
max. pre jednotlivca  max. pre rodinu

1. 100 € 200 €

2. 100 € 200 €

3. 1 000 € 2 000 €

do 1/3 poistnej sumy do 1/3 poistnej sumy

4. 200 € 400 €

5. 400 € 800 €

6. 350 € 700 €

7. do 20 000 €

300 000 €

25 000 €

8. do 100 %

9. do 100 %

10. do 20 €/deň, do 100 %

11. do 100 %

12. do 100 %

13. 1 noc do 83 € (max 5)

14. do 100 %

15. do 2 000 €

16. do 100 %

17. 34 000 €

18. 200 000 €

19. áno

áno

do 3 400 €

EURÓPA SVET

1,45 € 1,95 €

obmedzenia platia iba pre 
jednotlivcov

Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Preddavok pre advokáciu/kauciu

Pobyt v nemocnici a denná dávka

Prevoz liekov

Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)

Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní – cesta tam a späť

Návrat spolupoistenej osoby do vlasti

Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny

Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

Cestovné poistenie PLUS (sadzba na osobu a deň)

Doprava detí do vlasti

Repatriácia v prípade smrti do vlasti

Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 %

Škody na majetku alebo zdraví

Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou

Ambulantné ošetrenie

Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov

Náklady na pátranie a záchranu

Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 9. - 16.

Maximálne poistné plnenie v bodoch 9. - 16. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení

Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie

Poistné krytie v €
Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko

Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny

Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia)


