Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
držiteľov platobných kariet vydaných UCB
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1) Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
držiteľov platobných kariet vydaných UCB (ďalej len
„OPP“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre
cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015
(ďalej len „VPP-CP“) a sú spolu s VPP-CP neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
2) Ustanovenia týchto OPP sa vzťahujú na poistnú zmluvu
s dojednanou tarifou typu 2UIS, 2UIP, 2URS alebo 2URP.
3) Pre účely týchto OPP sa pod pojmom poistenie rozumie
ktorýkoľvek druh poistenia, ktorý je možné v zmysle
ustanovení týchto OPP v poistnej zmluve dojednať.
4) Pre účely týchto OPP sa pod pojmom UCB (ďalej aj ako
"banka"), rozumie UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka číslo: 2310/B.

Tl. č. 7137/xm - x./2018

Článok 2: Územná platnosť
V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť poistenia pre
zónu B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta s výnimkou
Slovenskej republiky.
Článok 3: Rozsah poistenia
1) V poistnej zmluve je možné dojednať poistenia v rozsahu:
a) pre variant poistenia STANDARD je povinnou
zložkou poistenia fixný balík poistení, ktorý zahŕňa:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2
ods. 1) písm. a) VPP-CP),
• poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP),
• poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP),
• poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1)
písm. d) VPP-CP),
• poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 2
ods. 1) písm. h) VPP-CP),
• poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 2
ods. 1) písm. j) VPP-CP),
b) pre variant poistenia PREMIUM je povinnou zložkou
poistenia fixný balík poistení, ktorý zahŕňa:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2
ods. 1) písm. a) VPP-CP),
• poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP),
• poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP),
• poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1)
písm. d) VPP-CP),
• poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 2
ods. 1) písm. h) VPP-CP),
• poistenie meškania letu a meškania iného
dopravného prostriedku (čl. 2 ods. 1) písm. i) VPP-CP),
• poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 2
ods. 1) písm. j) VPP-CP),
• poistenie stornovacích poplatkov (čl. 2 ods. 1)
písm. e) VPP-CP),

•

poistenie poškodenia alebo zničenia veci kúpenej
platobnou kartou (čl. 6 OPP).
2) Jednotlivé varianty poistenia môžu byť poskytované vo
forme:
a) individuálneho poistenia, t.j. poisteným je držiteľ
platobnej karty vydanej UCB,
b) rodinného poistenia, t.j. spolu s držiteľom karty sú
poistení aj jeho rodinní príslušníci, za ktorých sa
považuje manžel/-ka alebo druh/-žka a deti držiteľa
karty do dovŕšenia 18. roku veku, ktorých osobné
údaje boli poisťovateľovi oznámené bankou.
V prípade, ak dieťa dovŕši 18. rok veku v priebehu
poistného obdobia, považuje sa za poistené do
ukončenia tohto poistného obdobia.
Článok 4: Poistná doba, poistné obdobie, sadzba poistného
a zaplatenie poistného
1) Poistenie
sa
dojednáva
na
dobu
neurčitú
s neobmedzeným počtom poistených ciest, pričom
poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých:
a) 45 dní každého jednotlivého pobytu (cesty) začatého
počas poistnej doby, najdlhšie však do zániku
poistenia, ak bol dojednaný variant poistenia
STANDARD,
b) 90 dní každého jednotlivého pobytu (cesty) začatého
počas poistnej doby, najdlhšie však do zániku
poistenia, ak bol dojednaný variant poistenia
PREMIUM.
2) Odchýlne od čl. 8 ods. 2) VPP-CP poistenie stornovacích
poplatkov zanikne zánikom poistnej zmluvy. Poistnou
udalosťou v poistení stornovacích poplatkov je poistná
udalosť definovaná v čl. 41 ods. 1) VPP-CP, ktorá nastala
v čase medzi dňom záväzného objednania cestovnej
služby a dňom nástupu na poistenú cestu smerujúcu
k využitiu cestovnej služby.
3) Poistné obdobie je jeden rok.
4) Sadzba poistného je závislá od dojednaného rozsahu
a formy poistenia.
5) Poistné sa platí v mesačných splátkach poistného
dohodnutých v poistnej zmluve. Poistník je povinný
uhrádzať splátky poistného v mesačných intervaloch vždy
ku dňu, ktorý je svojím číslom zhodný s dňom začiatku
poistenia.
6) Za zaplatenie splátky poistného sa považuje odpísanie
sumy splátky poistného z účtu poistníka bankou.
Článok 5: Hranica poistného plnenia
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť
poistné plnenie určené podľa VPP-CP, OPP a podmienok
dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie poisťovateľa je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia
na jednu poistnú udalosť poisteného, ak nie je ďalej uvedené
inak, a to nasledovne:
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Rozsah poistenia
1)

