telesných anomálií, dezinfekcie, lekárskych posudkov
a atestov pre ošetrujúci personál,
následkami nepodrobenia sa povinnému očkovaniu pri cestách do zahraničia,
pobytom v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných
ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr,

k) psychoanalytickou a psychoterapeutickou starostlivosťou,
l) samovraždou poisteného alebo pokusom o ňu.
Článok V.
HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ
1. Poistený je povinný pod sankciou, uvedenou v bode 4
tohto článku, hlásiť každú poistnú udalosť na dispečing ASSIST-CARDu, a to pred podstúpením akéhokoľvek lekárskeho zákroku v súvislosti s touto poistnou
udalosťou, každopádne však najneskôr do 24 hodín
od momentu, kedy k poistnej udalosti došlo. V prípadoch, kedy vzhľadom na zdravotný stav poisteného,
z objektívnych dôvodov takýto postup nie je možný
(bezvedomie, ťažký poúrazový stav, šok, neschopnosť
komunikovať a pod.), neuplatní sa ustanovenie predchádzajúcej vety na poisteného (tieto skutočnosti je

však poistený povinný preukázať, v opačnom prípade
poisťovňa plní podľa bodu 4 tohto článku), ale v prípade, ak má poistený spolucestujúceho alebo spolucestujúcu blízku osobu, vzťahujú sa ustanovenia predchádzajúcej vety na tieto osoby.
2. Ak bola poistenému poskytnutá pomoc zmluvným
partnerom ASSIST-CARD, potom ošetrujúce zdravotnícke zariadenie alebo lekár zašle účty za vykonanú
lekársku starostlivosť a kópiu poistnej zmluvy priamo
poisťovni.
3. Ak poistený po odsúhlasení s poisťovňou zaplatil
náklady na ošetrenie v hotovosti, potom poisťovňa po
predložení originálov účtov, dokladov, faktúr a kópie
poistnej zmluvy uhradí poistenému vynaložené náklady v mene euro. Prepočet inej meny na menu euro sa
vykoná podľa kurzového lístka Európskej centrálnej
banky platného v deň vzniku poistnej udalosti. V prípa-

de, že poisteným je cudzí štátny príslušník, môže požiadať o poukázanie plnenia na účet vedený v zahraničí.
V takomto prípade je poistený povinný uviesť potrebné
identifikátory na pripísanie plnenia na jeho bankový
účet, v opačnom prípade poisťovňa nie je povinná plniť
týmto spôsobom.
4. Ak poistený neodsúhlasil poskytnutie lekárskej pomoci s poisťovňou alebo s ASSIST-CARD, potom poisťovňa hradí náklady len do výšky 150,- EUR.
5. K likvidácii poistnej udalosti je potrebné predložiť
najmä tieto doklady:
V prípade choroby:
a) lekársku dokumentáciu potvrdzujúcu nevyhnutnosť
lekárskeho ošetrenia,
b) originálne doklady, účty o lekárskej starostlivosti
a o kúpe liekov.
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V prípade úrazu:
a) zahraničnú lekársku dokumentáciu,
b) zápisnicu alebo potvrdenie objasňujúce okolnosti
a vznik úrazu,
c) ak zájazd organizovala cestovná kancelária, potom
zápisnicu o okolnostiach vzniku poistnej udalosti,
potvrdenú delegátom (sprievodcom) CK.
V oboch prípadoch:
a) 1 kópiu poistnej zmluvy,
b) vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti.
6. Poisťovňa je každopádne oprávnená požadovať na
účely likvidácie poistnej udalosti kompletnú zdravotnú
dokumentáciu poisteného; v prípade, že si poistený
túto povinnosť nesplní, nedostane sa poisťovňa do
omeškania so šetrením poistnej udalosti podľa ustanovení § 797 Občianskeho zákonníka a nie je povinná
poskytnúť poistenému primeraný preddavok.
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Článok VI.
OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC
Ak má poistený právo na poistné plnenie z dôvodu udalosti podľa čl. I. tejto hlavy, zmluvný partner ASSIST-CARD
alebo poisťovňa poskytne podľa potreby tieto služby
a pomoc:
1. NÁVŠTEVA CHORÉHO
V prípade, že zdravotný stav poisteného je natoľko vážny,
že vyžaduje liečebný pobyt v nemocnici s trvaním liečby
viac ako 10 dní, pričom nie je možná jeho preprava do SR
alebo do krajiny trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti
poisteného, potom poisťovňa uhradí pre jednu osobu,
jeho návštevu maximálne do výšky. Náklady na cestu tam
a späť (pohonné hmoty použitého motorového vozidla,
cestovné lístky, letenka v turistickej triede), ako aj ubytovanie max. na 4 noci do výšky 50,- EUR/noc budú po predložení účtov poisťovňou uhradené.

Ak poisťovňa nedala písomný súhlas na návštevu poisteného, náklady na takto vykonanú cestu nehradí.
2. PREDĹŽENIE POBYTU
Ak po nemocničnom pobyte poistený nemôže absolvovať
cestu do SR alebo do krajiny trvalého pobytu, resp. štátnej
príslušnosti poisteného (v lekársky odôvodnených prípadoch, prekážky pri doprave a pod.), poisťovňa zabezpečí
pre poisteného ubytovanie max. na 4 noci a uhradí hotelové náklady do výšky 50,- EUR/noc. Tieto uhradí i pre jedného rodinného príslušníka, ktorý zabezpečuje doprovod
poisteného do SR alebo do krajiny trvalého pobytu, resp.
štátnej príslušnosti poisteného.
3. PREPRAVA DIEŤAŤA
Pokiaľ v dôsledku náhlej choroby a úrazu, prípadne smrti
poisteného zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa hradí pre jednu príbuznú osobu, a ktorá
sprevádza dieťa do SR alebo do krajiny trvalého pobytu,

resp. štátnej príslušnosti poisteného na základe
predloženej faktúry za prevoz, ale maximálne do výšky
5.000,- EUR, cestu tam a späť.
Ak takejto osoby niet, zmluvný partner alebo poisťovňa
zabezpečí bezpečnú dopravu dieťaťa domov a uhradí cestovné náklady s tým spojené.
4. PREPRAVA TELESNÝCH POZOSTATKOV
V prípade úmrtia poisteného v zahraničí poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na územie SR
a hradí náklady s tým spojené, alebo preplatí náklady prevozu do krajiny trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti
poisteného na základe predloženej faktúry za prevoz, ale
maximálne do výšky 5.000,- EUR.
V záujme urýchleného prevozu telesných pozostatkov zosnulého je potrebné, aby najbližší príbuzní (manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec)
v najkratšom čase predložili poisťovni najmä tieto doklady:
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a)
b)
c)
d)

rodný list,
kópia poistnej zmluvy,
sobášny list, prípadne úmrtný list manžela/manželky,
potvrdenie pohrebného ústavu o zrealizovaní následného pohrebu,
e) úmrtný list,
f) lekárske osvedčenie o príčine smrti zosnulého,
g) v prípade nehody dokumenty potrebné na upresnenie
bližšej príčiny smrti.
Poisťovňa bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu
nehradí náklady spojené s prepravou telesných pozostatkov poisteného.
5. PREDČASNÝ NÁVRAT
V prípade úmrtia alebo náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného poisteného (manžel/manželka, druh/
družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec), pričom táto
udalosť nastane počas pobytu poisteného v zahraničí, na
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požiadanie poisteného, zmluvný partner alebo poisťovňa
zorganizuje jeho návrat do SR a uhradí vynaložené cestovné náklady alebo preplatí náklady prevozu do krajiny trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti poisteného na
základe predloženej faktúry za prevoz, ale maximálne do
výšky 5.000,- EUR. Podmienkou plnenia je, aby poistná
zmluva bola ešte v čase oznámenia udalosti v účinnosti
minimálne 3 dni.
6. INFORMÁCIA
V prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného ASSISTCARD poskytne informácie o jeho zdravotnom stave
a postupe jeho liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený.
7. ZASTÚPENIE PRI SLUŽOBNEJ CESTE
Ak poistený počas zahraničného pobytu pre neodkladnú
hospitalizáciu nie je schopný dokončiť cieľ služobnej
cesty, môže jeho vysielajúca organizácia poveriť iného
pracovníka na jeho zastúpenie. V takom prípade poisťov-

ňa uhradí pre zastupujúceho pracovníka nevyhnutné cestovné náklady spojené s vycestovaním.
8. ÚHRADA TELEFÓNNYCH VÝDAVKOV
Ak poistený počas zahraničnej cesty je v urgentnom
nemocničnom ošetrení dlhšie ako 48 hodín, poisťovňa mu
uhradí telefónne výdavky za telefónne hovory z príslušnej
nemocnice s najbližšími príbuznými (manžel/manželka,
druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec) na
základe predložených dokladov nasledovne:
a) v rámci Európy do výšky 25,- EUR,
b) mimo Európy do výšky 50,- EUR.
Článok VII.
LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ
1. 		 Ak poistený dodrží pokyny poisťovne na hlásenie
poistnej udalosti, poisťovňa hradí náklady až do výšky
dojednanej poistnej sumy priamo do zahraničia.

