
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie 
a asistenčné služby

Časť I
Všeobecné ustanovenia

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Pre cestovné poistenie dojednávané Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s., platia
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), tieto Všeobecné po-
istné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby (VPP-CP) a zmluvné do-
jednania poistnej zmluvy.

Čl. 2
Rozsah poistenia 

1. Poistnou zmluvou pre  cestovné poistenie je možné dojednať:
I. poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby,
II. úrazové poistenie,
III. poistenie batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športo-

vých potrieb,
IV. poistenie zodpovednosti za škodu,
V. poistenie stornovacích poplatkov,
VI. poistenie predčasného návratu zo zájazdu,
VII. doplnkové asistenčné služby,
VIII. poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku.

2. Jednotlivé druhy poistenia a asistenčných služieb sú ďalej špecifikované v častiach
I až IX týchto VPP-CP. Pod pojmom poistenie v Časti I týchto VPP-CP sa má na mys-
li  ktorékoľvek z poistení uvedených v ods. 1 tohto článku, ak nie je ďalej uvedené
inak. Pojem poistenie v ďalších častiach týchto VPP-CP predstavuje vždy len to po-
istenie alebo poistenia, ktoré daná časť VPP–CP upravuje.

3. Dojednané druhy poistenia, poistné sumy, limity poistného plnenia a výška spolu-
účasti poisteného sú uvedené v zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy alebo
v poistnej zmluve.

Čl. 3
Územná platnosť

1. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v po-
istnej zmluve. 

2. V štáte, v ktorom má poistený trvalý pobyt alebo ktorého má štátne občianstvo, pla-
tí poistenie najviac 90 dní od začiatku neprerušeného pobytu v tomto štáte, a to len
v prípade, ak je zdravotne poistený v Slovenskej republike alebo inom členskom
štáte Európskej únie.

3. Poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady vzniknuté v navštívenom štáte, ktoré
sú hradené zo zdravotného poistenia, v rámci ktorého je poistený povinne zdravot-
ne poistený, alebo ktoré má v tomto štáte poistený uzavreté. 

4. Poistenie neplatí na území štátu, v ktorom sa poistený zdržuje neoprávnene alebo
vykonáva pracovnú činnosť bez náležitého povolenia.

Čl. 4
Výklad pojmov

1. Poisťovateľ – pre účely tejto poistnej zmluvy Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom
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registri Okresného súdu Bratislava I, oddliel: Sa, vložka číslo 196/B.
2. Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s poisťovateľom poistnú

zmluvu a je povinná platiť poistné.
3. Poistený – fyzická osoba,  uvedená v poistnej zmluve alebo osoba, na ktorej ma-

jetok sa poistenie vzťahuje. 
4. Poistná doba – časový úsek vymedzený v poistnej zmluve, počas ktorého trvá po-

istenie a za ktoré sa platí poistné. 
5. Poistená cesta – cesta, na ktorú sa vzťahuje poistenie.
6. Asistenčná spoločnosť – zmluvný partner poisťovateľa - Mondial Assistance,

ktorý zabezpečuje prostredníctvom zmluvných partnerov a pobočiek Mondial
Assistance Group nepretržité asistenčné služby. 

7. Blízka osoba – pre účely týchto VPP-CP príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky, manžel/ka súrodenca, súrodenec
manžela/manželky; za blízku osobu v zmysle týchto VPP-CP sa považuje aj druh/
družka za predpokladu, že  preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.

8. Živelná udalosť: požiar, výbuch, úder blesku, povodeň/záplava, víchrica, krupobi-
tie,  lavína, zemetrasenie.

Výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov ale-
bo pár. Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom
alebo parou sa považuje roztrhnutie stien nádoby v takom rozsahu, že došlo
k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby (explózia). Vý-
buchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia), ani rázová vlna spôsobe-
ná prevádzkou lietadla. Pre účely tohto poistenia výbuchom nie je reakcia
v spaľovacom priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach,
v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
Víchrica - prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne
75 km/hod.

Lavínou - sa rozumie pád alebo zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných
svahov.
Zemetrasenie – otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi
vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistených ve-
ciach zemetrasením, ktorého účinky   dosiahnu v mieste poistenia minimálne 
6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makro-
seizmická stupnica).

9. Krádež vlámaním – pre účely tohto poistenia sa rozumie taká krádež, keď pácha-
teľ vnikol do miesta poistenia násilným spôsobom so zanechaním zjavných stôp
násilia na miestach, cez ktoré vnikol do miesta poistenia.

10.Lúpež - použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia v úmysle zmocniť
sa cudzej veci.

11. Strata - zbavenie poisteného možnosti disponovať poistenou vecou, nezávisle od
jeho  vôle. 

12.Teroristický čin - teroristický čin znamená čin spáchaný s použitím sily alebo ná-
silia alebo s vyhrážaním sa použitím sily alebo násilia skupinou alebo skupinami
osôb, konajúcimi osamotene alebo v mene akejkoľvek organizácie alebo vlády ale-
bo v spojení s ňou, spáchaný s politickými, náboženskými alebo etnickými cieľmi,
vrátane úmyslu ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo zastrašiť verejnosť alebo akúkoľ-
vek jej časť. 

13.Vojnové udalosti – násilné činy spôsobené ozbrojenými zložkami akéhokoľvek
štátu, vlády alebo organizácie, či už bola vojna oficiálne vyhlásená alebo nie. 

14.Poistná udalosť – je náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie špecifikovaná,
s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť.

15.Spoluúčasť – je zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňu-
je na poskytnutom poistnom plnení. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovateľ zníži
každé poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti; v prípade podmienenej
spoluúčasti - franšízy poisťovateľ poskytne poistné plnenie, len ak škoda presiah-
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ne sumu spoluúčasti stanovenej v poistnej zmluve.   
16.Repatriácia – prevoz poisteného, jeho blízkych osôb, resp. jeho telesných

pozostatkov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), resp. po dohode
s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európskej
únie; ak je štát pobytu poisteného cudzieho štátneho príslušníka, v ktorom má
platné zdravotné poistenie, mimo Európskej únie, poisťovateľ, resp. asistenč-
ná spoločnosť nemá povinnosť poisteného do tohto štátu prepraviť ani prepra-
vu organizovať a poisťovateľ uhradí náklady na prepravu do tohto štátu len do
výšky nákladov na prepravu zodpovedajúceho typu do SR.

17. Batožinový priestor – uzatvárateľný priestor na odkladanie batožiny, ktorý neza-
sahuje do priestoru určeného k preprave osôb.

Čl. 5
Vznik a zánik poistenia

1. Poistná zmluva je uzavretá dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Poistenie sa
platí jednorazovo za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané. Poistná doba
a výška poistného je uvedená v poistnej zmluve.

