POISTNÁ ZMLUVA
číslo

8- 891- 002774
QBE Insurance (Europe) Limited
so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn, Veľká Británia
konajúca prostredníctvom

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27
042 80 Košice
Slovenská republika
IČO: 36 855 472
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 410/V
DIČ: 2022503131 IČ DPH: SK2022503131
v zastúpení:
Ing. Marian Bátovský, senior underwriter konajúci na základe poverenia
Ing. Cyntia Benešová, senior underwriter konajúci na základe poverenia
ďalej len „poistiteľ“
a

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 000 028 01
zriadená Rozhodnutím ministra hospodárstva SR, číslo 63/1999s účinnosťou od 1.5.1999
v znení nadväzujúcich rozhodnutí
DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749
Štatutárny orgán: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062596/8180
Právna forma: príspevková organizácia
(ďalej len „poistník“ )

uzatvárajú
v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

poistnú zmluvu.

Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky a Zmluvné dojednania
k skupinovému cestovnému poisteniu pre firmy (ďalej len „ZD-CP“).
Doba trvania poistenia:
Poistné obdobie:
Variant I. Poistné na osobu a deň:
Európa
Svet
Variant II. Poistné na osobu a deň
senior:
Európa
Svet
Max. dĺžka jednej zahraničnej cesty:
Zahraničné súkromné cesty:
Zahraničné služobné cesty:
Poistené osoby:

Od 1. júla 2013 na dobu neurčitú, alebo do vyčerpania
poistného vo výške 5 000,00 EUR
Technický rok
2,60 EUR
4,50 EUR

7,80 EUR
13,50 EUR
30 dní
NIE
ÁNO
Osoby uvedené v Evidencii poistených osôb, ktoré ku
dňu začiatku poistenia nedosiahli vek 62 rokov a platí
pre ne Variant I. Poistné na osobu a deň.
Osoby uvedené v Evidencii poistených osôb, ktoré ku
dňu začiatku poistenia dosiahli vek 62 rokov a platí pre
ne Variant II. Poistné na osobu a deň senior .
Zmeny v Evidencii poistených osôb nahlasuje poistník
na základe žiadosti poistníka poistiteľovi najneskôr 1
deň pred požadovaným dňom účinnosti poistenia, a to
e-mailom na adresu medical@sk.qbe.com. (Vzor
Evidencie poistených osôb tvorí Prílohu č.1 tejto
poistnej zmluvy).
Minimálne poistné za dobu poistenia: 0,00 EUR
0,00 EUR
Zálohové poistné za dobu poistenia:
Poistné je splatné na základe faktúry vystavenej
Splatnosť poistného:
poistiteľom.
Poistiteľ na základe Evidencie poistených osôb vystaví
najneskôr 10. deň po skončení kalendárneho mesiaca
faktúru na úhradu poistného za precestované osobodni.
Poistník uhrádza poistné na účet poistiteľa
Spôsob úhrady poistného:
č. 1100350301/8130 v Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky, variabilný symbol je 8891002774,
konštantný symbol 3558.
Ing. Jana Cuprišinová
Kontaktná osoba u poistníka,
Tel.: +421 2 58 248 323
zodpovedná za cestovné poistenie:
Fax: +421 2 53 421 019
Email:
E-mail: jana.cuprisinova@siea.gov.sk
Telefónne číslo:

Upisovateľ:

Bc. Zoltán Makai
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Rozsah poistného krytia:
1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb:
Lekárska asistencia
Poskytnutie informácií o zahraničnej krajine pobytu
Prevoz poisteného
Pátranie a záchrana na mori a v horách
Zaslanie liekov a iných zdravotníckych potrieb
Priama úhrada nákladov
Zabezpečenie tlmočenia a prekladov
Prevoz poisteného
Prenos núdzových správ od poisteného
Repatriácia telesných pozostatkov poisteného
Zabezpečenie dopravy náhradníka
Príspevok na pohreb
2. Úrazové poistenie
Poistenie úrazu následkom smrti
Poistenie úrazu s následkom trvalej invalidity
3. Poistenie batožiny vrátane asistenčných služieb:
Poškodenie batožiny
Zničenie batožiny
Odcudzenie batožiny
Oneskorené dodanie batožiny pri použití leteckej dopravy ( spoluúčasť 6 hodín),
limit na 1 hodinu : 50 €