V takomto prípade je poistený povinný do 5 pracovných dní po návrate na územie štátu svojho trvalého
pobytu, resp. štátnej príslušnosti predložiť poisťovni 1
kópiu poistnej zmluvy.
2. Ak poistený zaplatil náklady na ošetrenie v zahraničí
v hotovosti a čerpanie bolo odsúhlasené poisťovňou,
je povinný do 14 pracovných dní po návrate na územie
štátu svojho trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti
predložiť originálne doklady a účty poisťovni. Poisťovňa na ich základe preplatí vynaložené náklady, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy, a to v
mene euro. Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky
platného v deň vzniku poistnej udalosti. V prípade, že
poisteným je cudzí štátny príslušník, môže požiadať o
poukázanie plnenia na účet vedený v zahraničí. V
takomto prípade je poistený povinný uviesť potrebné
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identifikátory na pripísanie plnenia na jeho bankový
účet, v opačnom prípade poisťovňa nie je povinná plniť
týmto spôsobom.
3. V prípade nepredloženia lekárskej správy, policajnej
relácie alebo originálov dokladov o zaplatení liečebných nákladov požadovaných v článku V. bod 5 tejto
hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.
4. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
V. bod 5 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
5. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch
1 a 2 tohto článku poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.
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Hlava III.
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Článok I.
PREDMET POISTENIA
1. Pri poistení zodpovednosti za škodu v zahraničí má
poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na
náhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným
v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe:
a) na zdraví alebo usmrtením,
b) poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ
poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho
konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia, ak
sa nedohodlo inak.

2. V prípade škody na veci, ktorú poistený užíva v súlade
s platným právnym stavom mu bude poistné plnenie
znížené o dohodnutú spoluúčasť vo výške 5 %, minimálne 50,- EUR.
Článok II.
VÝLUKY Z POISTENIA
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo
iného dopravného prostriedku, vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku
bez príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom
alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo)
alebo návykových látok,
b) úmyselným trestným činom alebo pokusom o trestný čin, hrubou nedbanlivosťou, trestným činom

neposkytnutia pomoci,
c) uložením finančnej pokuty,
d) úmyselne alebo pri prevzatí zodpovednosti nad
rámec stanovený právnymi predpismi, alebo neplnením si povinnosti odvrátiť škodu a zabrániť zväčšovaniu vzniknutej škody,
e) prevádzkou dopravných prostriedkov, pokiaľ sa na
ňu vzťahuje povinné zmluvné poistenie,
f) pri plnení pracovných úloh v pracovno-právnych
vzťahoch alebo v priamej príčinnej súvislosti s nimi,
pokiaľ v poistnej zmluve nie je stanovené inak,
g) neoprávneným manipulovaním s horľavými alebo
výbušnými materiálmi,
h) priamo alebo nepriamo vojnou (bez ohľadu na to,
či bola, alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami
zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou,
vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou mocou,
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konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi
alebo miestnymi orgánmi, alebo na základe ich
nariadení, terorizmom, sabotážou a štrajkami.
2. Poisťovňa nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom
rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej
domácnosti.
3. Poisťovňa taktiež nenahradí škodu:
a) na hnuteľnej veci, ktorá síce nie je vo vlastníctve
poisteného, ale poistený ju má vypožičanú, alebo
ju užíva z iného dôvodu, alebo ju má u seba,
b) na nehnuteľnosti a jej príslušenstve, ktorú poistený
užíva protiprávne,
c) súdneho sporu, ktorého prejednanie môže byť
uskutočnené na území SR.
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Článok III.
POISTNÁ UDALOSŤ
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo,
aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému
v zahraničí v súvislosti s konaním poisteného, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania.
Článok IV.
POISTNÁ SUMA PRI ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
1. Poistná suma, ktorá je hornou hranicou poistného
plnenia pri zodpovednosti za škodu je na veci
33.193,92 EUR a na zdraví 99.581,76 EUR za jednu
a všetky škody počas trvania poistenia.
2. Ak dôjde súčasne k viacerým poškodeniam, ktoré
majú tú istú príčinu, považujú sa za jednu poistnú udalosť.

Článok V.
POVINNOSTI POISTENÉHO
1. Poistený je povinný neodkladne oznámiť poistnú udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom k vzniku práva na
poistné plnenie, spoločnosti ASSIST-CARD na telefónnych číslach jej centrál, ktoré sú uvedené na karte
a v poistnej zmluve, alebo oznámiť udalosť poisťovni.
Následne je povinný najneskôr do 30 dní po návrate
do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní
od návratu na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej
príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie.
2. Poistený je ďalej povinný:
a) vynakladať všetko úsilie a využiť všetky prostriedky
a možnosti na predchádzanie škodám,
b) v prípade, že došlo k udalosti, ktorá by mohla byť dô
vodom vzniku práva na poistné plnenie, urobiť všetky

potrebné opatrenia, aby bola škoda čo najmenšia,
c) spolupracovať s poisťovňou pri zisťovaní príčin
a rozsahu poistnej udalosti,
d) poskytnúť všetky pravdivé, správne a úplné informácie o príčinách vzniku škody a predložiť poisťovni
požadované písomnosti (najmä listy, žaloby, predvolania, rozhodnutia, uznesenia, kom erčn ý zápis
o škode s poškodeným), nevyhnutné na likvidáciu,
e) oznámiť okamžite prokurátorovi alebo orgánom
polície poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolností
vzbudzujúcich podozrenie z páchania trestného
činu alebo z pokusu oň, ak bola spôsobená škoda
väčšia ako 100,- EUR,
f) oznámiť okamžite poisťovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie proti
poistenému a informovať ju o výsledkoch tohto
konania,
25

g) písomne bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že poškodený proti poistenému uplatnil právo
na náhradu škody, ktorú má nahradiť poisťovňa
a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
a ku skutočnosti, či ním bola škoda zavinená,
h) písomne bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že poškodený uplatňuje nárok na náhradu
škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne,
i) v konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa
nahradiť, postupovať v súlade s pokynmi poisťovne,
najmä sa s ňou dohodnúť o tom, kto ho bude zastupovať. Ak poistený bez písomného súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania, alebo ak sa
zaviaže bez tohto súhlasu uhradiť premlčanú pohľadávku, poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné
plnenie,
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j) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody
spôsobenej poistnou udalosťou pod sankciou
v zmysle § 799 Obč. zákonníka.
Článok VI.
POISTNÉ PLNENIE
1. Poistné plnenie pre zodpovednosť za škodu nesmie
presiahnuť sumu dohodnutú v poistnej zmluve (poistná suma).
2. Ak je suma vypočítaná ako náhrada škody vyššia než
suma, ktorá sa v zmluve dohodla ako najvyššie poistné
plnenie, je poisťovňa povinná plniť len poistnú sumu.
3. Za škodu spôsobenú na klenotách a iných cennostiach, na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľ
skej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.) je
poistné plnenie obmedzené sumou 165,97 EUR za
jednu vec alebo zbierku a za škodu na peniazoch na

sumu 66,39 EUR. Ak však ide o plnenie z poistenia,
v ktorom sa dohodla poistná suma za škody na ve
ciach, nesmie poistné plnenie podľa tohto ustanovenia
spolu s poistným plnením za škody na iných veciach
presiahnuť dohodnutú poistnú sumu.
4. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť poškodenému priamo, má právo, aby mu poisťovňa vydala majetkový prospech, avšak maximálne do výšky, ktorú poistený uhradil poškodenému, ktorý takto získala, avšak
len v rozsahu, v akom by bola poisťovňa povinná
poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto poistných
podmienok.
Článok VII.
PRÁVO POSTIHU
1. Poisťovňa má voči poistenému právo na náhradu súm,
ktoré zaplatila za poisteného, ak poistený spôsobil

škodu následkom požitia alkoholu alebo návykovej
látky. Náhrada sa znižuje primerane k výške škody,
okolnostiam, za ktorých došlo ku škode. Toto ustanovenie platí aj pre prípady, ak sa poistený pred príslušnými
orgánmi odmietne podrobiť skúške na prítomnosť týchto látok vo svojom organizme. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie zmluvných povinností
a poisťovňa postupuje podľa bodu 2 tohto článku.
2. Ak poistený poruší niektorú z povinností uvedených
v čl. V. tejto hlavy, je poisťovňa oprávnená požadovať
od poisteného náhradu až do výšky 50 % vyplatenej
náhrady škody.
3. Ak poistený spôsobí porušením niektorej z povinností
uvedených v čl. V. tejto hlavy alebo v iných ustanoveniach
týchto VPP, z ktorých vyplývajú pre poisteného povinnosti, zvýšenie nákladov poisťovne na vybavovanie poistnej
udalosti alebo vznik iných nákladov, ktoré by v prípade
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splnenia stanovených povinností nevznikli (súdne trovy,
úroky a pod.), je poisťovňa oprávnená uplatniť postih
v rozsahu sumy takto vzniknutých nákladov.
4. V prípade nepredloženia komerčného zápisu o škode
s poškodeným, lekárskej správy, policajnej relácie alebo
originálov dokladov o zaplatení požadovanej náhrady za
spôsobenú škodu uvedených v článku V. bod 2 tejto
hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.
5. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
V. bod 2 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
6. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
5. bode 1 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.
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Hlava IV.
ÚRAZOVÉ POISTENIE
Článok I.
PREDMET A ROZSAH POISTENIA
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri
ceste a pobyte v zahraničí. Ak dôjde k úrazu, poisťovňa
poskytne poistné plnenie v rozsahu týchto poistných podmienok a v rozsahu poistnej zmluvy:
a) trvalé následky úrazu,
b) smrť následkom úrazu.
Článok II.
VÝLUKY Z POISTENIA
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie:
a) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo
iného dopravného prostriedku, vedením motorového

b)

c)
d)
e)

vozidla alebo iného dopravného prostriedku bez
príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom
alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať
na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo) alebo
návykových látok,
za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého
druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických
zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov,
za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením
a za choroby z povolania,
za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
ak k úrazu poisteného došlo v súvislosti s jeho úmyselným konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného
pre trestný čin,