2. Poistenie stornovacích poplatkov je platné, len ak bolo dojednané najneskôr súčas-
ne so zaplatením (resp. najneskôr do 24 hodín od zaplatenia) poistenej cesty ces-
tovnej kancelárii alebo prvej zálohy za cestu  (podľa toho, ktorá udalosť nastala
skôr). 

3. Poistenie začína v deň a hodinu, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, nie ale skôr,
ako je zaplatené poistné. Poistenie stornovacích poplatkov začína zaplatením
poistenej cesty alebo prvej zálohy za poistenú cestu alebo dňom, kedy v zmysle
obchodných alebo zmluvných podmienok cestovnej kancelárie vzniká cestovnej
kancelárii nárok na stornovacie poplatky v prípade zrušenia zájazdu (podľa toho,
ktorá udalosť nastala najskôr), nie však skôr, ako je zaplatené poistné. Poistenie za-
niká, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, uplynutím dňa uvedeného v po-

istnej zmluve ako dátum návratu za predpokladu, že doba pobytu neprekročila ma-
ximálny počet dní stanovený zmluvnými dojednaniami alebo predčasným ukonče-
ním poistenej cesty;  podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Poistenie stornova-
cích poplatkov zaniká dňom odchodu alebo zaplatením stornovacieho poplatku,
podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. V prípade, ak sa z dôvodu nepredvídaných
okolností, mimo vôle poisteného, ktoré spôsobia omeškanie dopravného pro-
striedku oproti vopred plánovanému príchodu na územie SR, ktorý mal byť použitý
na návrat do SR, cesta, resp. pobyt v zahraničí predĺži nad rámec plánovaného dá-
tumu návratu, platnosť poistenia sa predlžuje o jeden deň po dni návratu uvedenom
v poistnej zmluve. Poisťovateľ má právo požadovať od poisteného doklady preuka-
zujúce omeškanie.

4. Poistenie môže poistník dojednať aj v prospech inej osoby. Dispozičné práva vyplý-
vajúce z poistnej zmluvy v takom prípade patria poistníkovi, právo na poistné plne-
nie vzniká poistenému.

5. V prípade dojednania poistenia inou osobou ako poisteným, ako aj v prípade do-
jednania telefonicky, resp. cez internet, je poistený povinný na požiadanie poisťo-
vateľa vierohodne preukázať, že v čase dojednávania poistenia sa nachádzal na
území SR, resp. štátu, v ktorom sa dojednáva poistenie. V prípade, ak sa v čase do-
jednania poistenia poistený nenachádza na území SR alebo nie je túto skutočnosť
schopný preukázať, poistenie platí od šiesteho dňa po dni dojednania poistenia. 

6. Všetky druhy cestovného poistenia, okrem poistenia stornovacích poplatkov, je mož-
né vypovedať tak, že výpoveď musí byť druhej strane doručená najneskôr:
a) jeden deň pred dňom odchodu, ak výpoveď podáva poistník,
b) osem dní pred dňom odchodu, ak výpoveď podáva poisťovateľ.

7. Poistenie stornovacích poplatkov je možné vypovedať. Výpoveď musí byť druhej
strane doručená najneskôr:
a) jeden deň pred tým, ako poistenému vznikne podľa obchodných podmienok

cestovnej kancelárie povinnosť zaplatiť stornovacie poplatky, ak výpoveď podá-
va poistník,
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b) osem dní pred tým, ako poistenému vznikne podľa obchodných podmienok
cestovnej kancelárie povinnosť zaplatiť stornovacie poplatky, ak výpoveď po-
dáva poisťovateľ.

8. V prípade výpovede poistenie zanikne:
a) doručením výpovede poisťovateľovi,
b) ôsmy deň od doručenia výpovede poistníkovi. 

9. Nespotrebované poistné – v prípade výpovede poistenia poisťovateľ vráti poistní-
kovi nespotrebované poistné. Poisťovateľ má právo odrátať si od vráteného nespo-
trebovaného poistného náklady, ktoré mu s uzavretím a stornovaním poistnej zmlu-
vy vznikli, až do sumy 200 Sk/6,64 EUR*; minimálna suma, ktorú poistenému
vracia po odrátaní nákladov je 100 Sk/3,32 EUR*. Nespotrebované poistné sa
nevracia v prípade taríf typu KCP, t.j. poistných zmlúv neoddeliteľne zahŕňajúcich
poistenie stornovacích poplatkov, okrem prípadov, kedy k zrušeniu poistnej zmlu-
vy došlo v čase, kedy si cestovná kancelária, resp. agentúra, v zmysle jej obchod-
ných podmienok, ešte neúčtuje stornovacie poplatky. 

10.Ak sa v týchto VPP-CP uvádza časový údaj určený hodinou, má sa na mysli stre-
doeurópsky čas, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Dni uvedené v týchto
VPP-CP sa začínajú o 00.00 hod. stredoeurópskeho času a končia o 24.00 hod.
stredoeurópskeho času, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. 

Čl. 6
Poistné plnenie

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potreb-
né na zistenie  rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Ak nemôže byť vyšetrenie ukon-
čené do jedného mesiaca po ohlásení poistnej udalosti poisťovateľovi, poskytne
poisťovateľ poistenému na požiadanie primeraný preddavok, ak sa preukázal nárok
poisteného na poistné plnenie. 

2. Poistné plnenie sa vypláca poistenému výlučne v SR a v platnej tuzemskej mene,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. Prepočet inej meny na platnú tu-
zemskú menu sa vykoná pomocou aktuálneho výmenného kurzu vyhláseného
oprávneným subjektom ku dňu vzniku poistnej udalosti.

3. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu škody, ktorá bola poskyt-
nutá treťou osobou povinnou škodu vyplývajúcu z poistnej udalosti nahradiť.

Čl. 7
Základné povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný:
a) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala,
b) vykonať všetky možné opatrenia  na odvrátenie hroziaceho vzniku poistnej uda-

losti alebo na zmiernenie  jej následkov,
c) vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi alebo

asistenčnej spoločnosti,
d) preukázať poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti svoj nárok na poistné

plnenie,
e) poskytnúť poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti pri vyšetrovaní poistnej

udalosti všetku potrebnú súčinnosť,
f) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti zbaviť tretiu osobu (naj-

mä  svojho ošetrujúceho lekára) mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s po-
istnou udalosťou,

g) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti sa nechať vyšetriť leká-
rom, ktorého poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť určí,

h) pri poistnej udalosti konať v súlade s pokynmi poisťovateľa alebo asistenčnej
spoločnosti a úkony vyžiadané poisťovateľom alebo asistenčnou službou v sú-
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vislosti s vyšetrením poistnej udalosti vykonať bez zbytočného odkladu,
i) zabezpečiť, aby právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou ale-

bo iné obdobné právo, ktoré mu vzniklo voči tretej osobe, prešlo na poisťova-
teľa.

