
68

Nahlásenie poistnej udalosti

Predloženie nižšie uvedených podkladov nám 
umožní bezproblémovú a rýchlu likvidáciu poist-
nej udalosti. Formuláre na nahlásenie poistnej 
udalosti môžete získať od našich zamestnancov
pre starostlivosť o zákazníkov alebo na našej 
internetovej stránke www.europska.sk. 

Storno
•  potvrdenie o poistení
•  potvrdenie o rezervácii
•  faktúra za stornovacie náklady
•  nevyužité cestovné dokumenty (napr. hotelo-

vý kupón, letenky)
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti – poistenie storna“
•  podrobná lekárska správa a potvrdenie prá-

ce neschopnosti

Prerušenie cesty
•  potvrdenie o poistení
•  potvrdenie o rezervácii
•  nevyužité cestovné doklady a/alebo cestov-

né doklady so zmenou rezervácie
•  podrobná lekárska správa vystavená leká-

rom priamo na mieste

V prípade storna kontaktujte cestovnú 
kanceláriu a bezodkladne telefonicky,  
faxom alebo mailom Európsku. Nahlásiť 
treba: meno a priezvisko, adresu, termín 
zájazdu, dátum stornovania, dôvod stor-
na. Ostatné, k likvidácii poistnej udalosti 
nutné podklady, nám doručte čo najskôr! 
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Zmeškanie dopravného prostried-
ku, oneskorený návrat do vlasti

•  potvrdenie o poistení
•  potvrdenie o rezervácii
•  účty preukazujúce cestovné náklady prípad-

ne náklady na nocľah
•  pri zmeškaní dopravného prostriedku: potvr-

denie preukazujúce dôvod zmeškania
• pri oneskorenom návrate: potvrdenie o meš-

kaní

Liečebné náklady
•  potvrdenie o poistení
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti - liečebné náklady“
•  podrobná lekárska správa
•  cestovné podklady (napr. potvrdenie o rezervá-

cii)
•  originál faktúry na náklady za ošetrenie a/

alebo faktúry za lieky alebo potvrdenia zdra-
votnej poisťovne o úhrade

•  uvedenie čísla zdravotného poistenia a zdra-
votnej poisťovne

Batožina
a) odcudzená batožina
•  potvrdenie o poistení
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti - batožina“
•  cestovné podklady (napr. potvrdenie o rezer-

vácii, letenky)
•  originál policajného potvrdenia
•  originál dokladu o kúpe odcudzenej batožiny

b)  poškodená cestovná batožina
•  potvrdenie o poistení
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti - batožina“
•  originál letenky(iek)
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•  originál potvrdenia o nahlásení škody letec-
kej spoločnosti

•  predbežný rozpočet na nevyhnutnú opravu 
príp. potvrdenie o tom, že oprava nie je mož-
ná alebo by bola nehospodárna

•  originál dokladu o kúpe poškodenej batožiny

c)  oneskorené vydanie batožiny
•  potvrdenie o poistení
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti - batožina“
•  originál letenky(iek)
•  originál potvrdenia o nahlásení škody letec-

kej spoločnosti
•  originál dokladu o kúpe batožiny (kúpa ná-

hradnej batožiny)

d)  stratená batožina
•  potvrdenie o poistení
•  úplne vyplnený formulár „Hlásenie poistnej 

udalosti - batožina“
•  originál letenky(iek)
•  originál potvrdenia o nahlásení škody letec-

kej spoločnosti
•  originál potvrdenia leteckej spoločnosti  

o neúspešnom pátraní (toto potvrdenie Vám 
bude doručené cca. 4 týždne po ohlásení 
prípadu leteckej spoločnosti)

•  originál dokladu o kúpe stratenej batožiny

Zodpovednosť

•  potvrdenie o poistení
•  cestovné podklady (napr. potvrdenie o rezer-

vácii, letenky)
•  podrobný popis skutkového stavu
•  list poškodeného o uplatnení si nároku  

u poisteného
•  faktúry, rozpočty atď.
•  fotodokumentácia
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Čo treba robiť v prípade poistnej
udalosti

Informujte nás, prosím, tak rýchlo ako je  
možné o poistnej udalosti.