f) ak k úrazu poisteného došlo v dôsledku duševnej
poruchy, straty vedomia, opilosti alebo pod vplyvom
návykových a toxických látok, ako aj epilepsiou, infarktom, mozgovou príhodou alebo inými kŕčovitými
záchvatmi,
g) za úrazy alebo smrť poisteného, ktoré priamo alebo
nepriamo vznikli v súvislosti s vojnou (bez ohľadu na
to, či bola, alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami
zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou,
štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich
nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch, terorizmom,
h) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté pri vykoná29

vaní zimných športov, ak v zmluve nebolo dohodnuté
inak a následne zaplatené zvýšené poistné,
i) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté pri vykonávaní profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri
súťažiach, ako aj pri príprave na ne, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné,
j) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté v dôsledku
vykonávania rizikových športov, najmä motorového
športu, speleológie, horolezectva, potápania (hlbšie
ako 40 m), športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglidingu, letu na rogalách, bungee jumpingu,
alpinizmu, bojových športov, skokov na lyžiach, skialpinizmu, jazdy na vodnom skútri, raftingu, jachtingu,
športovej streľbe, turistiky vykonávanej po ľadovcoch
a pri turistike vykonávanej po značených aj neznačených cestách, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé
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istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, rebríky), jazdy na
športových boboch, športových saniach, ak v zmluve
nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené
poistné,
k) za úrazy vzniknuté vplyvom radiačného, elektromagnetického žiarenia, ultrazvuku.
Článok III.
POISTNÁ SUMA
Poistná suma je suma uvedená v poistnej zmluve ako
horná hranica, do výšky ktorej je poisťovňa povinná
poskytnúť poistné plnenie pre jednu poistnú udalosť
počas trvania poistenia v prípade:
a) smrti následkom úrazu
3.319,39 EUR,
b) trvalých následkov úrazu
6.638,78 EUR.

Článok IV.
POISTNÁ UDALOSŤ
Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba
počas trvania poistenia a na základe ktorého podľa týchto
poistných podmienok vzniká právo na poistné plnenie.
Článok V.
DEFINÍCIA ÚRAZU
1. Za úraz sa považuje neočakávané a náhle dočasné
pôsobenie vonkajších síl, resp. vonkajších vplyvov
alebo vlastnej telesnej sily, neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších
teplôt, plynov, pár jedov (s výnimkou mikrobiálnych
jedov, imunotoxických látok), ktoré spôsobilo poistenému nedobrovoľné telesné poškodenie alebo smrť.

2. Za úraz sa ďalej považuje:
a) telesné zranenie alebo smrť v dôsledku popálenia,
zásahu bleskom alebo elektrickým prúdom,
b) roztrhnutie alebo vytrhnutie väziva (avšak nie vnútorných orgánov a ciev) v dôsledku náhleho neobvyklého napätia vlastnej telesnej sily, prípadne
mechanického vplyvu,
c) vdýchnutie plynu alebo pár, otrava alebo rozleptanie v dôsledku požitia otravných alebo leptavých
látok vtedy, ak k tomuto pôsobeniu nedochádzalo
pozvoľna,
d) utopenie.
3. Za úraz sa nepovažuje:
a) choroba každého druhu, najmä choroby z povolania,
b) psychické poruchy,
c) krvácanie z vnútorných orgánov a do mozgu,
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d) infarkt,
e) poškodenie zdravia v dôsledku vplyvu žiarenia každého druhu,
f) telesné zranenie v dôsledku vplyvu svetla, tepla,
alebo poveternostných vplyvov s výnimkou, ak bol
poistený vystavený týmto vplyvom alebo pôsobeniam pri úraze alebo lekárskom ošetrení po úraze,
g) samovražda alebo pokus o ňu,
h) úmyselné sebapoškodenie.
Článok VI.
POVINNOSTI POISTENÉHO
Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný:
a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať povinnosť urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva,
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b) po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadať lekársku
pomoc a liečiť sa podľa pokynov lekára,
c) poisťovni najneskôr do 30 dní po návrate do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od návratu
na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti,
písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie a na žiadosť poisťovne predložiť všetky
ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia,
d) na žiadosť poisťovne a na jej náklady podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí a oznámiť
poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu
poistného plnenia,
e) ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia, predložiť potvrdenie polície.

Článok VII.
POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE TRVALÝCH NÁSLEDKOV
1. Ak úraz, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia, zanechá
poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná
vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá ohodnotenie telesného poškodenia
podľa tabuľky B v „Zásadách a tabuľkách pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení“ poisťovne platných v čase vzniku úrazu.
2. Ak úraz spôsobil poškodenému niekoľko následkov na
viacerých orgánoch, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé telesné poškodenia.
Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, a to
najviac percentom uvedeným v oceňovacej tabuľke
pre anatomickú alebo funkčnú stratu, maximálne však
do výšky 100 %. Súčet plnení za jednotlivé telesné

poškodenia však nesmie byť vyšší ako dojednaná
poistná suma.
3. Poisťovňa je povinná plniť za trvalé následky úrazu po
ustálení ich rozsahu (podľa medicínskych poznatkov
rok po úraze). Ak sa následky po úraze neustália do 3
rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu
tejto lehoty.
4. Poistné plnenie je možné poskytnúť skôr ako po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu len v prípade, ak
druh, rozsah a následky sú z lekárskeho hľadiska jednoznačne určené (ich stav je nemenný).
5. Ak poistený zomrie:
a) na následky úrazu do 1 roka odo dňa úrazu, nárok
na výplatu poistného plnenia za trvalé následky
úrazu nevzniká,
b) pred výplatou plnenia za trvalé následky, nie však
na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho
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dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac
však sumu zodpovedajúcu poistnej sume.
6. Ak sa trvalé následky týkajú časti tela alebo orgánu,
ktoré boli pred úrazom už poškodené v dôsledku predchádzajúceho úrazu alebo choroby, je poisťovňa
oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
Článok VIII.
POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE SMRTI POISTENÉHO
NÁSLEDKOM ÚRAZU
1. Ak poistený na následky úrazu zomrie do jedného
roka odo dňa úrazu, vyplatí poisťovňa poistnú sumu za
smrť spôsobenú úrazom oprávneným osobám.
2. Ak poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už
poskytla odškodnenie za trvalé následky, je povinná
vyplatiť oprávneným osobám len prípadný rozdiel
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medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom
úrazu a vyplatenou sumou.
Článok IX.
ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA
1. V prípade nepredloženia lekárskej správy, policajnej
relácie alebo v článku VI. tejto hlavy nevzniká právo na
vyplatenie poistného plnenia.
2. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
VI. tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné plnenie
primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
3. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
VI. písmeno c) tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.

Hlava V.
POISTENIE BATOŽINY
A VECÍ OSOBNEJ POTREBY
Článok I.
PREDMET POISTENIA
1. Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby, určené pre cesty a pobyt poisteného v zahraničí.
Predmetom poistenia nie sú:
a) výrobky z drahých kovov, kameňov a perál, klenoty,
b) predmety umeleckej hodnoty,
c) motorové vozidlá, lode, člny, lietadlá, rogalá, surfy
a ich príslušenstvo,
d) peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné karty, ceniny.

Článok II.
ROZSAH POISTENIA
Poisťovňa poskytuje náhradu za poškodenie, zničenie,
stratu, krádež alebo lúpež poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti definovanej v článku IV. tejto hlavy.
Článok III.
VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
1. Výška poistného krytia je max. 165,97 EUR za jednu
vec a max. 663,88 EUR za všetky veci z jednej poistnej
udalosti.
2. Poistené veci nie sú poistením kryté, ak sú ponechané
v interiéri motorových vozidiel, v lodiach a v iných
dopravných prostriedkoch.
3. Pripoistené predmety, ktorých obstarávacia cena je
vyššia ako 165,97 EUR, nie sú poistením kryté, ak sú
ponechané v motorových vozidlách, vlakoch, lodiach
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a v iných dopravných prostriedkoch bez dozoru, resp.
bez náležitého dohľadu.
Článok IV.
POISTNÁ UDALOSŤ
1. Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) poškodenie alebo zničenie poistenej veci:
- požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, zemetrasením, povodňou, záplavou, krupobitím,
zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k takémuto zrúteniu alebo zosuvu nedošlo
priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
- vodou z vodovodných zariadení,
b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci:
- v čase, keď bola poisteným zverená na potvrdenie dopravcovi na prepravu alebo podľa poky36

nov prepravcu uložená v spoločnom batožinovom priestore,
- v čase, keď bola na potvrdenie daná do úschovy do zariadenia na to určeného,
- ak bol poistený zbavený možnosti veci opatrovať, napr. v dôsledku závažného zranenia pri
dopravnej nehode,
c) krádež poistenej veci spôsobom, pri ktorom páchateľ prekonal prekážky brániace jej odcudzeniu,
a to:
- počas prepravy,
- v čase, keď bola uložená na mieste na to určenom alebo na mieste, kam sa zvyčajne odkladá
v zariadení, v ktorom je poistený ubytovaný,
d) lúpež poistenej veci, ak ju mal poistený v čase
poistnej udalosti na sebe, pri sebe alebo u seba,
e) krádež poistených vecí z oddeleného, uzavretého

a uzamknutého batožinového priestoru motorového vozidla:
- počas prerušenia cesty, ktoré bolo zapríčinené
lekárskym ošetrením poisteného alebo jeho
spolujazdca,
- keď bolo motorové vozidlo zaparkované v riadne zamknutej garáži (nie vo verejných garážach).
Článok V.
VÝLUKY Z POISTENIA
Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie, krádež,
lúpež alebo stratu poistenej veci, ak to bolo spôsobené:
a) úmyselným konaním poisteného, jeho manžela, manželky, priameho príbuzného alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti,
b) v dôsledku vady alebo poškodenia, ktoré mala poiste-

ná vec v čase uzatvorenia poistnej zmluvy,
c) počas safari, horolezeckých výstupov a výprav,
d) v čase, keď bol poistený už ubytovaný, a napriek tomu
si nechal batožinu v dopravnom prostriedku,
e) vadou materiálu, opotrebovaním a nevhodným balením,
f) v súvislosti s vojnou (bez ohľadu na to, či bola, alebo
nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných
nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou,
povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou,
konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením
či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na nepokojoch,
povstaniach, štrajkoch, terorizmom,
g) pôsobením rádioaktívneho žiarenia.
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2.
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Článok VI.
POVINNOSTI POISTENÉHO
Oznámiť bez zbytočného odkladu od vzniku poistnej
udalosti orgánom polície príslušného štátu poistnú
udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň, ak vzniknutá
škoda je väčšia ako 33,19 EUR.
Oznámiť bez zbytočného odkladu poistnú udalosť,
ktorá nastala v ubytovacom zariadení alebo na stráženom parkovisku vlastníkovi, prípadne správcovi tohto
zariadenia a vyžiadať si potvrdenie o oznámení.
V prípade poistnej udalosti, ktorá nastala počas prepravy, oznámiť to dopravcovi bez zbytočného odkladu
a vyžiadať si potvrdenie o oznámení.
Poistený je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do
SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od
návratu na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej prísluš-

5.

