
 
POISTENIE KLIENTOV CK ÚSMEV v UNION POISŤOVNI 

 
 

1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí  100.000 € 
asistenčné služby v zahraničí    bez limitu  

2. poistenie batožiny      1.000 €, max. 350 €/1 vec, spoluúčasť 15 € 
oneskorené dodanie batožiny let. spol.   min 24 hod max 48 hod - 100 €,  
        viac ako 48 hod - 300 € 
strata dokladov      350 € 

3. poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví  100.000 € 
poistenie zodpovednosti za škodu na majetku  35.000 € 
náklady na advokáta     2.000 € 
náklady kaucie      3.000 € 

4. úrazové poistenie – trvalé následky úrazu  14.000 € 
úrazové poistenie – smrť úrazom   7.000 € 

5. poistenie storna zájazdu     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 vlastia 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 