2. Ak by vedomé porušenie povinností poisteného uvedených v ods. 1 tohto článku
malo vplyv na vznik poistnej  udalosti alebo na zväčšenie jej následkov, je poisťova-
teľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto po-
rušenie na vznik a rozsah poistnej udalosti.

3. Ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedie nepravdivé, neúplné ale-
bo hrubo skreslené údaje, alebo zamlčí podstatné údaje, je poisťovateľ oprávnený
poistné plnenie primerane znížiť.

4. Ak má poistený dojednané poistenie rovnakého alebo podobného charakteru aj
u iného poisťovateľa, je poistník alebo poistený povinný pred uzavretím poistnej
zmluvy oboznámiť poisťovateľa s touto skutočnosťou. Uvedenú povinnosť má poist-
ník alebo poistený aj vtedy, keď počas poistenia vznikne poistenie rovnakého ale-
bo podobného charakteru aj u iného poisťovateľa. V prípade nesplnenia uvedenej
povinnosti má poisťovateľ právo odmietnuť poistné plnenie a v prípade, že už plnil,
má nárok na jeho vrátenie; s výnimkou plnenia z úrazového poistenia alebo plnenia
podľa časti IX, čl. 1 ods. 2 týchto VPP-CP. 

5. Poistník, resp. poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu
akúkoľvek zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve. 

6. Ak nie je poistník a poistený tou istou osobou, platia predchádzajúce ustanovenia
tohoto článku primerane tiež pre poistníka.

Čl. 8
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ je povinný:
1. Prerokovať s poisteným výsledky vyšetrenia poistnej udalosti, ak o to poistník alebo

poistený požiada.

2. Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach,
ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, jeho správe alebo pri likvidácii poist-
ných udalostí. 

Čl. 9
Forma právnych úkonov, doručovanie

1. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma. Všetky zmeny
alebo dodatky k poistnej zmluve sa uzatvárajú v písomnej forme, inak sú neplatné.

2. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poiste-
ného. Písomnosť poisťovateľa doručená poistníkovi alebo poistenému („adresát“)
sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy
adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte
kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na
pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej
uložení nedozvedel. Písomnosť adresovaná poistníkovi alebo poistenému sa po-
važuje za doručenú tiež dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako ne-
doručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený poisťovateľovi neozná-
mil.

3. Podania poistníka, resp. poisteného nadobúdajú účinnosť dňom ich doručenia po-
isťovateľovi, resp. jeho obchodným zástupcom.
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Časť II
POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ

Čl. 1
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v zahraničí následkom:
a) úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného v zahraničí, 
b) úmrtia poisteného v zahraničí. 

2. Poistenie liečebných nákladov má charakter majetkového poistenia a je ním krytá
len skutočná škoda vzniknutá v majetkovej sfére poisteného. 

Čl. 2
Poistná udalosť

1. V prípade vzniku nákladov podľa čl. 1 ods 1 písm. a) tejto časti VPP-CP, poisťo-
vateľ hradí poistenému primerané náklady na:
a) z lekárskeho hľadiska nevyhnutné ošetrenie alebo liečenie;
b) lieky a obväzový materiál na lekársky predpis; za lieky sa nepovažujú dopln-

kové výživné a posilňujúce preparáty, vitamíny, aj keď sú lekárom predpísa-
né a obsahujú liečivé látky, ďalej prostriedky, ktoré sa užívajú preventívne
a návykovo a prípravky kozmetické;

c) ošetrením podmienené liečebné prostriedky na fixáciu častí tela (napr. sá-
dra, bandáže, sádrové lôžka) a lekárom predpísané podporné prostriedky
na chôdzu;

d) röntgenovú a inú neinvazívnu diagnostiku;
e) hospitalizáciu, vrátane lekárskych výkonov a lekársky zdôvodnené vedľajšie

náklady (všeobecné nemocničné služby), ak sa realizujú v ústave, ktorý je
v štáte pobytu uznávaný ako nemocnica a ktorý má zodpovedné vedenie a tr-
valý dozor prítomného lekára, ktorý disponuje dostatočnými diagnostickými
a terapeutickými možnosťami a obmedzuje sa pri liečení na vedecky odborne
uznávané a klinicky vyskúšané metódy a ktorý vedie záznamy ošetrovaných.
Do úvahy prichádza nemocnica v mieste pobytu, prípadne najbližšia vhodná
nemocnica;

f) dopravu do zdravotného zariadenia v mieste pobytu vrátane cesty späť, ak je
to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné;

g) operáciu (vrátane vedľajších operačných nákladov);
h) nevyhnutné zubné ošetrenie na zamedzenie bolesti, ktorá nevyplýva zo zaned-

banej alebo nedokončenej liečby alebo prevencie v SR, resp. štáte trvalého
pobytu. Na úhradu všetkých škôd v súvislosti so zubným ošetrením vzniknu-
tých počas platnosti poistnej zmluvy poisťovateľ poskytne náhradu maximálne
do výšky dvojnásobku dojednanej poistnej sumy;

i) náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických ale-
bo protetických pomôcok poškodených alebo zničených  v priamej súvislosti
s úrazom poisteného, v súvislosti s ktorým bolo poistenému preukázateľne po-
skytnuté lekárske ošetrenie, do výšky  limitu uvedeného v zmluvných dojedna-
niach; poisťovateľ uhradí tiež  náklady na  opravu alebo obstaranie (resp. za-
slanie náhradnej pomôcky zo SR) dioptrických, ortopedických alebo
protetických pomôcok, podľa posudku lekára nevyhnutných pre bežný život
poisteného, ktoré boli poškodené, zničené živelnou udalosťou alebo pri zdo-
kumentovanej dopravnej nehode, až do výšky limitu uvedeného v zmluvných
dojednaniach;

j) repatriácu poisteného lekársky indikovaným dopravným prostriedkom, ak nie
je z lekárskeho hľadiska možné použiť pôvodne plánovaný spôsob dopravy.
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2. V prípade vzniku nákladov podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) tejto časti VPP-CP, poisťova-
teľ plní osobe, ktorá ich primerane vynaložila, a to vo výške nákladov na repatriáciu
telesných pozostatkov poisteného do zariadenia, ktoré je príslušné podľa miesta
bydliska, prípadne ich spopolnenie alebo uloženie na cintoríne v mieste úmrtia. 

3. Poisťovateľ si vyhradzuje právo hradiť náklady za pobyt v nemocnici len do času,
kedy bude poistený podľa odborného názoru ošetrujúceho lekára schopný repat-
riácie.

4. Ak je z lekárskeho hľadiska možná  repatriácia poisteného, hradí poisťovateľ, ak je
to v zmluve dojednané, aj náklady na dopravu blízkej osoby, ktorá je poistená tým-
to poistením a ktorá  poisteného sprevádza, ak je sprevádzanie z lekárskeho hľa-
diska nevyhnutné alebo úradne  nariadené, alebo ak spôsob dopravy pre návrat
pôvodne predpokladaný nemôže byť použitý.