6.

7.

8.

nosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre
potreby likvidácie.
Ak po oznámení poistnej udalosti alebo po výplate
poistného plnenia zistí, že sa našla stratená alebo
ukradnutá vec, ktorej sa poistná udalosť týka, je povinný oznámiť to poisťovni bez zbytočného odkladu, od
momentu nájdenia stratenej alebo ukradnutej veci.
Vrátiť poisťovni poistné plnenie po odpočítaní primeraných nákladov na opravu nájdenej veci, ak boli potrebné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď
bol zbavený možnosti s vecou zaobchádzať, najmenej
však to, čo by dostal pri predaji poškodenej veci.
Dbať podľa svojich možností na to, aby poistná udalosť
nenastala, neporušovať predpisy a povinnosti smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo zmenšeniu
nebezpečenstva jej vzniku.
Ak nastala udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzni-

ku práva na poistné plnenie, bezodkladne oznámiť
poisťovni príčiny a okolnosti jej vzniku a urobiť podľa
možnosti nutné a účelné opatrenia, aby sa škoda
nezväčšila.
9. Dať poisťovni všetky vysvetlenia, spolupracovať pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti a predložiť
poisťovni všetky požadované písomnosti potrebné na
jej likvidáciu bez zbytočného odkladu.
10. V prípade poistnej udalosti pripoistených vecí technického charakteru (napr. drahších ako 165,97 EUR) je
nutné predložiť poisťovni doklad o ich vývoze a dovoze
potvrdený colnicou.
11. Zdokumentovať prekonanie prekážky chrániacej vec
pred krádežou, resp. poškodenie prekážky.
12. Vykonať všetky opatrenia, aby právo na náhradu škody
spôsobené poistnou udalosťou mohla poisťovňa uplatniť voči zodpovednej osobe.

13. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v bodoch 1 –
12, alebo ak následkom požitia alkoholu alebo návykových látok prispel k vzniku poistnej udalosti alebo
zväčšeniu jej následkov, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
Článok VII.
POISTNÉ PLNENIE
1. Pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení poistených vecí poisťovňa poskytne plnenie v časových
cenách a v zmysle nasledovných zmluvných dojednaní:
2. Maximálna výška náhrady škody za 1 poškodenú, zničenú, stratenú alebo odcudzenú poistenú vec je
165,97 EUR a za jednu poistnú udalosť max.
663,88 EUR.
3. V prípade pripoistenej veci (5 % z nadobúdacej ceny)
až do výšky poistnej sumy. Ak v prípade poistnej uda39

losti poistený nepredloží originály nadobúdacích
dokladov (faktúra, pokladničný blok), poisťovňa nie je
povinná za tieto poistené veci plniť.
4. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty osobných
dokladov, resp. cestovných dokladov nevyhnutných
pre zahraničnú cestu poisteného (cestovné doklady,
vodičské oprávnenia, letenky, cestovné lístky), poisťovňa uhradí na základe predložených účtov náklady na
zaobstaranie nutných náhradných dokladov v zahraničí do výšky maximálne 331,94 EUR. Tieto sa započítajú do celkovej výšky poistnej sumy.
5. Ak poistená vec bola poškodená tak, že nie je možné
ju opravou uviesť do predošlého stavu, ak bola zničená, stratená alebo odcudzená, poisťovňa vyplatí sumu
zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré treba
vynaložiť na obstaranie veci rovnakého druhu a kvality,
zníženú o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebovania
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alebo inému znehodnoteniu veci z doby pred poistnou
udalosťou a ďalej zníženú o cenu použiteľných zvyškov
zničenej veci.
6. Právo na poistné plnenie nevzniká tiež, ak poistená
vec bola stratená v čase, keď ju poistený nechal bez
dozoru, resp. bez náležitého dohľadu.
7. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak bola poistená
vec odcudzená z prívesu zaparkovaného mimo stráženého priestoru.
8. V prípade nepredloženia potvrdenia leteckej spoločnosti o poškodení, o nedodaní batožiny, krádeži batožiny, policajnej relácie alebo originálov dokladov o kúpe
vecí osobnej potreby uvedených v článku VI. tejto hlavy
nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.
9. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
VI. tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné plnenie
primerane znížiť:

a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
10. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
VI. bode 4 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.

Článok II.
ROZSAH POISTENIA
Poisťovňa poskytne náhradu škody poistenému len pri
ceste do zahraničia, a to za kúpu nevyhnutných vecí
(nevyhnutné odevy a toaletné potreby) za podmienok definovaných v článku VI. tejto hlavy.

Hlava VI.
POISTENIE NESKORÉHO DODANIA BATOŽINY
LETECKOU SPOLOČNOSŤOU

Článok III.
POISTNÉ KRYTIE

Článok I.
PREDMET POISTENIA
Predmetom poistenia je batožina poisteného, ktorá bola
prevzatá leteckou spoločnosťou na prepravu pri ceste do
zahraničia a nebola doručená do 12 hodín od príletu poisteného na miesto určenia uvedeného v príslušnej letenke.

1. Max. suma poistného krytia v prípade neskorého
dodania poistenej batožiny od príletu na miesto určenia uvedeného v príslušnej letenke:
a) o 12 – 24 hodín: do 82,98 EUR, ak sú poisteným
dodané doklady o vynaložených nevyhnutných
nákladoch,
b) nad 24 hodín: do 165,97 EUR, ak sú poisteným
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dodané doklady o vynaložených nevyhnutných
nákladoch.
2. Výplata poistného plnenia nezávisí od počtu batožín
a od počtu osôb, ktoré mali v nedodanej batožine uložené veci osobnej potreby.
Článok IV.
POISTNÁ UDALOSŤ
Poistnou udalosťou sa rozumie nedodanie poistenej batožiny poisteného leteckou spoločnosťou pri ceste do zahraničia minimálne 12 hodín od času, kedy ju mala letecká
spoločnosť podľa svojich prepravných podmienok poistenému vydať (doba príletu). Čas omeškania sa vypočíta od
času príchodu uvedeného v letovom poriadku.
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Článok V.
VÝLUKY Z POISTENIA
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak:
1. zdržanie batožiny bolo kratšie ako 12 hodín,
2. batožina nebola vydaná z dôvodu zabavenia colnicou
alebo iným orgánom verejnej správy,
3. poistený nedodrží niektoré z ustanovení článku VI. tejto
hlavy.
Článok VI.
POVINNOSTI POISTENÉHO
1. Predložiť originál letenky a zápisnice od leteckej spoločnosti o prevzatí poistenej batožiny s uvedením presného času a dátumu.
2. Potvrdenie o odovzdaní poistenej batožiny leteckou
spoločnosťou poistenému.

3. Originály dokladov o nevyhnutne vynaložených
nákladoch.
4. Poisťovňa vyplatí plnenie poistenému len v tom prípade, ak predloží všetky horeuvedené doklady alebo
dokumenty vystavené na jeho meno a priezvisko, ktoré
potvrdzujú jednoznačne oneskorené prevzatie poistenej batožiny.
5. Oznámiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu od
jej vzniku.
6. Poistený je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do
SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od
návratu na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre
potreby likvidácie.

Článok VII.
POISTNÉ PLNENIE
1. V prípade nepredloženia potvrdenia leteckej spoločnosti o nedodaní batožiny alebo originálov dokladov
o nevyhnutne vynaložených nákladoch uvedených
v článku VI. tejto hlavy nevzniká právo na vyplatenie
poistného plnenia.
2. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
VI. tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné plnenie
primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
3. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
VI. bode 6 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.
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Hlava VII.
POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
MEŠKANIA HROMADNÉHO DOPRAVNÉHO
PROSTRIEDKU
Článok I.
PREDMET POISTENIA
Predmetom poistenia sú náklady spojené so vznikom
poistnej udalosti špecifikovanej v článku III. tejto hlavy.
Článok II.
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
V prípade, že hromadný dopravný prostriedok, ktorým
cestuje poistený, pri ceste do alebo zo zahraničia mešká
z dôvodu mimoriadnej udalosti o viac ako 6 hodín oproti
plánovanému príchodu stanovenému v cestovnom poriadku, má poistený nárok na odškodné vo výške 3,32 EUR
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za každú ďalšiu celú hodinu po uplynutí 6-hodinového
meškania. Poistná suma je 33,19 EUR za jednu osobu.
Článok III.
POISTNÁ UDALOSŤ
V prípade poistenia meškania hromadného dopravného
prostriedku je poistnou udalosťou meškanie hromadného
dopravného prostriedku, ktorým poistený cestuje do
alebo zo zahraničia, o viac ako 6 hodín oproti plánovanému príchodu stanovenému v cestovnom poriadku, a to
z dôvodu mimoriadnej udalosti. Za deň poistnej udalosti
sa považuje deň, v ktorom meškanie hromadného dopravného prostriedku prekročilo 6-tu hodinu meškania.
Článok IV.
VÝLUKY Z POISTENIA
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak je meškanie hromadné-

ho dopravného prostriedku oproti plánovanému príchodu
stanovenému v cestovnom poriadku kratšie ako 6 hodín.
Článok V.
POVINNOSTI POISTENÉHO
Poistený je povinný:
1. V prípade poistenia meškania hromadného dopravného prostriedku predložiť originály nasledovných dokladov:
a) platný cestovný lístok na meškajúci hromadný
dopravný prostriedok,
b) doklad o meškaní hromadného dopravného prostriedku od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odchodu (dátum, hodina), plánovaného riadneho príchodu (dátum, hodina), dôvod meškania a času skutočného príchodu (dátum, hodina).

