
      
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA 

pre  individuálne komplexné cestovné poistenie 
 

poistenie  rozsah  poistenia  poistná suma  
1. poistenie lie čebných 

nákladov v zahrani čí 
 
časť B VPPIKCP/0113 

a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných 
zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia a lekárske 
ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných liekov a 
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, preprava do a zo 
zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti (podľa časti B, čl. 1, bod 
2 VPPIKCP/0113) 

250.000 EUR 

b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v 
prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov (podľa poslednej 
vety časti B, čl. 1, bod 2, písm. b) VPPIKCP/0113) 

35 EUR / 1 noc, max. 350 EUR  

c) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti B, čl. 1, bod 3 
VPPIKCP/0113) 

7.000 EUR 

d) nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok (podľa 
časti B, čl. 1, bod 4 VPPIKCP/0113) 

100 EUR 
 

e) ošetrenie jedného zuba  
spolu za všetky zuby  
(podľa časti B, čl. 1, bod 5 VPPIKCP/0113) 

100 EUR  
max. 300 EUR 

asisten čné služby 
v zahrani čí 
časť A, čl. 13 VPPIKCP/0113 

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí (podľa 
časti A, čl. 13  VPPIKCP/0113) 

bez limitu 

2. poistenie  batožiny  
 
časť C VPPIKCP/0113 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C, čl. 2, 
bod 1, písm. a) VPPIKCP/0113) z toho:  

výška poistnej sumy je dohodnutá v poistnej zmluve 
min. však 700 EUR a max. 4-násobok tejto sumy, t.j. 2.800 EUR 

max. 350 EUR / 1 vec 
spoluúčasť 15 EUR 

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených vecí, 
ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná suma 

sublimit - 50% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve 
max. 175 € / 1 vec 

spoluúčasť 15 EUR 
 

b) v prípade odcudzenia batožiny z motorového vozidla je poistná suma sublimit - 50% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve 
max. 175 €  / 1 vec 
spoluúčasť 15 EUR 

oneskorené dodanie batožiny leteckou spolo čnos ťou  (podľa časti C, 
čl. 2, bod 1, písm. c) VPPIKCP/0113) - poisťovateľ uhradí náklady za 
nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí (podľa časti C, 
čl. 2, bod 3 VPPIKCP/0113) 

min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR 
viac ako 48 hod – 300 EUR 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata cestovných dokladov  (podľa 
časti C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPIKCP/0113) - poisťovateľ uhradí náklady 
na zaobstaranie náhradného cestovného dokladu v zahraničí (podľa časti 
C, čl. 2, bod 2 VPPIKCP/0113) 

350 EUR 

3. poistenie vš eobecnej 
zodpovednosti za škodu 
 

a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a) VPPIKCP/0113) 100.000 EUR 
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c) a bod 3  

VPPIKCP/0113) 
35.000 EUR 



časť D VPPIKCP/0113 
 

c) náklady na advokáta v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm. a) 
VPPIKCP/0113) 

2.000 EUR 

d) náklady kaucie v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm. b) 
VPPIKCP/0113) 

3.000 EUR 

4. úrazové poistenie  
časť E VPPIKCP/0113 

a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. a) VPPIKCP/0113) 14.000 EUR 
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. b) VPPIKCP/0113) 7.000 EUR 

5. poistenie storna objednanej 
služby  
 
časť F VPPIKCP/0113 

a) choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin, 
nedobrovoľná strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1, písm. 
a) – g) a písm. i) – n) VPPIKCP/0113) 

80% stornopoplatku, 

b) smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod 1, písm. 
h) VPPIKCP/0113) 

100% stornopoplatku, 

 max. 1.000 EUR / 1 osoba 
podľa časti F, čl. 4, bod 2 a 3 VPPICKP/0113 

 
v prípade, ak je v poistnej zmluve dojednaný typ zľavy rodina  

max. 1.000 EUR / 1 osoba 
spolu max. 3.000 EUR 

podľa časti F, čl. 4, bod 5 VPPICP/0113 
6. poistenie nákladov n a 

technickú pomoc v prípade 
záchrannej akcie v horách 
v zahrani čí 
 
časť G VPPIKCP/0113 

a) vyhľadávanie osoby v horskej oblasti - pátranie (podľa časti G, čl . 1, 
bod 1, písm. a) VPPIKCP/0113) 

20.000 EUR 

b) vyslobodzovanie osoby (podľa časti G, čl . 1, bod 1, písm. b) 
VPPIKCP/0113) 

c) preprava pozemná alebo letecká (podľa časti G, čl . 1, bod 1, písm. 
c) a d) VPPIKCP/0113) 

7. poistenie nákladov na 
zásah Horskej záchrannej 
služby  
 
časť H VPPIKCP/0113 

a) vyhľadávanie osoby v horskej oblasti – pátranie (podľa časti H, čl . 1, 
bod 2, písm. a) VPPIKCP/0113) 

20.000 EUR 

b) vyslobodzovanie osoby (podľa časti H, čl . 1, bod 2, písm. b) 
VPPIKCP/0113) 

c) preprava pozemná alebo letecká (podľa časti H, čl . 1, bod 2, písm. 
c) a d) VPPIKCP/0113) 

d) preprava (zvoz)  telesných pozostatkov (podľa časti H, čl . 1, bod 2, 
písm. e) VPPIKCP/0113) 

8. poistenie domáceho 
milá čika 
 
časť I VPPIKCP/0113 

liečebné náklady v zahrani čí  
a) ambulantné veterinárne ošetrenie vrátane predpísaných liekov a 

predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia a 
veterinárne ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných 
liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, prepravu 
do najbližšieho veterinárneho zariadenia (podľa časti I, čl. 1, bod 2 
VPPIKCP/0113) 

b) ošetrenie jedného zuba  
spolu za všetky zuby  
(podľa časti I, čl. 1, bod 3 VPPIKCP/0113) 

1.000 EUR 
 
 
 
 
 
 

100 EUR 
max. 300 EUR 

zodpovednos ť za škodu  (podľa časti I, čl. 1, bod 1, písm. b) 
VPPIKCP/0113) 

2.000 EUR 

9. poistenie dovo lenkovej 
domácnosti 
 
časť J VPPIKCP/0113 

a) požiar, blesk, výbuch, pád lietadiel 
b) víchrica 
c) krupobitie 
d) povodeň a záplava 
e) zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín 

zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, zadymenie 
nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov 

f) odcudzenie s prekonaním prekážky 
g) voda z vodovodného zariadenia 

20.000 EUR 
spoluúčasť 30 EUR 



 