5. Ak je repatriácia poisteného z lekárskeho hľadiska možná a poistený ju aj napriek
tomu odmieta, svojvoľné zotrvanie ale aj ďalšie náklady spojené s týmto liečením
a následnou repatriáciou, si hradí poistený sám, ak poisťovateľ na základe písom-
nej žiadosti poisteného (žiadosť musí zároveň obsahovať aj odmietnutie repatriácie)
neodsúhlasí ešte pred začatím takej liečby ako alternatívu poistného plnenia formou
uhradenia nákladov za repatriáciu ďalšiu liečbu v zahraničí. V prípade vydania ta-
kého súhlasu poisťovateľ uhradí náklady na ďalšiu liečbu v súvislosti s poistnou uda-
losťou, ktorej sa mala týkať repatriácia, len do sumy, ktorú by inak na poisteným od-
mietnutú repatriáciu vynaložil, resp. inej, poisťovateľom vopred odsúhlasenej sumy.
Náklady nad túto sumu, stanovenú pri udelení tohto súhlasu poisťovateľom, na
liečenie ochorenia, resp. zranenia,  ktorého sa táto repatriácia týkala, ako aj  jeho
následkov a súvisiacich úkonov, si hradí poistený sám.

6. Repatriáciu poisteného organizuje poisťovateľ. Poisťovateľ si vyhradzuje právo roz-
hodnúť o spôsobe prepravy na základe súhlasu ošetrujúceho lekára.

7. Ak je poistený hospitalizovaný, resp. pripútaný na lôžko viac ako 7 dní, resp. po
posúdení poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou aj menej ako 7 dní,  a je-
ho zdravotný stav neumožňuje repatriáciu, v prípade, ak je to dojednané v poistnej
zmluve, hradí poisťovateľ od 8. dňa (vrátane) náklady na ubytovanie jednej osoby
až do výšky uvedenej v zmluvných dojednaniach (najviac 10 nocí), aby táto osoba
mohla zostať pri lôžku poisteného. V prípade, že poisteného nesprevádza žiadna
dospelá blízka osoba, hradí poisťovateľ naviac náklady na dopravu tejto osoby.

8. V prípade hospitalizácie osoby mladšej ako 15 rokov, ktorej zdravotný stav neumož-
ňuje repatriáciu, poisťovateľ po odsúhlasení asistenčnou spoločnosťou hradí ná-
klady spojené s ubytovaním a repatriáciou  aj jednej spolucestujúcej dospelej po-
istenej osoby až do výšky uvedenej v zmluvných dojednaniach (najviac na 10 nocí).
Ak táto osoba mladšia ako 15 rokov nebola sprevádzaná inou dospelou osobou,
po odsúhlasení asistenčnou spoločnosťou uhradí poisťovateľ, okrem vyššie uve-
dených nákladov, aj náklady na prepravu jednej blízkej osoby do miesta poistnej
udalosti, a to až do sumy uvedenej v zmluvných dojednaniach.

9. Ak je hospitalizovaný poistený sprevádzaný neplnoletými deťmi a nie je prítomná
iná blízka dospelá osoba a ak je tak dojednané v poistnej  zmluve, hradí poisťova-
teľ repatriáciu detí. Prepravu detí organizuje a sprevádzanie detí zabezpečuje po-
isťovateľ, resp. asistenčná spoločnosť.

10.V prípade úmrtia poisteného a ak je to dojednané v poistnej zmluve, hradí poisťo-
vateľ aj náklady na  dopravu osôb blízkych poistenému, ak spôsob dopravy pre ná-
vrat pôvodne predpokladaný nemôže byť použitý.

11. Ak plnenie z titulu vzniku liečebných nákladov z niektorého z dôvodov uvedených
v čl. 1 tejto časti VPP-CP už poskytla iná osoba ako poisťovateľ, poisťovateľ je po-
vinný poskytnúť poistné plnenie len do výšky nákladov, ktoré neboli takým plnením
nahradené. 

11



Čl. 3
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody (následkom úrazov a ochorenia):
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným kona-

ním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe

už pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastanú,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, občianskych nepokojov alebo repre-

sívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté v dôsledku teroristických činov na území štátov, ktoré boli v čase uza-

vretia poistnej zmluvy akýmikoľvek štátnymi orgánmi SR, iných štátov či
významnými medzivládnymi inštitúciami oficiálne označené ako štáty/lokality,
kde sa teroristický útok očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať
a boli uvedené na zozname rizikových štátov, ktorý poisťovateľ zverejnil  na svo-
jich obchodných miestach a internetovej stránke; v prípade, ak sa v čase toho-
to vyhlásenia  štátnych orgánov či organizácií poistený na území daného štá-
tu/lokality nachádza a napriek tomu tento štát/lokalitu neopustí, poisťovateľ
má právo poistné plnenie za škody vzniknuté v dôsledku terorizmu odmietnuť,

g) vzniknuté v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných
alebo psychotropných látok poisteným,

h) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
i) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.
2. Z poistenia je/sú vylúčené aj:

a) náklady v súvislosti s cestou podniknutou za účelom liečby,

b) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa, s výnimkou ambulantného ošet-
renia a urgentnej lekárskej pomoci na odvrátenie akútneho nebezpečenstva
ohrozenia života a opatrení na odstránenie akútnych bolestí,

c) ošetrenie alebo liečba nevyplývajúca z lekárskej nevyhnutnosti,
d) náklady spojené s liečbou chorôb existujúcich v čase uzatvárania poistenia

alebo chronických chorôb, ak nejde o akútny stav; v prípade chronického
ochorenia poisťovateľ uhradí iba náklady súvisiace s poskytnutím akútneho
ošetrenia a lekárskymi úkonmi, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie bezpro-
stredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného;
za chronické ochorenie sa považuje ochorenie, ktoré existovalo v okamihu
uzatvárania poistnej zmluvy, pokiaľ choroba počas predchádzajúcich 12 me-
siacov vyžadovala hospitalizáciu alebo sa zhoršovala alebo spôsobila podstat-
né zmeny v užívaní liekov,

e) náklady na liečenie duševných ochorení vrátane depresie, okrem akútnych re-
aktívnych stavov vyvolaných objektívnou udalosťou, bez predchádzajúcej psy-
chiatrickej anamnézy,

f) náklady spôsobené  rizikovým tehotenstvom, 
g) náklady spôsobené zámerným ukončením tehotenstva, 
h) náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva vzniknuté po ukončení 26.týždňa

tehotenstva, vrátane pôrodu a jeho komplikácií,
i) náklady spojené s umelým oplodnením a akoukoľvek liečbou sterility, tehoten-