2. V prípade, že ide o kyvadlovú autobusovú dopravu
a neexistuje presne stanovený cestovný poriadok (príchod – odchod), je poistený povinný predložiť od
dopravcu na porovnanie 3 tachografy za jazdy po rovnakej trase, na základe ktorých sa vypočíta priemerná
doba trvania spiatočnej cesty po tejto trase. Oneskorenie sa potom určí ako rozdiel skutočnej doby trvania
cesty a vypočítanej priemernej doby trvania spiatočnej
cesty, pričom presný odchod a príchod omeškanej
kyvadlovej autobusovej dopravy potvrdí dopravca,
resp. oprávnený zamestnanec cestovnej kancelárie.
3. Poistený je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do
SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od
návratu na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre
potreby likvidácie.
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Článok VI.
POISTNÉ PLNENIE
1. V prípade nepredloženia požadovaných dokladov uvedených v článku VI. bodoch 1 a 2 tejto hlavy nevzniká
právo na vyplatenie poistného plnenia.
2. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
VI. bode 3 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie znížiť o 25 % z poistného plnenia.

ktorý účastník zájazdu musí uhradiť cestovnej kancelárii
so sídlom v SR v prípade stornovania zájazdu, keď z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na zájazd.

Hlava VIII.
POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
STORNA ZÁJAZDU

Článok III.
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak splnil
ustanovenia uvedené v článku II. tejto hlavy a stornoval
zájazd (zrušil svoju účasť na zájazde) z nasledovných vážnych dôvodov:
a) náhla choroba, úraz, hospitalizácia (ak nie je lekársky

Článok I.
PREDMET POISTENIA
Predmetom tohto poistenia je náhrada stornopoplatku,
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Článok II.
POISTENÝ
Poisteným je osoba, ktorá sa prihlásila na zájazd alebo
akciu organizované cestovnou kanceláriou (ďalej len CK)
a zaplatila poistné súčasne s prvou zálohou na zájazd.

doložený predpoklad, že liečenie takejto náhlej choroby alebo úrazu bude ukončené ku dňu, resp. ak hospitalizácia bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť
na zájazd podľa zmluvy o obstaraní zájazdu) alebo
smrť poisteného (chorobu je možné akceptovať iba
vtedy, ak sa 6 mesiacov pred zájazdom na túto chorobu poistený neliečil a choroba nevznikla v dôsledku
alkoholizmu alebo užívania návykových látok),
b) smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
c) náhla choroba, úraz, hospitalizácia (ak je lekársky
doložený predpoklad, že takýto stav bude trvať aj
v deň, kedy mal poistený nastúpiť na zájazd podľa
zmluvy o obstaraní zájazdu) blízkej osoby, ak mala cestovať spolu s poisteným, resp. choroba, úraz, hospitalizácia (ak je lekársky doložený predpoklad, že takýto
stav bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť na
zájazd podľa zmluvy o zájazde) spolucestujúceho,

d) vlámanie do bytu poisteného alebo ak nastala živelná
poistná udalosť v jeho byte, pre ktorú sa musí v tomto
byte zdržiavať v deň odchodu zájazdu,
e) pri individuálnej preprave vážna dopravná nehoda,
ktorá znemožní poistenému pokračovať v ceste na
zájazd, ku ktorej došlo najskôr 24 hodín pred nástupom do ubytovacieho zariadenia podľa pokynov CK.
Stornovanie (zrušenie) zájazdu z iných príčin a dôvodov
nie je poistnou udalosťou (napr. poveternostná situácia,
snehová kalamita, odvolanie z dovolenky zamestnávateľom, nezhodou poisteného s cestovnou kanceláriou
a pod.).
Článok IV.
VÝLUKY Z POISTENIA
Z poistného krytia je vylúčené storno zájazdu, ak dôvodom storna je:
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a) umelé prerušenie tehotenstva,
b) rizikové tehotenstvo,
c) normálne tehotenstvo, jeho akékoľvek následky, komplikácie, pôrod a komplikácie s ním súvisiace, ak
v čase uzatvorenia poistnej zmluvy bolo tehotenstvo
poistenému známe,
d) normálne tehotenstvo, jeho akékoľvek následky, komplikácie, pôrod a komplikácie s ním súvisiace po ukončení 24. týždňa, aj keď v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy poistenému tehotenstvo nebolo známe,
e) psychické choroby,
f) zhoršenie stavu chronickej choroby, ktoré si vyžaduje
lekárske ošetrenie,
g) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie,
h) ak udalosť, v dôsledku ktorej poistený zájazd stornoval, spôsobil on sám hrubou nedbanlivosťou,
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i) ak bol zájazd zrušený v súvislosti s vojnou (bez ohľadu
na to, či bola alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením
alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na
nepokojoch, povstaniach, štrajkoch, terorizmom,
j) strata/krádež cestovných dokladov,
k) akútne zhoršenie ochorenia, úrazu alebo ich následky,
ktoré existovali pred dátumom uzavretia poistnej zmluvy, i keď doposiaľ neboli liečené,
l) periodické kontrolné zdravotné vyšetrenia, plánované
zdravotné zákroky a ich následky,
m) následky nepodrobenia sa povinnému očkovaniu,
n) prenosnými pohlavnými chorobami,

o) abstinenčné prejavy pri závislosti od alkoholu a návykových látok,
p) škoda, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladať
alebo o ktorých bolo známe, že nastanú, už pri uzavretí
poistnej zmluvy.
Článok V.
VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
1. V prípade stornovania zájazdu počas doby trvania
poistenia poisťovňa poskytne poistenému náhradu za
stornopoplatok, ktorý cestovná kancelária vyčísli podľa
svojich zmluvných podmienok.
2. Spoluúčasť poisteného:
a) viac ako 30 dní pred nástupom na zájazd je spoluúčasť poisteného 3,32 EUR,
b) 30 až 21 dní pred nástupom na zájazd je spoluúčasť poisteného 6,64 EUR,

c) 20 až 8 dní pred nástupom na zájazd je spoluúčasť
poisteného 9,96 EUR,
d) 7 až 2 dni pred nástupom na zájazd je spoluúčasť
poisteného 16,60 EUR,
e) menej ako 2 dni pred nástupom na zájazd je spoluúčasť poisteného 23,24 EUR,
f) deň odchodu zájazdu sa nezapočítava.
3. Maximálna výška poistného plnenia za 1 poistnú udalosť a za všetky poistené osoby spolu je 3.319,39 EUR.
V prípade 100 % stornopoplatku stanoveného cestovnou kanceláriou je výška poistného plnenia 95 %.
Článok VI.
ZAČIATOK A KONIEC POISTENIA
Poistenie sa začína 00:00 hod. nasledujúceho dňa po uhradení poistného a končí okamihom nástupu na zájazd, resp.
prvý deň pobytu pri zájazdoch s individuálnou dopravou.
49

Článok VII.
POVINNOSTI POISTENÉHO
1. Poistený je povinný:
a) okamžite oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť, ktorá je dôvodom pre plnenie poisťovne,
b) v prípade poistnej udalosti poskytnúť poisťovni
všetky vysvetlenia, byť súčinný pri zisťovaní príčin
a rozsahu poistnej udalosti a predložiť poisťovni
všetky požadované písomnosti nevyhnutné pre
likvidáciu do 14 dní od dňa stornovania zájazdu.
2. Doklady nevyhnutné pre likvidáciu sú najmä:
a) potvrdenie o zaplatení poistného,
b) potvrdenie o zaplatení zájazdu, dátume odchodu
zájazdu (resp. dátum prvého dňa pobytu pri akciách s individuálnou dopravou), dátume storna
zájazdu a potvrdenie o výške vyrúbeného stornopoplatku,
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c)
d)
e)
f)

lekárska správa,
úmrtný list,
potvrdenie príbuzenského vzťahu,
relácia polície, potvrdenie hasičov alebo poisťovne,
v závislosti od príčin poistnej udalosti.
3. V prípade nepredloženia lekárskej správy, originálu
dokladu o zaplatení zájazdu a poistenia, policajnej
relácie alebo úmrtného listu uvedených v tomto článku
nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.
4. V prípade nedodržania povinností uvedených v tomto
článku poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
5. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v tomto
článku bod 1 písmeno b poisťovňa je oprávnená poist-

né plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.
Hlava IX.
POISTENIE NEČERPANÝCH SLUŽIEB
Článok I.
PREDMET POISTENIA
Účelom tohto poistenia je odškodnenie za nečerpané
služby (predčasný návrat), ktoré poistený v plnej výške
uhradil cestovnej kancelárii (CK) so sídlom v SR.
Článok II.
POISTENÝ
Poistený je osoba, ktorá sa prihlásila na zájazd (akciu) CK
a zaplatila poistné súčasne s prvou zálohou na zájazd.

