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Produkt: Cestovné poistenie
držiteľov platobných kariet
vydaných UCB

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení dojednávanom držiteľom platobných kariet vydaných UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. 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 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie držiteľov platobných kariet
vydaných UCB zo dna 15.8.2018 (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, batožiny,
zodpovednosti za škodu, doplnkových asistenčných služieb a nákladov na záchrannú činnosť.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

✓ liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu,
náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a základné asistenčné služby
spojené s uvedenými udalosťami s limitom
poistného plnenia 250 000 Eur
✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu
s poistnou sumou 7 000 Eur
✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov
v dôsledku úrazu s poistnou sumou 14 000 Eur
✓ škody na batožine poistenej osoby s limitom
poistného plnenia 1 000 Eur
✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému
v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom
poistného plnenia 100 000 Eur za škody na
zdraví, 35 000 Eur za škody na veci a 3 000 Eur
za náklady kaucie
✓ doplnkové asistenčné služby s limitmi poistného
plnenia uvedenými v OPP
✓ náklady na záchrannú činnosť s limitom
poistného plnenia 20 000 Eur

Poistenie liečebných nákladov
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady spojené s liečbou akútnych chorôb
pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,
ak na základe posudku lekára nie je odporúčané
cestovanie
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií

Poistenie batožiny
doklady, platobné, čipové a magnetické karty,
cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti,
cenné papiere, ceniny a kľúče
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.
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V poistnej zmluve môže byť dojednané aj:
▪ poistenie stornovacích poplatkov
▪ poistenie meškania letu a meškania iného
dopravného prostriedku
▪ poistenie poškodenia alebo zničenia veci kúpenej
platobnou kartou

Poistenie úrazu
škoda spôsobená v priamej súvislosti s požitím
narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok poisteným
úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo
veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov sveta s výnimkou Slovenskej republiky.

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
▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné sa platí v mesačných splátkach poistného dohodnutých v poistnej zmluve.
Za zaplatenie splátky poistného sa považuje odpísanie sumy splátky poistného z účtu bankou.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s neobmedzeným počtom poistených ciest, pričom poistenie sa vzťahuje vždy
len na prvých:
▪ 45 dní každého jednotlivého pobytu (cesty) začatého počas poistnej doby, najdlhšie však do zániku poistenia, ak bol
dojednaný variant poistenia STANDARD,
▪ 90 dní každého jednotlivého pobytu (cesty) začatého počas poistnej doby, najdlhšie však do zániku poistenia, ak bol
dojednaný variant poistenia PREMIUM.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,
jej uplynutím poistenie zanikne
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo
dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva
poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len
časť poistného.
Poisťovateľ ma právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