skými testami a náklady spojené s antikoncepciou,
j) náklady spojené s liečením sexuálne prenosných chorôb, AIDS alebo úmrtím

následkom týchto chorôb,
k) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, t.j. športov spo-

jených s používaním motorového dopravného prostriedku vrátane vodných
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skútrov, športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglaidingu, skokov
na lane („bungee-jumping“), alpinizmu, bojových športov, speleológie, horole-
zectva, potápania s dýchacím prístrojom bez prítomnosti inštruktora, resp. bez
príslušného preukazu o absolvovaní výcviku, zjazdu na bicykli, cyklotrialu, sko-
kov na lyžiach, skialpinizmu, pri  turistike vo vysokohorskom teréne mimo vy-
značených a otvorených chodníkov alebo na ľadovcoch, turistike na trasách
s umelými istiacimi pomôckami alebo s nutnosťou použiť časť horolezeckej
výstroje, jazdy na športových boboch, športových saniach, skiboboch, akro-
batického lyžovania,  landjachtingu, jachtingu mimo pobrežného, jazdy na di-
vokej vode (kajak, kanoe), kaňoningu, lyžovaní a snowboardingu mimo vy-
značených zjazdových tratí, raftingu, airsoftu, jazdeckých športoch alebo
moutain boardingu, ak v zmluve nie je uvedené inak,

l) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania alpského (zjazdového) lyžovania,
snowboardingu, jazdy na saniach, na vyznačených tratiach, ak v zmluve nie je
uvedené inak,  

m) náklady vzniknuté v dôsledku aktívnej účasti na športových súťažiach alebo prí-
pravách na ne (vrátane tréningu a tréningového sústredenia), ak v poist-
nej zmluve nie je uvedené inak, 

n) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových povolaní (strojové opraco-
vanie alebo spracovanie dreva, kovov (vrátane zvárania), skla, kameňa, plastov
a pod., obsluha, oprava alebo inštalácia strojov; nakládka  a vykládka nákladu
z/do dopravných prostriedkov, stavebné, montážne a demoličné práce, výš-
kové práce, práca s výbušninami, zápalnými látkami, žieravinami, jedmi alebo
infekčnými látkami vrátane laboratórnych prác, drevorubačské práce, hutníc-
tvo, práca pod zemským povrchom, vulkanológia, speleológia, razenie tunelov,
záchranárske práce, práca vysokohorského vodcu, kaskadérstvo, krotiteľstvo
zvierat a práca v cirkuse, lov zveri, práca v oblasti jadrovej energie, hasiči,

práca v bezpečnostnej službe, policajných alebo ozbrojených jednotkách, pi-
lotovanie lietadla), ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak,

o) náklady spojené s pobytom v kúpeľoch, sanatóriách, liečebniach, zotavov-
niach a podobných  zariadeniach za účelom liečebných alebo rehabilitačných
procedúr,

p) kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie,
q) náklady na protézy a pomocné prostriedky (napr. okuliare, vložky), s výnimkou

prípadov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. i) tejto časti VPP-CP,
r) náklady na preventívne prehliadky a očkovanie s výnimkou očkovania nevyh-

nutného v dôsledku poistnej udalosti,
s) náklady vzniknuté v dôsledku nevykonaných povinných očkovaní, 
t) náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce z akútnej bolesti, za zubné náhrady,

korunky alebo úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, odstránenie zubného
kameňa a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy,

u) ošetrenie a liečba vedecky alebo lekársky neuznávaná na území SR,
v) ošetrenie a liečba vykonávaná členom rodiny,
w) poistná udalosť v súvislosti s vedením motorového vozidla bez vodičského

oprávnenia,
x) liečba abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných

omamných látkach,
y) náklady vzniknuté vedomým nedodržiavaním pokynov ošetrujúceho lekára, ve-

domým nepožitím alebo  nesprávnym požívaním liekov, ktoré boli poistenému
vydané na lekársky predpis,

z) preprava poisteného bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa, resp. asis-
tenčnej spoločnosti,

aa) zakúpenie liekov, ktorých užívanie vyplynulo z chorôb známych už pred začiat-
kom cestovania a liekov, ktoré poistený začal užívať v štáte trvalého pobytu,
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bb) náklady na pátracie akcie horskej alebo inej záchrannej služby, ktoré neboli vy-
naložené v súvislosti so zranením alebo náhlym ochorením poisteného, ak
v poistnej zmluve nie je uvedené inak. 

Čl. 4
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Pri hospitalizácii je poistený povinný predložiť doklad o poistení a bez zbytočného
odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť uvedenú v poistnej zmluve.

2. V prípade zubného ošetrenia je poistený povinný predložiť poisťovateľovi potvrde-
nie o preventívnej zubnej prehliadke u zubného lekára nie staršej ako 1 rok pred
vznikom poistnej udalosti. 

3. Platby spojené s ambulantným liečením  môže poistený zaplatiť na mieste v hoto-
vosti. Doklady o týchto platbách bezodkladne predloží po návrate do SR poisťova-
teľovi.

4. K likvidácii poistnej udalosti je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, povinná
predložiť originály nasledovných dokladov:
● hlásenie poistnej udalosti,
● správu lekára s uvedením diagnózy a prehľadom lekárskych úkonov, v ktorej je

uvedená adresa lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,
● účty potvrdzujúce úhradu nákladov, s uvedením mena klienta, pečiatkou

a podpisom lekára
● lekárske predpisy  a účty za lieky,
● doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s lekárskym ošetrením,
● fotokópiu poistnej zmluvy,
● na vyžiadanie poisťovateľa, fotokópiu dokladu o trvalom pobyte, resp. dlhodo-

bom prechodnom pobyte a zdravotnom poistení.
Na vyžiadanie poisťovateľa je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, povinná
predložiť aj ďalšie potrebné  doklady.

5. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poisťovateľ oprávnený
znížiť poistné plnenie vrátane nákladov na repatriáciu úmerne tomu, aký vplyv malo
toto porušenie povinností na výšku poistného plnenia. 

Čl. 5
Rozsah základných asistenčných služieb 

V prípade poistnej udalosti na žiadosť klienta poskytuje asistenčná centrála poisťova-
teľa tieto služby:
1. Ak je poistený chorý alebo zranený a ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,

asistenčná spoločnosť:
a) zabezpečí ošetrenie poisteného lekárom,
b) zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii,
c) poskytne radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť, prípad-

ne ho na vyšetrenie bude sprevádzať,
d) vyšle poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úko-

nov spojených s nevyhnutnou liečbou. 
2. Ak je potrebná hospitalizácia poisteného, asistenčná spoločnosť:

a) vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poiste-
ného a prevezie poisteného do nemocnice,

b) priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného,
c) pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané,
d) zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia v prípade, že pôvod-

ne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav,
e) informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu,
f) odovzdáva odkazy rodine poisteného,
g) tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú

problémy s dorozumievacím jazykom.
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Časť III
ÚRAZOVÉ  POISTENIE

Čl. 1
Predmet poistenia

1. V rámci úrazového poistenia sa poistenie vzťahuje na:
a) smrť poisteného v dôsledku úrazu,
b) trvalé následky na zdraví poisteného v dôsledku úrazu,
c) ak je to v poistnej zmluve dojednané, denné odškodné za hospitalizáciu počas

dovolenky (poistenie pokazenej dovolenky).