Článok III.
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
1. Poistenému vznikne právo na plnenie, ak v čase platnosti poistenia vznikla poistná udalosť, ktorá mu z vážnych dôvodov zabránila čerpať uhradené služby:
a) náhla choroba, úraz, smrť poisteného (chorobu je
možné akceptovať iba vtedy, ak sa na ňu poistený
neliečil 6 mesiacov pred nástupom na zájazd
a choroba nevznikla ako dôsledok alkoholizmu
a užívania drog),
b) hospitalizácia blízkej osoby poisteného, ktorá nebola účastníkom zájazdu z dôvodu vážneho zdravotného stavu ohrozujúceho jej život,
c) smrť blízkej osoby poisteného, resp. spolucestujúceho,
d) ak nastala živelná udalosť alebo vlámanie do bytu
poisteného.
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2. Nečerpanie služieb z iných dôvodov nie je poistnou
udalosťou (napr. poveternostná situácia, snehová kalamita, odvolanie z dovolenky zamestnávateľom, nezhodou poisteného s cestovnou kanceláriou).
3. Nárok na plnenie z dôvodu predčasného návratu je
iba v tom prípade, ak poistený oznámi a odsúhlasí
vopred návrat zo zahraničia s asistenčnou službou
poisťovne, a to najneskôr 3 dni pred uplynutím účinnosti zmluvy. Náklady za nevyčerpané služby sa počítajú odo dňa nasledujúceho po ukončení čerpania služieb, na ktoré má poistený v rámci poisteného zájazdu
nárok. Základom výpočtu je cena poisteného zájazdu.
Vyplatená náhrada sa vypočíta pomerom nevyčerpaného počtu dní zájazdu k celkovému počtu dní zájazdu. Z tejto čiastky sa odpočíta akékoľvek plnenie
poskytnuté organizátorom zájazdu. Ak poistený koná
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bez súhlasu poisťovne, v tom prípade poisťovňa neposkytne náhradu škody.
Článok IV.
VÝLUKY Z POISTENIA
Z poistného krytia sú vylúčené:
a) tehotenstvo po ukončení 24. týždňa, pôrod a jeho
následky,
b) psychické choroby,
c) chronické choroby,
d) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné poškodenie,
e) ak udalosť, v dôsledku ktorej služby poistený nečerpal,
spôsobil sám svojou hrubou nedbanlivosťou,
f) ak bolo nečerpanie služieb zapríčinené vojnou (bez
ohľadu na to, či bola, alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou voj-

nou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo
uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením,
zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi,
účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch, terorizmom,
g) škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že nastanú, už pri
uzavretí poistnej zmluvy,
h) škody vzniknuté v priamej súvislosti s požitím alkoholu
alebo návykových látok.
Článok V.
VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
V prípade nečerpaných služieb (predčasného návratu)
poskytne poisťovňa odškodnenie poistenému do výšky

995,82 EUR, maximálne do výšky 3.319,39 EUR pre jednu
poškodenú rodinu.
Článok VI.
POVINNOSTI POISTENÉHO
1. Poistený je povinný:
a) okamžite oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť,
b) v prípade poistnej udalosti poskytnúť poisťovni
všetky potrebné informácie a písomne predložiť
poisťovni požadované doklady nevyhnutné na likvidáciu najneskôr do 14 dní od dňa vzniku poistnej
udalosti,
c) v prípade poistnej udalosti poskytnúť poisťovni
všetky vysvetlenia, byť súčinný pri zisťovaní príčin
a rozsahu poistnej udalosti a predložiť poisťovni
všetky požadované písomnosti nevyhnutné pre
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likvidáciu do 14 dní odo dňa predčasného návratu
poisteného na územie SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 14 dní odo dňa predčasného
návratu na miesto trvalého pobytu, resp. štátnej
príslušnosti.
2. Doklady potrebné na likvidáciu sú najmä:
a) potvrdenie o zaplatení poistného,
b) potvrdenie o zaplatení zájazdu a dĺžke pobytu
zájazdu,
c) potvrdenie príbuzenského vzťahu,
d) lekárska správa,
e) úmrtný list,
f) relácia polície alebo potvrdenie od požiarnikov,
g) ďalšie podklady potrebné na likvidáciu poistnej
udalosti.
54

Článok VII.
POISTNÉ PLNENIE
1. V prípade nepredloženia lekárskej správy, originálu
dokladu o zaplatení zájazdu a poistenia, policajnej
relácie alebo úmrtného listu uvedených v článku VI.
bod 2 nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.
2. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku
VI. tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné plnenie
primerane znížiť:
a) 10 % za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,
b) 50 % za súčasné nedodržanie troch a viac povinností.
3. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku
VI bod 1 tejto hlavy poisťovňa je oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť o 25 % z poistného plnenia.

Hlava X.
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok I.
ZÁNIK POISTENIA
1. 		 Ak zanikne poistenie pred začiatkom plynutia poistnej doby a poistné bolo zaplatené, poisťovňa vráti
poistné.
2. Ak zanikne poistenie pred koncom poistnej doby,
potom môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch
vrátiť nespotrebované poistné, len ak ide o poistné za
7 a viac dní a za podmienky, že nenastala poistná udalosť.
3. Poplatok za spracovanie je 3 % z vrátenej sumy, minimálne však 3,32 EUR.

Článok II.
POSTÚPENIE PRÁV
Poisťovňa vstupuje do práv a konaní poistených osôb
proti zodpovedným tretím osobám až do výšky súm vyplatených na základe ustanovení poistnej zmluvy.
Článok III.
PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A POUŽITEĽNÉ PRÁVO
Každý spor, ktorý vznikne z použitia a účinnosti poistnej
zmluvy, podlieha príslušným súdom na území SR. Pre riešenie sporov sa aplikuje platné právo na území SR.
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MEDICAL ASSISTANCE AND INSURANCE
1. What risks does the medical assistance and insurance extend to?
After Kooperativa, joint stock company Vienna Insurance Group,
cooperative insurance company (hereinafter referred to as the insurance Company) or its partner receives a call by the insured, the insurance
Company shall provide to the Insured medical assistance services
and cover related costs in accordance with the stipulations of Head II.,
Article I., point 1. if the insured falls ill or suffers an accident while
staying abroad during the term of the insurance. The Insurance Company renders these services exclusively in emergency situations.
The emergency situation involves the cases when the failure to provide
immediate medical treatment is expected to endagner the life or security of the Insured or it would cause irremediable damages to the health
or security of the disease or illness of the Insured (loss of consciousness, bleeding, infectious acute disease etc.) or owing to sudden injury to
health the Insured needs immediate medical treatment.

- in the event of abasia the Insurance Company arranges for the
Insured to be driven by the ambulance or taxi to the doctor or hospital,
- in the event of hospital treatment:
a) as soon as the condition of the hospitalized patient makes it possible the Insured shall be repatriated to Slovakia or to another
place of permanent adress of the Insured – if necessary accompanied by a doctor or nurse - instead of the treatment abroad and
the Insurance Company shall arrange for the patient to be treated
in the competent health care institution. The time and mode of
repatriation shall be determined by the insurance Company on
the basis of a preliminary reconciliation with the medical attendant
or health care institution,
b)
the Insurance Company shall be in permanent touch with the
medical attendant or the health care institution and undertakes to
continously inform by phone the relative of the Insured about
his/her condition.

Medical assistance services of the Insurance company:
- the Insurance Company or its partner shall send within the shortest possible time a doctor to the place of abode of the Insured or
furnishes him/her with the address of the doctor,
- if necessary it shall arrange for the Insured to be rendered further
health care services,

Medical insurance services of the Insurance company:
- exclusively in the event of emergency the insurance provides
coverage - within the period indicated on it - for the costs incurred as
a result of illness up to the amount of EUR 80 000,-, for the costs
incurred as a result of an accident up to the amount of EUR
80 000,- (or the equivalent in other currencies), and for medical
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costs up to the ammount of EUR 40 000,- due to terrorism, provided the Insured asked for medical assistance from the Insurance Company or from its partner or if the Insured had no
possibility to ask for such an assistance he/she informed the
Insurance Company or its partner within the shortest possible
period on such an event and the Insurance Company permitted
the utilization of the services. If the Insurance did not inform the
Insurance Company or its partner on such an event in accordance with the above the Insurance Company shall reimburse the
costs incurred up to the amont of EUR 150,-.
Insurance services:
- medical examination,
- medical treatment,
- hospital treatment (the Insurance Company reserves the right to
cover the costs of hospital treatment abroad until the condition of the
patient allows his/her repatriation for further treatment),
- additional costs of intensive treatment,
- urgent operation,
- emergency obstetric care before the ending of the 24th week of
pregnancy,
- reimbursement of the costs of medicaments bought on the basis of
a prescription, certified by the original invoice,
- renting of artificial limbs, crutches, invalid-chair and other medical
instruments, equipment and tools on the basis of a prescription,