STANDARD

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
(čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP)
Liečebné náklady - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm.
a) až d):
Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (čl. 19 ods.
12) VPP-CP) sú poistené len počas doby podľa čl. 8 ods. 2 týchto OPP
- limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d):

Limit poistného
plnenia:

PREMIUM
Limit poistného
plnenia:

250 000 EUR

250 000 EUR

100 000 EUR

100 000 EUR

300 EUR
z toho na jeden zub
100 EUR

300 EUR
z toho na jeden zub
100 EUR

1 000 EUR,
z toho na ubytovanie
50 EUR/ 1 deň

1 000 EUR,
z toho na ubytovanie
50 EUR/ 1 deň

a)

na akútne zubné ošetrenie
(čl. 19 ods. 1) písm. e) VPP-CP)

b)

na ubytovanie a prepravu osoby v prípade hospitalizácie poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. a) a b) VPP-CP)

c)

na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie
poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. c) VPP-CP)

500 EUR

500 EUR

na náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických
alebo protetických pomôcok poistenému
(čl. 19 ods. 1) písm. f) VPP-CP)

100 EUR

100 EUR

d)

2)

Poistenie úrazu
(čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP)
a)

smrť v dôsledku úrazu

b)

trvalé následky v dôsledku úrazu

Poistná suma:

Poistná suma:

7 000 EUR

7 000 EUR

14 000 EUR

14 000 EUR

3)

Poistenie batožiny
(čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP)

Limit poistného
Limit poistného
plnenia:
plnenia:
1 000 EUR,
1 000 EUR,
z toho na jednu vec
z toho na jednu vec
350 EUR
350 EUR

4)

Poistenie zodpovednosti za škodu
(čl. 2 ods. 1) písm. d) VPP-CP)

Limit poistného
plnenia:

a)

škoda na zdraví

b)

škoda na veci

c)

náklady kaucie

5)

6)

Poistenie doplnkových asistenčných služieb
(čl. 2 ods. 1) písm. h) VPP-CP)
a)

právna pomoc (čl. 56 ods. 1) VPP-CP)

b)

strata dokladov (čl. 56 ods. 2) VPP-CP)

c)

Limit poistného
plnenia:

100 000 EUR

100 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

Limit poistného
plnenia:

Limit poistného
plnenia:

2 000 EUR

2 000 EUR

350 EUR

350 EUR

zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate (čl. 56 ods. 3) a 4)
VPP-CP)

organizácia a reálne
náklady

organizácia a reálne
náklady

d)

doprava zástupcu (čl. 56 ods. 6) VPP-CP)

organizácia a reálne
náklady

organizácia a reálne
náklady

e)

oneskorenie dodania batožiny leteckým dopravcom o viac ako 6
hodín, nie však viac ako 24 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP)

200 EUR

200 EUR

f)

oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24
hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP)

350 EUR

350 EUR

Limit poistného
plnenia:
3 600 EUR,
Nedojednáva sa
z toho na jedného
poisteného
1 200 EUR

Poistenie stornovacích poplatkov
(čl. 2 ods. 1) písm. e) VPP-CP)
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Rozsah poistenia
7)