Čl. 2
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného. Úrazom sa rozumie neočakávané a náhle
pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo poistenému nezávisle od jeho vôle spôsobe-
né telesné poškodenie alebo smrť. Za úraz sa považuje aj stav, keď následkom
zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatiny alebo chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu
alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov alebo púzdier. Poistná ochrana zahrňuje tak-
tiež neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších
teplôt, plynov, pár a jedov (s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok imunotoxic-
kých), ktorým bolo poistenému počas trvania poistenia spôsobené, nezávisle od je-
ho vôle, telesné poškodenie alebo smrť. Poistná ochrana je tiež poskytnutá, ak ná-
sledkom úrazu došlo k duševnej poruche alebo poruche vedomia, mozgovej
mŕtvici, epileptickému záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé te-
lo poisteného, k hluchote alebo slepote.

2. Poisťovateľ plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené:
a) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany

spôsobenej úrazom,
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze,
c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom

liečenia následkov úrazu.
3. Do poistnej ochrany nie sú zahrnuté:

a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, vznik
a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazo-
vých vačkov a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy, náhle
cievne príhody a odchlípenie sietnice,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením (okrem nákazy tetanom ale-
bo besnotou, podľa článku 2 ods. 2 písm. b),

c) zhoršenie choroby následkom úrazu,
d) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením organizmu,
e) duševné poruchy,
f} telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku choroby z povolania.

Čl. 3
Výluky z poistenia a obmedzenia povinnosti plniť

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným ko-

naním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe

už pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastanú,
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d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, teroristických činov, občianskych ne-

pokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok  poisteným,
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.
2. Z poistenia úrazu je/sú vylúčené aj:

a)  úrazy vzniknuté  následkom duševnej poruchy alebo poruchy vedomia, moz-
govej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý za-
chváti celé telo poisteného, hluchoty alebo slepoty; poistná ochrana je však
poskytnutá, ak tieto poruchy alebo záchvaty boli spôsobené úrazom podľa de-
finície v čl. 2 tejto časti VPP-CP,

b) úrazy vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, t.j. športov spoje-
ných s používaním motorového dopravného prostriedku vrátane vodných skú-
trov, športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglaidingu, skokov na
lane („bungee-jumping“), alpinizmu, bojových športov, speleológie, horolezec-
tva, potápania s dýchacím prístrojom bez prítomnosti inštruktora, resp. bez
príslušného preukazu o absolvovaní výcviku, zjazdu na bicykli, cyklotrialu, sko-
kov na lyžiach, skialpinizmu, pri  turistike vo vysokohorskom teréne mimo vy-
značených a otvorených chodníkov alebo na ľadovcoch, turistike na trasách
s umelými istiacimi pomôckami alebo s nutnosťou použiť časť horolezeckej
výstroje, jazdy na športových boboch, športových saniach, skiboboch, akro-
batického lyžovania,  landjachtingu, jachtingu mimo pobrežného, jazdy na di-
vokej vode (kajak, kanoe), kaňoningu, lyžovaní a snowboardingu mimo vy-
značených zjazdových tratí, raftingu, airsoftu, jazdeckých športoch alebo

mountainboardingu, ak v zmluve nie je uvedené inak,
c) úrazy vzniknuté pri alpskom (zjazdovom) lyžovaní, snowboardingu alebo jazde

na saniach, na vyznačených tratiach, ak v zmluve nie je dohodnuté inak,
d) úrazy vzniknuté  pri aktívnej účasti na športových súťažiach alebo prípravách na

ne (vrátane tréningu a tréningového sústredenia), ak v zmluve nie je uvedené
inak,

e) úrazy vzniknuté  pri vykonávaní rizikových povolaní (strojové opracovanie alebo
spracovanie dreva, kovov (vrátane zvárania), skla, kameňa, plastov a pod., ob-
sluha, oprava alebo inštalácia strojov; nakládka  a vykládka nákladu z/do do-
pravných prostriedkov, stavebné, montážne a demoličné práce, výškové prá-
ce, práca s výbušninami, zápalnými látkami, žieravinami, jedmi alebo
infekčnými látkami vrátane laboratórnych prác, drevorubačské práce, hutníc-
tvo práca pod zemským povrchom, vulkanológia, speleológia, razenie tune-
lov, záchranárske práce, práca vysokohorského vodcu, kaskadérstvo, krotiteľ-
stvo zvierat a práca v cirkuse, lov zveri, práca v oblasti jadrovej energie, hasiči,
práca v bezpečnostnej službe, policajných alebo ozbrojených jednotkách, pi-
lotovanie lietadla), ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak,

f) diagnostické následky, liečebné a preventívne zákroky, ktoré neboli vykonané
za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodborné zásahy, ktoré si poiste-
ný vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele,  

g) otrava následkom požitia pevných alebo kvapalných látok; poistná ochrana sa
však poskytuje deťom do dovŕšenia 10. roku života; u detí do 10. roku života
však zostávajú vylúčené otravy potravinami,

h) úrazy spôsobené účasťou poisteného na vojenských cvičeniach,
i) osoby odkázané na trvalú opatrovateľskú službu a osoby duševne choré; oso-

ba odkázaná na trvalú opateru je taká, ktorá potrebuje na vykonávanie bežných
úkonov pomoc inej osoby.
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3. Poistenie sa nevzťahuje na úraz, ktorý spôsobí smrť poistenej osoby staršej ako 70
rokov. V tom prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba podľa čl. 4 ods. 2
a 3 tejto časti VPP-CP.

4. V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných síl, schopností a zna-
lostí, prípadne  nedbanlivosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie, naj-
viac však o jednu polovicu.

5. Ak k zvýšeniu rozsahu úrazu prispeli aj choroby alebo telesné postihnutia poiste-
ného existujúce pred úrazom, poisťovateľ zníži poistné  plnenie v pomere k podie-
lu spolupôsobenia choroby alebo telesného postihnutia, ak tento podiel predstavu-
je aspoň 25 %. 