Dbajte pritom na dolu uvedené 
ustanovenia.

Detaily k podkladom, ktoré budete potrebovať 
pri spracovaní škody, nájdete na strane 63.

Storno cesty:
Ak nemôžete nastúpiť na cestu, stornujte ju 
bezodkladne tam, kde ste ju objednali (napr.  
v cestovnej kancelárii) a upovedomte súčasne 
infolinku EURÓPSKEJ (faxom, poštou, e-mai-
lom). Uveďte pri tom nasledovné údaje: meno, 
priezvisko, adresu, termín cesty, dátum a dôvod 
storna, potvrdenie objednávky zájazdu a doklad 
poistení. Pri nespôsobilosti nastúpiť cestu zo 
zdravotných dôvodov, dajte si, prosím, vystaviť 
detailný lekársky atest/správu o úraze – použite 
k tomu formulár „Hlásenie škodovej udalosti 
pre poistenie storna zájazdu“. Priložte hlásenie  
o chorobe pre zdravotnú poisťovňu.

Prerušenie cesty:
Hláste sa, prosím bezodkladne na infolinku 
EURÓPSKEJ. Pri prerušení cesty z dôvodu 
ochorenia/úrazu poistenej osoby nechajte si, 
prosím, v mieste dovolenky vystaviť podrobný 
lekársky atest/správu o úraze.

Zmeškanie dopravného prostriedku:
Nechajte si potvrdiť príčinu zmeškania doprav-
ného prostriedku. Uschovajte si účty za vznik-
nuté náklady na cestovanie, prenocovanie  
a stravu.
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Oneskorený návrat domov:
Nechajte si meškanie potvrdiť. Uschovajte si účty za 
vzniknuté náklady na cestovanie príp. prenocovanie 
a stravu.

Cestovná batožina:
Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata: nechajte 
si škodu bezpodmienečne na mieste písomne potvr-
diť – napr. pri lúpeži/krádeži od polície; pri poško-
dení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej 
spoločnosti). Potrebné nákupy náhradných vecí pri 
oneskorenom dodaní batožiny: nechajte si bezpod-
mienečne oneskorenie potvrdiť prepravcom (napr. 
letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup 
náhradných vecí. Strata cestovných dokladov/ces-
tovných platobných prostriedkov: Bezodkladne 
sa hláste na telefónnom čísle núdzového volania 
EURÓPSKEJ kvôli pomoci, príp. poskytnutia zálohy.

Pátranie a záchrana:
Hláste sa bezodkladne na telefónnom čísle núdzo-
vého volania EURÓPSKEJ

Ambulantné ošetrenie:
Nahradíme Vám výdavky po odpočítaní účasti zdra-
votnej poisťovni. Preto, prosím, dodajte čo najrých-
lejšie účty za lekára a nemocnicu zdravotnej pois-
ťovni. Po spracovaní v zdravotnej poisťovni postúpte
podklady EURÓPSKEJ.
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Akútny stav ohrozenia života, resp. nemoc-
ničná liečba:
Hláste sa, prosím, bezodkladne na telefónnom 
čísle núdzového volania EURÓPSKEJ. Poradíme 
Vám a zorganizujeme v prípade potreby Váš prevoz 
domov. Ak je Váš pobyt v nemocnici
krytý inou poisťovňou, môžete si pri nástupe liečby 
zvoliť namiesto zaplatenia výdavkov na nemocničný 
pobyt dennú nemocničnú taxu.

Zodpovednosť:
Nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo 
forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp. 
platby a upovedomte tak rýchlo ako je možné info-
linku EURÓPSKEJ.

Asistencia na cestách:
Hláste sa, prosím, neodkladne na núdzovom tele-
fónnom čísle EURÓPSKEJ.

Náklady na ambulantné lekárske ošet-
renie do výšky 100,– € si poistený hradí 
sám. Následne po predložení originálov 
účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu 
budú tieto náklady preplatené.

V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkos-
tí, obráťte sa s dôverou na Vášho delegáta, 
ktorý Vám poradí, pomôže, prípadne dopo-
ručí ďalší postup.