8)

STANDARD

Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
(čl. 2 ods. 1) písm. i) VPP-CP)
Poistná suma:
40 EUR

meškanie dopravného prostriedku

Nedojednáva sa

meškanie letu

Limit poistného
Nedojednáva sa plnenia:
40 EUR
Limit poistného
plnenia:

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
(čl. 2 ods. 1) písm. j) VPP-CP)
záchranná činnosť záchrannej služby

9)

PREMIUM

20 000 EUR

Poistenie poškodenia alebo zničenia veci kúpenej platobnou
kartou
(čl. 6 OPP)

Článok 6: Poistenie poškodenia alebo zničenia veci kúpenej
platobnou kartou
1) Poistnou udalosťou sa rozumie akékoľvek náhodné, náhle,
neúmyselné a nepredvídané poškodenie alebo zničenie
veci kúpenej platobnou kartou vonkajšími vplyvmi, ktoré
ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť veci, ktoré nastalo do
48 hodín od nákupu veci.
2) Poistenie sa nevzťahuje na škody:
a) v dôsledku vady, za ktorú zodpovedá zo zákona alebo
na základe uzavretej zmluvy predávajúci,
b) na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený pri
kúpe poistenej veci a na ďalšie poškodenia, ktoré už
predajca vylúčil vo svojej záruke,
c) spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou
poistenej veci, preťažovaním poistenej veci,
d) spôsobené užívaním poistenej veci v rozpore
s pokynmi výrobcu,
e) vzniknuté bežným opotrebovaním.
3) Z poistenia sú vylúčené aj:
a) estetický nedostatok, ktorý neznižuje ani neobmedzuje
funkčnosť poistenej veci,
b) súčasti poistenej veci spotrebného charakteru
podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu a častej
výmene a na príslušenstve poistenej veci, ako napr.
batérie, akumulátory, zdroje svetla, náplne, tesnenia,
elektroinštalácia, filtre, poistky, pamäťové zariadenia,
obaly, dotykové pero,
c) veci zakúpené za účelom ďalšieho predaja, veci
slúžiace na zárobkové účely alebo na výkon
povolania,
d) cestovné lístky, letenky, cenné papiere, ceniny,
e) nosiče záznamov (napr.: pamäťové karty, USB kľúče,
CD a pod.) a záznamy na nich uložené,
f) motorové alebo nemotorové vozidlá (vrátane
prívesov) vrátane ich príslušenstva, plavidlá,
g) mobilné telefóny, tablety, elektronické hry a ich
príslušenstvo vrátane herných konzol a nosičov dát,
h) zbrane vrátane ich príslušenstva a streliva,
i) zvieratá a rastliny,
j) potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje a iné
požívatiny,

4)

5)
6)
7)

Limit poistného
plnenia:
20 000 EUR

Limit poistného
Nedojednáva sa plnenia:
350 EUR

k) umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej
hodnoty.
Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) VPP-CP je
poistený povinný
a) poistnú udalosť oznámiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 2 dní po vzniku poistnej udalosti
poisťovateľovi,
b) predložiť spolu s hlásením poistnej udalosti
poisťovateľovi doklady dokazujúce oprávnenosť jeho
nároku na poistné plnenie a doklady o nadobudnutí
poškodených alebo zničených vecí.
Poistné plnenie sa vypláca vo výške nákladov na
nadobudnutie poškodenej alebo zničenej veci.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky
dojednaného limitu poistného plnenia.
Škody pôsobené poistnou udalosťou nepriamo (napr. ušlý
zisk) poisťovateľ nehradí.