6. V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu alebo v dôsledku ve-
domej aplikácie drog alebo omamných a psychotropných látok, je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie odmietnuť alebo znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

Čl. 4
Poistné plnenie

1. Plnenie v prípade smrti úrazom
Ak zomrie poistený na následky úrazu do jedného roku odo dňa, kedy k tomuto úra-
zu došlo, vzniká nárok na plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej pre prípad
smrti. Od plnenia sa odráta už  vyplatená suma plnenia alebo preddavok na plne-
nie za trvalé následky tohoto úrazu.

2. Plnenie za trvalé následky na zdraví
a) Ak zanechá úraz trvalé následky na zdraví poisteného, je poisťovateľ povinný

vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá rozsah tr-
valých následkov po ich ustálení, najskôr však jeden rok po vzniku poistnej
udalosti,  pre jednotlivé telesné poškodenia podľa tabuľky pre hodnotenie trva-

lých následkov (ďalej len „oceňovacia  tabuľka“). Do oceňovacej tabuľky má
poistený právo u poisťovateľa nahliadnuť.  V prípade, že sa trvalé následky ne-
ustálili do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ sumu zodpovedajúcu per-
centu poškodenia na konci tejto lehoty.

b) Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškode-
né už pred úrazom, zníži poisťovateľ svoje plnenie za trvalé následky o toľko
percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené
tiež podľa oceňovacej tabuľky.

3. Denné odškodné za hospitalizáciu počas dovolenky (poistenie pokazenej dovo-
lenky)
a) Ak vedie úraz alebo ochorenie, ktoré nie sú vylúčené z poistného krytia v čas-

ti II alebo III  týchto VPP-CP,  k hospitalizácii počas  vopred zakúpeného zájaz-
du (vrátane individuálne vopred zakúpeného ubytovania za účelom rekreá-
cie), poisťovateľ vyplatí za každý deň hospitalizácie v zahraničí sumu
dohodnutú v poistnej zmluve.

b) Denné odškodné za hospitalizáciu počas dovolenky  sa poskytuje najdlhšie za
obdobie uvedené v poistnej zmluve, nie však dlhšie ako  trval zakúpený zájazd
podľa zmluvy o zájazde. 

4. Na úhradu všetkých škôd vzniknutých pri hromadnej poistnej udalosti, t.j. poistnej
udalosti, pri ktorej dôjde k úrazu viacerých osôb poistených jednou poistnou zmlu-
vou,  poisťovateľ poskytne všetkým poškodeným poisteným osobám spolu náhra-
du maximálne vo výške dvadsaťnásobku poistnej sumy dojednanej na jedného po-
isteného  v poistnej zmluve. 

Čl. 5
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Ak poistený utrpí úraz, je povinný to  poisťovateľovi oznámiť bez zbytočného odkla-
du po návrate z cesty. Poisťovateľ na požiadanie zašle poistenému formulár „Ozná-
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menie úrazu“, ktorý vyplní poistený a jeho ošetrujúci lekár. Odmenu lekárovi za le-
kársku správu na „Oznámenie úrazu“ hradí poisťovateľ. Ďalej je poistený povinný
poskytnuť poisťovateľovi na požiadanie ďalšie správy a posudky, a to najmä lekár-
sku správu o ošetrení v zahraničí s uvedením diagnózy a rozpisom vykonaných úko-
nov a doklady preukazujúce miesto, čas a spôsob vzniku poistnej udalosti.

2. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poisťovateľ oprávnený
znížiť poistné plnenie priamo úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie povin-
ností na výšku poistného plnenia.

Časť IV
POISTENIE  BATOŽINY

Čl. 1
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je batožina poisteného, a to v rozsahu: osobné veci, cennos-
ti, elektronické a optické prístroje a športové náradie.

2. Osobnými vecami sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby poisteného pre daný
účel cesty, ktoré si poistený vzal so sebou na cestu, alebo ktoré si zakúpil  počas
cesty.

3. Cennosťami sa rozumejú:
a) šperky, drahé kamene, perly,
b) veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov,
c) hodinky, 
d) kožuchy a kožušiny.

4. Elektronickými a optickými prístrojmi sa rozumejú (vrátane všetkého príslušenstva):
a) elektronické prístroje: prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje

určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, vý-
počtová technika – t.j. osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušen-
stvo,  mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje,

b) optické prístroje: fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika,
ďalekohľady. 

5. Športovým náradím sa rozumejú veci potrebné pre vykonávanie športovej činnosti. 

Čl. 2
Poistná udalosť 

1. Z poistenia osobných vecí má poistený právo na poistné plnenie, ak mu bola ško-
da spôsobená:
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a) krádežou vlámaním alebo lúpežou,
b) poškodením, zničením alebo stratou  batožiny  pri dopravnej nehode,
c) poškodením, zničením alebo stratou batožiny spôsobenou živelnou uda-

losťou,
d) stratou celej batožiny odovzdanej  pri preprave dopravcovi,
e) poškodením, zničením alebo stratou batožiny, ku ktorej došlo v dôsledku ťaž-

kého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili poistenému
disponovať batožinou a vyžiadalo si lekárske ošetrenie. 

2. Poistenie sa vzťahuje na krádež osobných vecí z batožiny vlámaním sa do motoro-
vého vozidla, a to len v prípade súčasného splnenia všetkých nasledovných pod-
mienok:
a) poistený vierohodne preukáže, že došlo k násilnému vniknutiu do vozidla,
b) batožina bola uložená v uzamknutom batožinovom priestore motorového vozid-

la alebo uzavretom a uzamknutom strešnom nosiči („truhle“) tak, že ju nebolo
zvonku vidieť,

c) na vozidle boli zamknuté všetky dvere vrátane batožinového priestoru a streš-
ného nosiča a vozidlo malo úplne zavreté všetky okná.

3. Z poistenia cenností, elektronických a optických prístrojov a športových potrieb má
poistený právo na poistné plnenie, ak mu bola škoda spôsobená:
a) krádežou vlámaním alebo lúpežou, 
b) poškodením, zničením alebo stratou spôsobenou živelnou udalosťou,
c) poškodením, zničením alebo stratou, ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úra-

zu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili poistenému dispo-
novať cennosťami, elektronickými a optickými prístrojmi, športovým náradím
a vyžiadalo si lekárske ošetrenie. 

4. V prípade  vzniku škody na cennostiach, elektronických a optických prístrojoch

a športovom náradí sa poistenie vzťahuje len na  cennosti, elektronické a optické
prístroje a športové potreby, ktoré:
a) v čase poistnej udalosti mal poistený  pri sebe alebo na sebe, ak boli odcudze-

né pri lúpeži,
b) v čase poistnej udalosti poistený  odovzdal v hoteli  do individuálnej úschovy,

alebo boli uzamknuté v ubytovacom zariadení, ak boli odcudzené krádežou vlá-
maním.

Čl. 3
Poistné plnenie

1. Poistné plnenie sa vypláca v časovej cene. Časová cena veci je suma potrebná
v čase vzniku poistnej udalosti na opravu poistených vecí alebo nadobudnutie no-
vých vecí rovnakého druhu a vlastností, znížená o výšku opotrebenia alebo iného
znehodnotenia.

