VYDOKLADOVANIE DĹŽKY NEPRETRŽITÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
PRI JEDNOM VYCESTOVANÍ

Poisťovateľ okrem pečiatky v pase akceptuje aj iný doklad preukazujúci deň vycestovania z územia SR, a to
v závislosti od typu prepravy, resp. v závislosti od typu pobytu v zahraničí. Ide o nasledovné doklady:
a)

v závislosti od typu dopravy
 letecká doprava – predloženie letenky (cestovný doklad vystavený na meno)
 vlaková doprava – predloženie cestovného lístka s cieľovou stanicou mimo územia SR
 autobusová doprava - predloženie cestovného lístka s cieľovou stanicou mimo územia SR
 individuálna doprava sa ďalej delí:

b)

podľa typu pobytu
 ak pracovná cesta – predloženie príkazu na zahraničnú pracovnú
zamestnávateľom
 ak zahraničný zájazd zakúpený v CK – predloženie zmluvy o zájazde

c)

cestu

potvrdený

v ostatných prípadoch
 potvrdenie ubytovacieho zariadenia v zahraničí s uvedením termínu ubytovania od – do
 doklad o zakúpení zahraničnej diaľničnej nálepky s vyznačením miesta jej zakúpenia

Ak klient nemôže v prípade individuálnej dopravy predložiť ani jeden z vyššie uvedených dokladov,
vyžaduje poisťovateľ predloženie dokladu, ktorý preukazuje, buď

že vycestoval z územia SR najneskôr 29 dní pred dňom, kedy nastala poistná udalosť,
alebo

že sa nachádzal na území SR najneskôr 29 dní pred dňom, kedy nastala poistná udalosť
(napr. ak poistná udalosť nastala 10.05.2010, klient je povinný predložiť doklad preukazujúci, že vycestoval
z územia SR, resp. že sa nachádzal na území SR niektorý deň v období od 11.04.2010 do 09.05.2010).
Ide o nasledovné doklady:
-

výpis hovorov z mobilného telefónu (obsahujúci informáciu o volaných telefónnych číslach) za
mesiac, v ktorom nastala poistná udalosť a tiež za mesiac pred mesiacom, v ktorom nastala poistná
udalosť (napr. ak poistná udalosť nastala 10.05.2010 požaduje poisťovateľ výpis hovorov za mesiac
apríl 2010 a máj 2010)

alebo
-

doklad potvrdený príslušnou bankou o realizovanej platobnej transakcii vykonanej priamo
v banke na území SR alebo o platobnej transakcii vykonanej platobnou kartou (platba za služby alebo
tovar)

alebo
-

potvrdenie od lekára, zo školy alebo od zamestnávateľa

