Cestovné poistenie / Reiseversicherung / Travel Insurance

EUROTRAVEL ON LINE
POISTKA / POLICY č.3920004653

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816
23 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
v ľ č . 75/B, IČO: 00585441, IČ-DPH: SK 2020527300, účet č.: 0175126457/0900 vedený
v SLSP a.s. potvrdzuje vydanie poistky pre poisteného:

Poistená osoba
Meno a priezvisko:

Ing. Tibor Vrzgula

A

íesa~
.
ulica a cislo domu:

Rodné číslo:
Adresa-PSČ:

Adresa - mesto/obec:

Poistka
Dátum a čas uzatvorenia poistenia:

18.1.2011 09:37

Doba poistenia

od: 28.1.2011

do: 28.1.2011

Počet dní poistenia:

1

Územná platnosť:

svet

Riziková skupina:

turistika

Krajina pobytu: Belgicko

Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24 hodinou dňa
označeného ako koniec poistenia a za podmienok bližšie označených vo Všeobecných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie.
Poistka - pokračovanie
Rozsah poistenia
poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Poistná suma

Poistné

80 000 EUR

3,98 EUR

119,90 SKK

Poistné spolu:

3,98 EUR

119,90 SKK

Poistné je jednorázové, splatné naraz dňom účinnosti tejto zmluvy.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa
konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na
najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená
v SKK len informatívna.

Pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí platia Všeobecné poistné podmienky pre cestovné
poistenie a príslušné osobitné poistné podmienky v závislosti od dojednaných pripoistení: Osobitné
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poistné podmienky pre poistenie batožiny a vecí osobnej potreby pri cestovnom poistení, Osobitné
poistné podmienky pre úrazové poistenie pri cestovnom poistení a Osobitné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti za škodu pri cestovnom poistení.
Ako postupovať v prípade poistnej udalosti ?
Predovšetkým

• dbajte, aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali,
• hroziacej škode zabráňte spôsobom primeraným okolnostiam,
• v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú centrálu CORIS, na telefóne č.
+421/2/53416371
Pri onemocnení, alebo úraze v zahraničí:

• náklady spojené s ambulantným liečením (vrátane dopravy) zaplaťte v hotovosti a
originály účtov starostlivo uschovajte, po návrate Vám budú poisťovňou preplatené,
• v prípade, že nebudete schopní tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu či
pomoc, kontaktujte asistenčnú centrálu CORIS a postupujte podľa jej pokynov,
• pri hospitalizácii a prevoze domov bezodkladne kontaktujte asistenčnú centrálu CORIS,
• v prípade autonehody poskytnite všetky dostupné doklady vyšetrovacích orgánov
poisťovni.
Pri poškodení, zničení a strate batožiny:

• krádež batožiny ihneď nahláste najbližšej policajnej stanici,
• od polície si vyžiadajte potvrdenie, že ste krádež nahlásil (a),
• dbajte, aby Vám polícia potvrdila aké veci Vám boli ukradnuté, kedy približne ku
krádeži došlo, kde presne bola batožina uložená a či bolo vozidlo, alebo miestnosť
uzamknuté,
• ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, informujte políciu a požiadajte
písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte
potvrdiť,
• ak dôjde ku strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si od zodpovedného zástupcu
dopravcu vystavenie zápisu o škode,
• okolnosti vzniku škody sa snažte vyfotografovať, alebo inak zdokumentovať.
Pri vzniku zodpovednosti za škodu:

• svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne neuznávajte a náhradu škody
neuhrádzajte, ani sa k tomu nezaväzujte,
• nepodpisujte žiadny dokument, obsahu ktorého dobre nerozumiete,
• vznik škody pokiaľ možno nahláste polícii a o nahlásení si vyžiadajte potvrdenie,
• okolnosti vzniku škody sa snažte zdokumentovať (fotografovaním a pod.),
• poškodené veci, alebo ich zbytky podľa možnosti uschovajte.
Ak sa Vaše osobné motorové vozidlo v zahraničí stane nepojazdným:

• náklady spojené s odtiahnutím nepojazdného vozidla, cestovným alebo dočasným
ubytovaním zaplaťte v hotovosti a originály účtov starostlivo uschovajte. Po návrate
Vám budú poisťovňou uhradené, v prípade, že nebudete tieto účty schopní zaplatiť
alebo, ak potrebujete radu či potrebu privolať pomoc (napr.odťah.službu, ubytovanie
a pod.) obráťte sa na sistenčnú službu a postupujte podľa jej pokynov.
Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno a priezvisko.
Druh poistenia a číslo poistky.
Pomoc akú potrebujete.
Miesto kde sa nachádzate a č.telefonu pre opätovný kontakt.
Miesto trvalého, alebo prechodného bydliska.
Miesto zamestnania.

https://webcalc.koop.sl^cponline/(S(sehxusibey44ehvuolvffm3y))/RenderPrint.aspx?P... 18. 1. 2011

rage j 01 j

7.

DÍžka pobytu v zahraničí.

Asistenčná služba je Vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku) na tel. č.
+421/2/53416371.
Podrobné informácie nájdete v ďalej uvedených zmluvných poistných podmienkach.
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