Vybavenie náhradných dokladov a finančná záloha pre prípad straty batožiny
Poskytnutie bezúročnej pôžičky v prípade finančnej núdze alebo potreby kaucie
Pomoc pri strate alebo odcudzení platobnej karty alebo osobných dokladov
4. Poistenie zodpovednosti za škodu vrátane asistenčných služieb:
Škody na zdraví
Škody na majetku
Poskytnutie právneho poradenstva
Zabezpečenie právneho zástupcu

Spoluúčasť poisteného
Na poistnom plnení v tomto oddiele – každý predmet poistenia zvlášť

Upisovateľ:

Bc. Zoltán Makai

100 000 EUR

50 000 EUR
1 000 EUR
2 000 EUR
10 000 EUR
20 000 EUR
1 700 EUR

1 000 EUR
500 EUR
500 EUR
1 000 EUR
65 000 EUR
33 500 EUR
1 000 EUR
1 000 EUR
Výška
spoluúčasti
0 EUR
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Osobitné zmluvné dojednania:
1. Poistník sa zaväzuje poskytnúť v prípade náhodnej kontroly správnosti uvedených údajov
v Evidencii poistených osôb súčinnosť poistiteľovi.
2. Poistník je povinný vždy najneskôr 1 deň pred požadovaným dňom účinnosti poistenia
zaslať poistiteľovi Evidenciu poistených osôb vo forme Evidencie, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto poistnej zmluvy.
3. V prípade, ak poistník nesprávne vypočíta výšku poistného v neprospech poistiteľa, je
povinný doplatiť poistiteľovi vzniknutý rozdiel.
4. V prípade, ak poistník nesprávne vypočíta výšku poistného v svoj neprospech, poistiteľ je
povinný vrátiť poistníkovi vzniknutý rozdiel.
5. U poistených osôb ktorých vek ku dňu začiatku poistenia dosiahol 62 a viac rokov,
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade ak ku škode došlo v dôsledku chorôb už
existujúcich v čase pred vycestovaním do zahraničia, chronických alebo opakujúcich sa
chorôb, s výnimkou nákladov súvisiacich s poskytnutím nutného a/alebo neodkladného
ošetrenia a úkonmi, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života
alebo zdravia poisteného.
6. Osobné údaje poistených osôb spracúva poistiteľ na nasledovné účely: vykonávanie
poisťovacej činnosti podľa zákona o poisťovníctve č.95/2002 Z.z.. Osobné údaje, pri ktorých
nie je vyznačená ich nepovinnosť, sú povinnými údajmi v zmysle zákona o poisťovníctve a
Občianskeho zákonníka. Osobné údaje budú sprístupnené a poskytnuté zahraničným
subjektom, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poistiteľom na výkon asistenčných služieb v
prípade poistných udalostí. Súhlas dotknutých osôb je daný na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek písomne odvolaný. Odvolanie nemá spätné účinky.
SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú:
1. Vzor Evidencie poistených osôb
2. Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie (QIE CP02/2012)
3. Zmluvné dojednania k skupinovému cestovnému poisteniu pre firmy (ZD CP 03/2012/firma)
4. Pokyny pre poisteného k cestovnému poisteniu
Táto poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Akákoľvek zmena tejto poistnej zmluvy je možná len formou dodatku, podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
Ustanovenia tejto poistnej zmluvy majú v prípade rozporu prednosť pred príslušnými ustanoveniami
VPP a ZD, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy.
Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola zverejnená v CRZ v súlade s ustanovením §5 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Poisťovňa je oprávnená postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy v prospech tretej osoby výlučne
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poistníka.

Upisovateľ:

Bc. Zoltán Makai
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PREHLÁSENIE POISTENÉHO

Prehlasujem, že:
− bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami;
− rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.

V Bratislave dňa 28.06.2013

...........................................................
Slovenská inovačná a energetická
agentúra
JUDr. Svetlana Gavorová,
generálna riaditeľka

Upisovateľ:

Bc. Zoltán Makai

V Bratislave dňa 28.06.2013

...........................................................
poistiteľ
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PRÍLOHA č. 1:
Vzor Evidencie poistených osôb
Zoznam prac. vyslaných na služobnú cestu v mesiaci: júl 2013
Por. Meno poisteného
č.

Rodné číslo /

Dátum
narodenia

Pracovná cesta

Od:

Počet
dní

Kód
Poistné Celkové
sadzby na osobu poistné
(Európa/
a de ň
Svet)

Do:

1.

EUR

2.
3.

EUR
EUR

Upisovateľ:

Bc. Zoltán Makai
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