Komplexné Cestovné
Poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie k zájazdom 2020
Poistenie storna
1. Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu

do 1 600 € / osoba

bez spoluúčasti
chronické a existujúce
ochorenia sú poistené

Poistenie pre prípad prerušenia cesty
2. Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu
Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
3. Nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie v zahraničí
Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu
4. Oneskorený príchod na domácu stanicu / letisko odkiaľ sa cesta začala
Náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík
Poistenie batožiny
5. Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny
Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) a športového náčinia
6. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
7. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
8. Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov
Poistenie pátrania a záchrany
9. Náklady na pátranie a záchranu
Poistenie liečebných nákladov
Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 10. - 18.

1 500 €
100 €
100 €
1 000 €
do 1/3 poistnej sumy
200 €
400 €
350 €
20 000 €

pre novodiagnostikované ochorenia a úrazy

350 000 €

pre akútne stavy chronických alebo existujúcich
ochorení

25 000 €

10. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie
11. Ambulantné ošetrenie
12. Pobyt v nemocnici
13. Prevoz liekov
14. Prevoz do vlasti podla rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)
15. Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní

Cesta tam a späť
1 noc (max. 5 nocí)

16. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti
17. Doprava detí do vlasti
18. Repatriácia v prípade smrti do vlasti
Úrazové poistenie
19. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%
Poistenie zodpovednosti
20. Škody na majetku alebo zdraví
Asistenčné služby
21. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)
Preddavok pre advokáta/kauciu

do 100 %
do 100 %
do 100 %
do 100 %
do 100 %
do 100 %
83 €
do 100 %
2.000 €
do 100 %
34 000 EUR
200 000 EUR
Áno
3 400 EUR

Rozšírené asistenčné služby - voliteľné pripoistenie
Poistenie asistencie k motorovému vozidlu:
Asistenčné služby - vyhľadanie servisu a konzultácia, technická pomoc a oprava na mieste,
odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

1 500 EUR

