S cestovným poistením od Európskej cestovnej
poisťovne získate okrem iného:

Kdekoľvek
nás potrebujete,
stojíme pri vás.

• poistenie všetkých bežných športov vrátane
vodného lyžovania, potápania, raftingu, trekingu,
snoubordingu, skialpinizmu a horolezectva bez
príplatku,
• poistenie liečebných nákladov až do výšky
235 000 EUR vrátane pátrania a záchrany
na vode a v horách,
• poistenie storna/nevyčerpania služieb aj bez
obmedzenia a spoluúčasti,
• a veľa ďalších príjemných prekvapení!

www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE „KOMFORT“ DOJEDNANÉ V CK ZAHRŇUJE:
Poistenie storna

• Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu do € 4 000,spoluúčasť 10% pre ochorenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu
spoluúčasť 25% pre ochorenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu
(chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené)

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

• Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov
na spiatočnú cestu
do € 1 350,-

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku
a oneskoreného návratu do vlasti

• Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode
Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu
do € 35,-

Poistenie pátrania a záchrany
• Náklady na pátranie a záchranu

Poistenie liečebných nákladov

Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 1 - 9.
do € 200 000,1. Prevoz do najbližšej nemocnice / preloženie
do 100%
do 100%
2. Ambulantné ošetrenie
3. Pobyt v nemocnici
do 100%
4. Prevoz liekov
do 100%
5. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára
(vrátane ambulantného lietadla)
do 100%
6. Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici
dlhšom ako 5 dní, cesta tam a späť
do 100%
7. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti
do 100%
8. Doprava detí do vlasti
do € 1 700,9. Repatriácia v prípade smrti do vlasti
do 100%

• Oneskorený príchod na domácu stanicu/ letisko
Náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík
do € 35,-

Úrazové poistenie

Poistenie batožiny

• Škody na majetku alebo zdraví

• Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny
do € 700,• Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny
a technické zariadenia)
do 1/3 poistnej sumy
• Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
do € 140,-

do € 7 000,-

• Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%
do € 17 000,-

Poistenie zodpovednosti
Asistenčné služby

• Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
• Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)
• Preddavok pre advokáciu / kauciu

do € 100 000,áno
áno
do € 1700,-

Poistné za osobu a deň: € 2,05

