POISTENIE KLIENTOV CK ÚSMEV v UNION POISŤOVNI
Platné pre rok 2017

Poisťovateľ: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, tel.
číslo: +421 2 2081 1811, IČO 31 322 051, DIČ 20 20 800 353, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 383/B
Poistenie účastníka zahraničného zájazdu zahŕňa tieto poistenia:
1.
2.

3.

4.
5.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí
asistenčné služby v zahraničí
poistenie batožiny
oneskorené dodanie batožiny let. spol.
strata dokladov
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví
poistenie zodpovednosti za škodu na majetku
náklady na advokáta
náklady kaucie
úrazové poistenie – trvalé následky úrazu
úrazové poistenie – smrť úrazom
poistenie storna zájazdu

100.000 €
bez limitu
1.000 €, max. 350 €/1 vec, spoluúčasť 15 €
min 24 hod max 48 hod - 100 €,
viac ako 48 hod - 300 €
350 €
100.000 €
35.000 €
2.000 €
3.000 €
14.000 €
7.000 €
80% - 100% stornopoplatku,
max. 1000 € /osoba, spolu najviac 3.000 €

z poistenia liečebných nákladov v zahraničí má poistený v prípade úrazu, akútnej choroby alebo
smrti v zahraničí nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil nevyhnutné liečebné náklady za:
ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok
a zdravotníckeho materiálu určených na fixáciu častí tela alebo na podporu chôdze
hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie v zahraničí
prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v zahraničí alebo prepravu
poisteného zo zdravotníckeho zariadenia naspäť do ubytovacieho zariadenia
prepravu poisteného späť do vlasti
ubytovanie a stravovanie v rozsahu polopenzie poisteného v zahraničí v prípade, ak z lekárskeho
hľadiska už nie je nutná hospitalizácia poisteného, ale zároveň nie je možné, aby poistený
pokračoval v svojej pôvodne plánovanej ceste, alebo bol schopný prepravy späť do vlasti
a to až do výšky 100.000 € pre balík poistenia D TÁBOR
náklady na ubytovanie v zdravotníckom zariadení jednej spolucestujúcej blízkej osobe, ak je
v zahraničí hospitalizované dieťa vo veku do 6 rokov; v tomto prípade však najviac do výšky
35 €/ noc, max. 350 €
prepravu telesných pozostatkov do miesta pohrebu vo vlasti v prípade smrti poisteného; v tomto
prípade však najviac do výšky 10.000 €
nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov a ostatných ortopedických a
protetických pomôcok; v tomto prípade však najviac do výšky 100 €
ambulantné ošetrenie zubov, avšak len v rozsahu nutného a/alebo neodkladného ošetrenia
nevyhnutného na odstránenie bolesti, v tomto prípade však najviac do výšky 100 € / 1 poistná
udalosť
Partnerom Union poisťovne pre likvidáciu poistných udalostí v zahraničí je asistenčná spoločnosť:
EuroCross Assistance Czech Republic
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
telefón:
00420 2 9633 9644, 0031 71 36 41 212
fax:
00420 2 9633 9630

Poistenie účastníkov domácich zájazdov zahŕňa tieto poistenia:
1.
2.

poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví
poistenie zodpovednosti za škodu na majetku
úrazové poistenie - trvalé následky úrazu
úrazové poistenie - smrť úrazom

100.000 €
35.000 €
14.000 €
7.000 €

1. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho
uhradil škodu spôsobenú inému:
- na zdraví alebo usmrtením
- poškodením alebo zničením veci
počas účasti poisteného na zájazde, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá podľa právnych
predpisov navštívenej krajiny.
Poistná suma za jednu a všetky poistné udalosti jedného poisteného je pri škode na veciach
35.000 €, pri ujme na zdraví alebo na živote 100.000 €.
Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobil pri výkone povolania a pri prevádzke
motorového vozidla.
Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu poisťovateľ uhradí aj náklady spojené so
zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím súdneho znalca v zahraničí - poistná
suma je 2.000 € a náklady kaucie prípadne inej finančnej zábezpeky v zahraničí – poistná suma
je 3.000 €.
2. úrazové poistenie

Ak dôjde k poistnej udalosti z úrazového poistenia:
a) v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám
poistnú sumu, ktorá je 7.000 €,
b) v prípade trvalých následkov úrazu, poisťovateľ uhradí poistenému primeranú časť poistnej
sumy podľa rozsahu trvalých následkov, pričom sa vychádza z poistnej sumy 14.000 €.