- on the basis of a prescription the replacement of glasses necessiated by an accident causing personal injury and needing medicall
care, up to the amount exclusively the amount, of EUR 150,-,
- exclusively urgent dental treatment, direct pain-killing treatment,
max. for two teeth, up to the amount of EUR 150,- per tooth.
The policy covers the costs of justified and general medical treatment
(selection of physicians is not allowed), taking into consideration
average treatment fees valid in the place of the utilization of the
services. The physician providing treatment or performing examination
shall be released from professional secrecy by the Insured Party with
respect to the Insurance Company or its representatives.
2. The Insurance does not extend to:
- any care or purchase of medicaments necessitated by the patient's
former health condition and which is expected at the time of taking
out of the policy to become necessary during the period of the
insurance,
- services which are unnecessary for the establishment of the diagnosis or for the treatment and do not become necessary as a result of
an acute disease or an injury suffered as a result of an accident,
- the additional costs which exceed the reasonable and general fee in
the country concerned,
- the additional costs of hospital treatment resulting from the fact that
though medically it could be resolved the Insurance Company was
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not able to repatriate the Insured (even in a special way) for further
treatment to in the event of damage EUR 150,- as a result of the
decision of the Insured,
in the event of damages exceeding EUR 150,- or repatriation cost
exceeding EUR 150,- if the Insured failed to ask for the consent of
the Insurance Company to the utilization of the health care service,
the costs of repatriation made without the consent of the Insurance
Company,
operations that can be postponed (programmed operation),
after-treatment,
psychiatric treatment,
physicotherapy, acupuncture, treatment by quack doctor or chiropractor,
treatment or care by a family member,
medical or hospital treatment resulting from the consumption of
alcohol or drugs or reasons connected to their consumption,
vaccination,
routine, control examinations or medical check up,
sexually contaminated diseases,
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and related diseases,
contact lenses,
suicide, attempt of suicide or costs resulting from the intended
commitment of a crime,

- costs of treatment necessiated by an accident resulting from physical work by occupation,
- the treatment of more than two teeth,
- definitive dental treatment, jaw orthopedic treatment, orthodontics,
paradental treatment, scaling, denture, dental crown, bridgework,
root-canal therapy.
3. Repatriation of the corpse
If the Insured dies the Insurance Company shall arrange for the
corpse to be repatriated to Slovakia or to another place of permanent
adress of the Insurred and cover related costs.
To enable the Insurance Company to make these arrangements the
relative of the Insured shall obtain and present to the Insurance
Company the following documents within the shortest possible time:
- birth certificate,
- certificate of marriage, eventually the death certificate of the
spouse,
- admission declaration by the cemetery,
- official certificate or certificate of the physician on the reason for the
death,
- in the event of accident documents necessary for the clarification of
the circumstances of the death.
The costs of repatriation made without the consent of the Insurance
Company will not be covered by the company.

MEDIZINISCHE HILFELEISTUNG UND MEDIZINISCHE VERSICHERUNG
1. Risikobereich der medizinischen Hilfeleistung und medizinischen Versicherung:
Kooperativa, Genossenschaftliche Versicherung a.g. Vienna Insurance
Group (weiters nur Versicherungsgesellschaft),leistet auf Grund den an sie
oder an ihren hilfeleistenden Partner gerichteten Telefonat des Versicherten
auf dem Gebiet der medizinischen Hilfeleistung und trägt die angefallenen
medizinischen Kosten zu den in Kopf II., Artikel I., Punkt 1 detailierten Bedingungen, wenn der Versicherte innerhalb der Versicherungsdauer im Ausland
erkrankt oder an einem Unfall erleidet. Diese Leistungen werden von der Versicherungsgesellschaft ausschließlich in dringenden Notfällen gewährt.
Ein dringender Notfall liegt vor, wenn die nicht sofort eingeleitete
ärzliche Versorgung voraussichtlich zu einer Gefährdung des Lebens des Versicherten kommt bzw. seine körperliche Unversehrtheit gefährdet wird, oder
eine irreparable Schädigung der Gesundheít des Versicherten bzw. seiner körperlichen Unversehrtheit verursachen würde; des weiteren wenn der Versicherte aufgrund von Symptomen seiner Krankheit oder seines Unfalles (Bewußtlosigkeit, Blutungen, infektiöse akute Erkrankungen usw.) oder wegen plötzlich
eingetretener schwerer Gesundheitsschädigung einer dringenden ärztlichen
Versorgung bedarf.
Leistungen der Versicherungsgesellschaft auf dem Gebiet der medizinischen Hilfeleistung:
- die Versicherungsgesellschaft oder ihr hilfeleistender Partner entsen

den innerhalb môglichst kurzer Zeit einen Arzt zum Aufenthaltsort des Versicherten oder stellen dem Versicherten die Adresse eines Ärztes zur Verfügung,
- bei Bedarf wird für die weitere medizinische Versorgung des Versi
cherten gesorgt,
- bei Gehunfähigkeit wird der Transport des Versicherten mit Krankenwagen oder Taxi zum Arzt oder ins Krankenhaus organisiert,
- bei Heilbehandlung im Krankenhaus:
a) sobald es der Zustand des Patienten im Krankenhaus zuläßt, wird der
Versicherte statt seiner Behandlung im Ausland – bei Bedarf mit Arztoder Krankenbegleiter - in die Slowakische Republik bzw. einen anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten transportiert und
für seine Unterbringung in der zuständigen Heilstätte gesorgt. Zeitpunkt
und Art des Transports werden von der Versicherungsgesellschaft aufgrund der vorausgehenden Abstimmungen mit dem behandelnden Arzt
und der Gesundheitseinrichtung festgelegt,
b) die Versicherungsgesellschaft steht in ständigem Kontakt mit dem
behandelnden Arzt und Gesundheitseinrichtung und hält einen Ange
hörigen des Versicherten telefonisch über seinen Zustand auf dem
Laufenden.
Medizinische Versicherungsleistungen:
Die Versicherungsgesellschaft gewährt ausschließlich In dringen den Fällen innerhalb der Versicherungsdauer - die Deckung für im Zusammenhang mit
Erkrankungen enststandene Kosten in Höhe von insgesamt höchstens EUR
80 000,- , für Kosten im Zusammenhang mit Unfällen in Höhe von insgesamt
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EUR 80 000,- (oder entsprechendes Äquivalent einer anderen Fremdwährung)
und medizinische Kosten in Höhe von insgesamt EUR 40 000,- verursacht durch
terroristische Anschläge wenn der Versicherte von der Versicherungsgesellschaft oder deren hilfeleistenden Partner Versicherungsleistungen auf dem
Gebiet der medizinischen Hilfeleistung fordert oder wenn dies nicht möglich war, innerhalb möglichst kurzer Zeit die Versicherungsgesellschaft
oder deren hilfeleistenden Partner verständigt hat und diese die Inanspruchnahme der Leistungen bewilligt haben. Wenn der Versicherte die Versicherungsgesellschaft oder deren hilfeleistenden Partner nicht verständigt hat,
werden die entstandenen Kosten von der Versicherungsgesellschaft im nachhinein höchstens in Höhe von EUR 150,- erstattet.
Versicherungsleistungen:
Unter Berücksichtigung der am Ort der Inanspruchnahme der Leistung gültigen
durchschnittlichen medizinischen Tarife werden die Kosten für die nachstehenden
begründeten und allgemein üblichen Behandlungen - ohne Arztwahl - getragen:
- ärztliche Untersuchung,
- ärztliche Heilbehandlung,
- stationäre Heilbehandlung (die Versicherungsgesellschaft behält sich das
Recht vor, die Behandlungskosten für den Krankenhausaufenthalt im Ausland
bis zu dem Zeitpunkt zu übernehmen, an dem der zustand des Patienten seinen Transport in die Slowakische Republik bzw. einen anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten zur weiteren Heilbehandlung zuläßt),
- intensive Behandlung,
- unaufschiebbare Operationen,
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- dringende Geburtshilfe vor der Beendigung der 24. Schwangerschaftswoche,
- nachträgliche Erstattung der durch Originalrechnung belegten Kosten für auf
ärztliche Verordnung gekaufte Arzneimittel,
- Ausleihe von künstlichen Gliedmaßen, Krücken, Rollstühlen und anderen medizinischen Ausrüstungen, Instrumenten, Geräten auf ärztliche Verordnung,
- Brillenersatz (ärztlich verordnet) wegen Unfällen, die auf mit Personenschaden
verbunden waren und einerl ärzlichen Behandlung bedürfen, bis zu EUR 150,-,
- ausschließlich zahnärztliche Behandlung in Notfällen, direkte Schmerzbehand
lung, höchstens für zwei Zähne, in höhe von höchstens EUR 150,- pro Zahn.
Der Versicherte befreit den untersuchenden oder behandelnden Arzt von der ärztlichen Schweigeplicht gegenüber der Versicherungsgesellschaft oder deren
Ermächtigten.
2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf die folgenden Bereiche:
- jegliche Behandlungen oder den Kauf von Arzneimitteln, die die Folge des
früheren Gesundheitszustandes sind und bei Abschluß der Versicherung
voraussichtlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Versicherungsdauer notwendig werden,
- solche Leistungen, die zur Feststellung der Diagnose oder des Behandlungszwecks nicht notwendig sind und die sich nicht, wegen akuter Erkrankungen oder Unfallverletzungen erforderlich machen,
- jene Mehrkosten über den rationellen und üblichen Tarifen im betreffenden Land,
- jene Mehrkosten für Krankenhausbehandlungen, die sich daraus ergeben
haben, daß die Versicherungsgesellschaft den Versicherten aufgrund seiner
Entscheidung nicht zur weiteren Behandlung in die Slowakische Republik
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bzw. einen anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten transportieren konnte (auch durch Einsatz von Spezialgeräten), obwohl dies aus
medizinischer Sicht möglich gewesen wäre;
bei Schäden über EUR 150,- Höchstbetrag, wenn der Versicherte die Zu
stimmung der Versicherungsgesselschaft zur Inanspruchnahme von medizinischer Behandlungen nicht eingeholt hat,
Kosten für den ohne Zustimmung der Versicherungsgesellschaft erfolgten
Transport nach Slowakische Republik,
aufschiebbare Operationen,
Nachbehandlungen,
psychiatrische Behandlungen,
Physiotherapien, Akupunkturen, Naturheilpraktiker- bzw. Naturheilbehand
lungen,
Behandlung und Pflege durch Familienangehörige,
wegen Alkohol - oder Rauschgiftsucht - oder darauf zurückführbaren Gründen - notwendig gewordene ärztliche, stationäre Behandlungen,
Schutzimpfungen,
Routine-, Kontroll- bzw. Reihenuntersuchungen,
Geschlechtskrankheiten,
Immunkrankheiten (AIDS) bzw. damit verbundene Krankheiten,
Kontaktlinsen,
Selbstmord bzw. Selbstmordversuch oder Kosten infolge einer durch den
Versicherten behangen vorsätzlichen Straftat,
Kosten der medizinischen Behandlung infolge eines Unfalles während der

