CESTOVNÁ
KARTA
TRAVEL CARD

Číslo poistnej zmluvy / Policy Number

Platnosť od / Validity from

Meno poisteného / Name of the Insured

Dátum narodenia / Date of Birth

ICE kontakt (kontakt na osobu v prípade núdze) / (In case

of emergency)

Táto karta sa vydáva k cestovnému poisteniu. Poistenú osobu oprávňuje v prípade
poistnej udalosti na využitie asistenčných služieb spoločnosti Allianz Assistance v rozsahu
dojednaného poistenia. Podmienky poistenia upravujú Všeobecné poistné podmienky
pre cestovné poistenie a asistenčné služby a Osobitné poistné podmienky pre cestovné
poistenie držiteľov platobných kariet vydaných UCB.

V prípade potreby kontaktujte asistenčnú
spoločnosť:

Assistance

+421.2.529 33 113

Assistance

CESTOVNÉ
POISTENIE
Držiteľov platobných kariet
vydaných UniCredit Bank*

*UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
O POISTENÍ
V tomto informačnom dokumente sú uvedené základné 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 6. 11. 2015
a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie držiteľov platobných kariet
vydaných UCB zo dňa 15. 8. 2018 (ďalej len „OPP“).
PLATENIE POISTNÉHO
Poistné sa platí v mesačných splátkach
poistného dohodnutých v poistnej zmluve.
Za zaplatenie splátky poistného sa považuje
odpísanie sumy splátky poistného z účtu
bankou.
ZAČIATOK POISTENIA
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, ak bol
dojednaný variant poistenia STANDARD,

– 90 dní každého jednotlivého pobytu, ak bol
dojednaný variant poistenia PREMIUM.

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
Územie všetkých štátov sveta s výnimkou
Slovenskej republiky.
HRANICA POISTNÉHO PLNENIA
Poistné plnenie poisťovateľa je obmedzené
poistnou sumou alebo limitom poistného
plnenia na jednu poistnú udalosť poisteného.

PREHĽAD POISTNÉHO KRYTIA

PREMIUM

STANDARD

Limit poistného
plnenia/
poistná suma:
Poistenie liečebných nákladov
v zahraničí
Liečebné náklady vzniknuté
v dôsledku teroristického činu

1.

a)

na akútne zubné ošetrenie
z toho na jeden zub
na ubytovanie a prepravu osoby

b)
v prípade hospitalizácie poisteného

Limit poistného
plnenia/
poistná suma:

250 000 EUR

250 000 EUR

100 000 EUR

100 000 EUR

300 EUR
100 EUR

300 EUR
100 EUR

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

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

c)

na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade
hospitalizácie poisteného

500 EUR

500 EUR

d)

dioptrické/ortopedické/protetické pomôcky

100 EUR

100 EUR

7 000 EUR

7 000 EUR

14 000 EUR

14 000 EUR

1 000 EUR,
350 EUR

1 000 EUR,
350 EUR

100 000 EUR

100 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

2 000 EUR

2 000 EUR

350 EUR

350 EUR

Poistenie úrazu

2.
a)

smrť v dôsledku úrazu

b)

trvalé následky v dôsledku úrazu

3.

Poistenie batožiny
z toho na jednu vec

4.

Poistenie zodpovednosti za škodu

a)

škoda na zdraví

b)

škoda na veci

c)

náklady kaucie
Poistenie doplnkových asistenčných služieb

5.
a)

právna pomoc

b)

strata dokladov

c)

zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate

organizácia
a reálne náklady

organizácia
a reálne náklady

d)

doprava zástupcu

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

200 EUR

200 EUR

f)

oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou
o viac ako 24 hodín

350 EUR

350 EUR

Poistenie stornovacích poplatkov

Nedojednáva sa

3 600 EUR,
z toho na jedného
poisteného
1 200 EUR

7.

Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku

Nedojednáva sa

40 EUR

8.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

20 000 EUR

20 000 EUR

9.

Poistenie poškodenia alebo zničenia veci kúpenej
platobnou kartou

Nedojednáva sa

350 EUR

6.

FRANŠÍZA A SPOLUÚČASŤ
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.
Poistený sa podieľa na poistnom plnení
z každej poistnej udalosti:
a) z poistenia zodpovednosti za škodu
spoluúčasťou vo výške 5 %, najmenej
však sumou 50 EUR a najviac sumou
350 EUR,
b) z poistenia stornovacích poplatkov
spoluúčasťou vo výške 20 %, s výnimkou
poistnej udalosti uvedenej v čl. 41
ods. 1) písm. c) VPP-CP,
c) z poistenia poškodenia alebo zničenia
veci kúpenej platobnou kartou
spoluúčasťou vo výške 10 %, najmenej
však sumou 35 EUR,
d) z poistenia batožiny spoluúčasťou
vo výške 15 EUR.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
V prípade ambulantného ošetrenia:
• Ošetrenie sa spravidla platí u lekára.
Vyžiadajte si lekársku správu s uvedením
vášho mena, diagnózy, vykonaných
úkonov, predpísaných liekov ako
aj potvrdenie o platbe. Takisto si
uschovajte potvrdenie o platbe za
predpísané lieky z lekárne.
• Po návrate domov nahláste poistnú
udalosť a doložte potrebné doklady.
V prípade hospitalizácie, repatriácie:
zavolajte asistenčnú spoločnosť Allianz
Assistance a riaďte sa jej pokynmi.

ALLIANZ ASSISTANCE
+421 2 5293 3113
V prípade iných škôd (napr. poškodenie či
strata batožiny, spôsobenie škody inému
a pod.):
zabezpečte potrebnú dokumentáciu,
preukazujúcu spôsob vzniku a rozsah
škody (napr. fotodokumentácia, kontakty
na svedkov, v prípade krádeže alebo iného
trestného činu potvrdenie o hlásení na polícii,
účtenky a pod.) a po návrate domov poistnú
udalosť nahláste Allianz - Slovenskej poisťovni
a doložte potrebné doklady.
V prípade problémov môžete požiadať
o informácie alebo radu aj asistenčnú
spoločnosť.

Hlásenie
poistnej udalosti
Na čísle 0800 122 22

Na https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/, kde sú k
dispozícii aj informácie
k iným formám hlásenia
poistnej udalosti

Osobne v niektorej
z pobočiek Allianz Slovenskej poisťovne,
prípadne poštou na adresu
spoločnosti