Článok 7: Franšíza a spoluúčasť
1) Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovateľ
neposkytne poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie
alebo rovné franšíze 16 EUR. Ak je poistné plnenie vyššie
ako dohodnutá franšíza, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie v plnej výške.
2) Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej
udalosti:
c) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo
výške 5%, najmenej však sumou 50 EUR a najviac
sumou 350 EUR,
d) z poistenia stornovacích poplatkov spoluúčasťou vo
výške 20 %, s výnimkou poistnej udalosti uvedenej v čl.
41 ods. 1) písm. c) VPP-CP,
e) z poistenia poškodenia alebo zničenia veci kúpenej
platobnou kartou spoluúčasťou vo výške 10%,
najmenej však sumou 35 EUR,
f) z poistenia batožiny spoluúčasťou vo výške 15 EUR.
Článok 8: Škody spôsobené v dôsledku teroristického činu
1) Poisťovateľ odchylne od čl. 14 ods. 1) písm. h) VPP-CP
poskytne pre územnú platnosť Albánska, Andorry,
Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,
Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska (vrátane Faerských
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ostrovov), Estónska, Fínska (vrátane Alandských ostrovov),
Francúzska, Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska,
Írska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska,
Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty, Moldavska,
Monaka, Nemecka, Nórska (vrátane súostrovia Svalbard
a ostrova Jan Mayen), Poľska, Portugalska (vrátane
Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska,
Ruska (európska časť), San Marína, Slovinska, Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (vrátane
ostrovov Guernsey, Jersey a Man), Srbska, Španielska
(vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska,
Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu,
s výnimkou iných pridružených zámorských krajín a území,
ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom,
Holandskom, Nórskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska, poistné plnenie aj za škodu
spôsobenú dôsledkom teroristického činu:
a) z poistenia úrazu,
b) z poistenia batožiny,
za podmienok uvedených v čl. 5 týchto OPP.
Ak je územie štátov, ktoré boli do dňa začiatku poistenej
cesty štátnymi orgánmi SR oficiálne označené ako
štáty/lokality, kde sa teroristický čin očakáva alebo do
ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča
cestovať), prípadne boli uvedené na zozname rizikových
štátov, ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných
miestach alebo svojom webovom sídle a poistený napriek
tomu takýto štát/lokalitu navštívi, má poisťovateľ právo
poistné plnenie za škodu spôsobenú dôsledkom
teroristického činu podľa ods. 1) tohto článku zamietnuť.
Poisťovateľ má právo poistné plnenie za škodu spôsobenú
dôsledkom teroristického činu zamietnuť aj v prípade, ak
sa v čase tohto vyhlásenia štátnych orgánov či organizácií

navštíveného štátu poistený na území daného
štátu/lokality nachádza a napriek tomu tento štát/lokalitu
v primeranej dobe neopustil.
2) Poisťovateľ poskytuje poistné krytie v rozsahu podľa čl. 19
ods. 12) VPP-CP a ods. 1) tohto článku týchto OPP len
počas doby 14 dní, ktorá začne plynúť v deň teroristického
činu, ktorý v čase pobytu poisteného na území dotknutého
štátu/lokality nastal ako prvý.
Článok 9: Zánik poistenia
1) Poistenie môže zaniknúť v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka a ustanovení VPP-CP.
2) Poistenie môže zaniknúť aj výpoveďou niektorej zo
zmluvných strán do 2 mesiacov po uzavretí poistnej
zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím
poistenie zanikne.
3) Poistenie môže zaniknúť aj:
a) zrušením platobnej karty zo strany UCB,
b) blokovaním platobnej karty zo strany UCB,
c) zrušením platobnej karty zo strany poistníka,
pričom poistenie zanikne okamihom ukončenia
platnosti platobnej karty.
4) Ak zanikne poistenie pred uplynutím poistného obdobia,
za ktoré bolo bežné poistné zaplatené, je poisťovateľ
povinný nespotrebovanú časť poistného vrátiť.
Článok 10: Záverečné ustanovenie
Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto OPP neplatia
ustanovenia čl. 2 ods. 1) písm. f) a g) , čl. 55 písm. e) a čl. 23
písm. c) VPP-CP.
V Bratislave, schválené dňa 15.08.2018.
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