
 

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA 
pre poistenie účastníkov domácich zájazdov 

platné od 01.12.2016 
 

 poistenie typu A 
 

poistenie rozsah poistenia poistná suma 

1. poistenie batožiny 
 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny z toho:  1.000 €; max. 350 € / 1 vec 
spoluúčasť 15 € 

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty 
poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a 
pobytu je poistná suma (ide o sublimit v rámci poistnej 
sumy) 

500 € 
max. 175 € / 1 vec 

spoluúčasť 15 € 

2. poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škodu 

a) škody na zdraví  100.000 € 
b) škody na majetku  35.000 € 

3. úrazové poistenie 
 

a) trvalé následky úrazu  14.000 € 
b) smrť v dôsledku úrazu  7.000 € 

4. poistenie storna zájazdu 
 

- choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin, 
nedobrovoľná strata zamestnania 

80% stornopoplatku 
max. 1.000 € / osoba 

spolu max. 3.000 € 
- hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite  90% stornopoplatku 

max. 1.000 € / osoba 
spolu max. 3.000 € 

- smrť poisteného, smrť blízkej osoby  100% stornopoplatku 
max. 1.000 € / osoba 

spolu max. 3.000 € 
5. poistenie predčasného návratu 

a nečerpaných služieb 
 

a) cestovné náklady 350 € / osoba, spolu max. 1.400 € 
b) nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a 

pobytu 
700 € / osoba, spolu max. 2.800 € 

6. poistenie nákladov na 
technickú pomoc pri 
záchrannej akcii 
 

a) vyhľadávanie – pátranie  20.000 € 
b) vyslobodzovanie  
c) preprava  
d) prevoz telesných pozostatkov  

 
 
 
 



 poistenie typu B 
 

Riziko Rozsah Poistná suma  
1. poistenie všeobecnej 

zodpovednosti za škodu 
a) škody na zdraví  100.000 EUR 
b) škody na majetku  35.000 EUR 

2. úrazové poistenie trvalé následky úrazu  14.000 EUR 
smrť úrazom  7.000 EUR 

 
  
 

 poistné 
 
Výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená: 
  

riziková skupina TURISTA typ A typ B 

dospelé osoby 1,00  0,30  
deti do veku 15 rokov 0,50 0,15  

 
Pre účastníkov zájazdov, ktorí v rámci účasti na zájazde prevádzkujú zimné alebo rizikové športy (konkrétne určené v príslušných všeobecných poistných 
podmienkach) je výška poistného na 1 deň a na jednu osobu stanovená: 
 

riziková skupina ŠPORT typ A typ B 

dospelé osoby 2,00  0,60  
deti do veku 15 rokov 1,00  0,30  

 
 