berufsmäßigen Arbeitsverrichtung,
- Behandlung von mehr als zwei Zähnen,
- definitive zahnärztliche Behandlung, Kieferorthopädie, Wurzelbehandlung,
Paradontologie, Entfernung vom Zahnstein, Zahnersatz, Zahnkronen und
-brücken.
3. Überführung des Leichnams in die Slowakische Republik bzw. einen
anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten
Bei Ableben des Versicherten sorgt die Versicherung für den Rücktransport
des Leichnams in die Slowakische Republik bzw. einen anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten und trägt die unmittelbaren Kosten.
Zwecks Organisation des Leichnamtransportes in die Slowakische Republik
bzw. einen anderen Ort der permanenten Addresse des Versicherten sind von
den Angehörigen des Versicherten die nachstehenden Dokumente innerhalb
möglichst kurzer Zeit zu besorgen und der Versicherungsgesellschaft zur Verfügung zu stellen:
- Geburtsurkunde,
- Eheurkunde, eventuell Sterbeurkunde des Ehegatten,
- Aufnahmeerklärung der Friedhofsverwaltung,
- Urkunde als Bestätigung des Todesfalles,
- behördliches oder ärztliches Attest als Bestätigung der Todesursache,
- bei Unfall die zur Klärung der näheren Todesumstände notwendigen Unterlagen.
Kosten für den ohne Zustimmung der Versicherungsgesellschaft erfolgten Leichentransport nach Slowakische Republik werden von der Versicherungsgesellschaft nich erstattet.

61

ASSISTANCE ET ASSURANCE MALADIE
1. Quels sont les domaines couvertes par l'Assistance et I'Assurance maladie?
Kooperativa, Assurance Coopérative S.A. Vienna Insurance Group
(dans les suites: la Société d'Assurance) ou ses partenaires assurent
des services d'assistance médicales et prennent leurs frais en charge parmi les conditions présentées en détail sous le Chapitre II., Article
I., point 1., après avoir été avertis par téléphone, dans le cas où I'assuré
tomble malade ou il à un accident a I'étranger, pendant la période de
couverture de I'assurance. La Société d'Assurance rend ces services
exclusivement dans la cas d'urgence.
Nous considérons comme cas d'urgence le cas où le manque du traite
ment médical risquerait, selon les prévisions, la vie de I'assuré, la
bonne santé de son corps, ou le cas où, par la suite des symtômes
apparents de la maladie ou de I'accident de I'assuré (perte de connai
ssance, hémorragie, maladie contagieuse aiguë) ou des aggravations
graves de son état de santé nécessiteraient un traiement médical
immédiat.
Les services d'assistance de maladie de la Compagnie
d'Assurance:
- la Compagnie d'Assurance ou son partenaire envoie un médecin
au lieu de séjour de I'assuré, dans le délai le plus bref possible, ou met
à la disposition de I'assuré I'adresse d'un médecin,

62

- en cas de nécessité la Compagnie d'Assurance assure le traitement médical,
- en cas d'incipacité de marcher elle organise le transport de I'assuré au médecin ou à I'hôpital, par taxi ou ambulance,
- en cas de traitement médical à I'hôpital:
a) dès que I'état de santé de I'assuré le rend possible, la Société d'Assurance repatrie I'assuré - en cas de nécessité avec I'accompagnement d'un médecin ou une infirmiére - et elle lui assure le traitement
médical dans un établissement hospitalier, au lieu.de celui dans un
hôpital à I'étranger; les dates et la mode de transport sont définies
par la Société d'Assurance, à la base d'un accord préalable entre
elle et le médecin traitant ou I'etablissement hospitalier,
b) la Société d'Assurance est en relation continue avec le médecin traitant de I'assuré, elle se charge de donner des informations continues, par téléphone a propos de I'état de santé de I'assuré, à I'un
de ses proches.
Les services d'assurance maladie de la Compagnie d'Assurance:
- exclusivement en cas de nécessité urgente - dans la période couverte par I'assurance - I'assurance donne une couveture avec la limite supérieure de EUR 80 000,- (ou le montant correspondant en
autres devises) pour les frais médicaliers survenus elle assure une
couverture avec une limite supérieure de EUR 80 000,- (ou le
me^me montant en autres devises) pour les frais médicaliers survenus à la suite d'un accident, elle assure une couverture avec une

limite supérieure de EUR 40 0000,- pour les frais médicaliers survenus à la suite d’un attaque terroriste, dans le cas ou I'assuré a de
mandé à la Société d'Assurance ou à son partenaire de rendre
un service d'assistance ou de maladie, ou si I'assuré n'en avait
pas eu la possibilité, il a averti, dans le délais le plus bref possible, la Société d'Assurance ou son partenaire, et ses derniers
ont donne leur accord à I'utilisation de leurs services. Dans le
cas où I'assure n'a pas averti la Société d'Assurance ou son
partenaire selon les susdits, la Société d'Assurance rembourse les
frais ultérieurement jusqu'a une limite supérieure de EUR 150,-.
Les services d'assurance:
- examen médical,
- traitement médical,
- traitement hospitalier (la Société d'Assurance se réserve le droit de
rembourser les frais du traitement médical dans un I'hôpital à I'étranger jusqu'au moment où I'état de santé du malade rend possible son
rapatriement pour but du traitement dans le pays,
- séjour hospitalier dans des chambers à un on deux lits, ainsi que les
charges supplémentaires d'un traitement intensif,
- opération très urgente,
- soins d'urgence obstétrique avant le septième mois de la grosesse,
- remboursement ultérieur du prix du médicament acheté sur ordonnance du médecin, justifié avec des recus originales,
- pre^t à usage de prothèses, de béquilles, de fauteuils roularits, et d'aut-

res appareils, équipements médicaux, sur ordonnance médicale,
- replacement des lunettes de vue sur ordonnance médical, suite à un
accident causant des blessures personalles, nécessitant un traitement
médical également, avec une limite supérieure de remboursement de
EUR 150,-,
- traitement dentaire exclusivement pour cas urgen, traitement dentaire
direct afin de dimineur la douleur, au maximum pour deux dents, avec
une limite supérieure de EUR 150,- par dent,
- remboursement des frais des traitements généraux, habituels et
justifiés - sans avoir la possibilité de choisir librement le médecin - en
tenant compte des prix de service moyens valables au lieu du traitement.
A l’égard de la Compagnie d'Assurance ou de son représentant I'assuré
relève du secret professionel le médecin exécutant I'examen ou le
traitement.
2. L'assurance ne couvre pas:
- le traitement et I'achat des medicaments qui sont dus à un etat de
santé préalable et dont il était prévesible au moment de la passation
de contrat d'assurance qu'ils deviendraient nécessaires dans la pé
riode couverte par l'assurance,
- tout service qui n'est pas nécessaire pour constater le diagnostique
ou le traitement médical à accorder ainsi que le service qui ne de
vient pas nécessaire pour cause de maladie aigué ou pour cause
d'accident,
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criminel volontaire, exécuté par I'assuré,
- les charges du traitement médical dues à un accident qui se produit
au cours de I'exécution du travail physique professionnel,
- traitement dentaire dépassant la limite de deux dents,
- traitement dentaire de caractère défensif, traitement maxillaire
orthopédique, prothèse orthodentaire, traitement paradontholo
gique, élimination du tartare dentaire, prothèse dentaire, couronne
ou pont dentaire.
3. Rapatriement du corps
En cas de decès de I'assuré, la Société d'Assurance organise et prend
en charge les frais du rapatriement.
Pour I'organisation du rapatriement du corps le membre de famille de
I'assuré doit mettre à la disposition de la Société d'Assurance les docu
ments suivants:
- extrait d'acte de naissance,
- registre de I'état civil, éventuellement celui de I'acte de décès de
I'époux (épouse),
- déclaration d'admission au cimetière,
- document justifiant le fait du décès,
- document médical ou officiel justifiant la cause du décès,
- en cas du décès lors d'un accident, les documents nécessaires pour
justifier les circonstances de I'accident.
La Société d'Assurance ne couvre pas les frais du rapatriement organisé sans son accord.
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- les charges supérieures qui dépassent les charges raisonnables et
habituels dans le pays concemé,
- les charges supérieures du du traitement médical qui sont dus à la
décision de I'assuré qui a empe^ché la Société d'Assurance de transporter le malade en Slovaquie, me^me d'une maniére spéciale, afin
de le traiter dans le pays, bien que ce transport aurait pu e^tre realisé
du point de vue médical,
- les charges du traitement dépassant la valeur de la limite de
EUR 150,- dans le cas où I'assuré n'en a pas demandé I'accord de la
Société d'Assurance,
- le transport en Slovaquie sans I'accord de la Société d'Assurance,
- les opérations non très urgentes,
- soins supplémentaires,
- traitement psychiatrique,
- physiothérapie, acupuncture, traitement du chiropracteur,
- traitement accordé par l’un des membres de famile,
- traitement du^ à la consommation de I'alcool, à la consommation du
drogue,
- vaccination,
- depistage, contrôle medical, examen de routine,
- maladies de déficits immunologiques acquis (SIDA), ou maladie qui
sont en rapport avec celles-ci,
- lentilles de contact,
- suicide, tentative de suicide, ou les charges qui sont dues à un acte

