
Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné 

poistenie EUplus

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení EUplus. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy

a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie

a asistenčné služby zo dňa 30.04.2021 a Osobitných poistných podmienkach pre celoročné cestovné poistenie EUplus

s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami, kryjeme škody z poistenia úrazu 

a zodpovednosti za škodu. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí a poskytnutie

 základných asistenčných služieb v prípade

úrazu,  náhleho ochorenia alebo smrti poistenej

osoby v zahraničí s limitom poistného plnenia 

33 500 Eur

✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

s poistnou sumou 1 700 Eur

✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov

v dôsledku úrazu s poistnou sumou 1 700 Eur 

✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému

v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom

 poistného plnenia 7 000 Eur

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí,

úrazom a zodpovednosťou za škodu, môže byť

 dojednané poistenie nákladov na záchrannú

 činnosť.  

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov

ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie

poskytnuté v sieti poskytovateľov zdravotnej

starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú

starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poiste-

nia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR

poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie

poskytnuté v súkromných zdravotníckych

 za riadeniach, ktoré neposkytujú zdravotnú

starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poiste-

nia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 66 EUR

Poistenie úrazu

úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo

veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

škoda spôsobená blízkym osobám, členom

domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

uvedené v OPP.

Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia

liečebných nákladov v zahraničí podieľa na

 poistnom plnení  spolu účasťou vo výške

 uvedenej v OPP.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné uhrádzajte bankovým prevodom. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 35 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku

 poistenia uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené. 