2. Poistné plnenie nemôže prevýšiť skutočnú škodu spôsobenú na veci poistnou uda-
losťou. Škody spôsobené poistnou udalosťou nepriamo (napríklad ušlý zisk) poisťo-
vateľ nehradí. 

3. Batožina stratená  pri preprave, odcudzená krádežou alebo pri lúpeži je predme-
tom poistného plnenia v rozsahu  uvedenom v policajnej správe alebo v doklade od
prepravcu.

4. Na úhradu všetkých škôd na batožine, ktoré nastali počas poistenej cesty, poisťo-
vateľ poskytne poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy dojednanej v po-
istnej zmluve.

5. Na úhradu škody na jednej veci, resp. súprave vecí, spôsobenej jednou poistnou
udalosťou, poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve.

19



6. Na úhradu všetkých škôd na batožine, ktoré boli spôsobené vlámaním sa do vozid-
la počas poistenej cesty, poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne vo výške
poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.

7. Na úhradu všetkých škôd na cennostiach, elektronických a optických prístrojoch
a športovom náradí, ktoré nastali počas platnosti poistnej zmluvy, poisťovateľ po-
skytne poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej
zmluve.

Čl. 4
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným kona-

ním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe,

že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí,  teroristického činu, občianskych ne-

pokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok,
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.
2. Poistenie sa nevzťahuje tiež na škodu na batožine spôsobenú:

a) krádežou vecí ponechaných bez náležitého dohľadu,

b) krádežou vecí bez prekonania prekážky,
c) krádežou vecí zo stanu alebo obytného prívesu,
d) vreckovou krádežou,
e) krádežou alebo spreneverou spáchanou zamestnancom poisteného pri výko-

ne jeho zamestnania,
f) krádežou batožiny z otvoreného nákladného priestoru vozidla alebo priestoru

kabrioletu neuzavretého strechou vozidla a krádežou batožiny, ktorá nebola
uzamknutá v batožinovom priestore vozidla,

g) stratou alebo krádežou časti vecí z batožiny, odovzdanej pri preprave do-
pravcovi.

3. Z poistenia sú vylúčené, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak:
a) doklady, platobné, čipové  i magnetické karty, cestovné lístky, letenky, penia-

ze v hotovosti, cenné papiere, ceniny a kľúče,
b) nosiče záznamov (napr. filmy, videokazety, CD, diskety) a záznamy na nich

uložené, 
c) bicykle, prívesy motorových vozidiel (vrátane obytných), windsurfy, surfy, kys-

líkové potápačské prístroje, plavidlá (okrem nafukovacích člnov bez moto-
ra), iné dopravné  prostriedky a ich príslušenstvo, 

d) lyže, snowboardy, sane a ich príslušenstvo, 
e) veci slúžiace na zárobkové účely alebo na výkon povolania, ak  nie sú vlastníc-

tvom poisteného ako fyzickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
f) umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty, 
g) okuliare, kontaktné šošovky, protézy všetkého druhu a iné zdravotnícke prístro-

je a materiál okrem vozíkov pre invalidov, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu
nedošlo pri vážnom poranení alebo náhlom ochorení  poisteného, ktoré si vy-
žiadali  lekárske ošetrenie,

h) príslušenstvo a zariadenie motorových vozidiel, obytných prívesov a plavidiel,
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i) elektronické hry a ich príslušenstvo vrátane herných konzol a nosičov dát,
j) strelné zbrane,
k) zvieratá a rastliny,
l) potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje a iné požívatiny.

Čl. 5
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Poistený je povinný:
a) oznámiť polícii krádež poistených vecí alebo lúpežné prepadnutie bez zbytoč-

ného odkladu, t.j. v mieste, ktoré je najbližšie miestu poistnej udalosti,
b) v prípade škody vzniknutej v ubytovacom zariadení uplatniť u prevádzkovateľa

zariadenia svoje právo na náhradu škody,
c) v prípade straty batožiny pri doprave vyžiadať si  u zodpovedného zástupcu do-

pravcu vystavenie zápisu o strate,
d) v prípade krádeže  vecí z ubytovacieho zariadenia vierohodne preukázať, že

došlo k vlámaniu do ubytovacieho zariadenia.
2. Poistený je ďalej povinný:

a) poistnú udalosť oznámiť písomne bez zbytočného odkladu po návrate z pois-
tenej cesty poisťovateľovi,

b) predložiť spolu s hlásením poistnej udalosti poisťovateľovi doklady dokazujúce
oprávnenosť jeho nároku na poistné plnenie, najmä:
● kópiu poistnej zmluvy,
● policajný protokol a doklad o začatí trestného stíhania, resp. iný obdobný

doklad,
● originál zápisu dopravcu o strate batožiny,
● doklad o oprave poškodeného vozidla po vlámaní,

● doklady o nadobudnutí poškodených, stratených alebo ukradnutých vecí,
● originály  leteniek, batožinových a cestovných lístkov.

Na vyžiadanie poisťovateľa je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, povinná
predložiť aj ďalšie potrebné  doklady.

3. Ak poistený poruší povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohoto článku, poisťovateľ má
právo primerane znížiť poistné plnenie. 

Čl. 6
Nájdenie odcudzených alebo stratených vecí

1. Ak sa poistený dozvie, že odcudzené alebo stratené veci sa našli, je povinný bez
zbytočného odkladu to písomne oznámiť poisťovateľovi.

2. Ak sa  poistené veci našli skôr, než bolo poskytnuté plnenie, je poistený povinný
nájdené veci prevziať späť. Poisťovateľ nahradí primerané náklady na opravu pois-
tených vecí, ak sú potrebné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bol
zbavený možnosti s batožinou zaobchádzať.

3. Ak bolo poistné plnenie poskytnuté už pred nájdením poistených vecí, je poistený
povinný nájdené veci prenechať poisťovateľovi alebo vrátiť poistné plnenie, ktoré
mu bolo poskytnuté.

4. Ak nevráti poistený plnenie za nájdené veci poisťovateľovi do 15 dní odo dňa, keď
sa o ich nájdení dozvedel, prechádza vlastníctvo nájdených vecí na poisťovateľa.  
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Časť V
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Čl. 1
Predmet poistenia

1. V rámci poistenia zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje na škody spôsobe-
né poisteným na:
a) zdraví, vrátane nákladov pri usmrtení,
b) veci.

Čl. 2
Poistná udalosť

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby za neho poisťovateľ po-
dľa poistných podmienok nahradil škodu, v súvislosti so svojou bežnou činnosťou,
za ktorú poistený zodpovedá podľa občianskoprávnych predpisov štátu, na ktorého
území škoda vznikla.

2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu  na zdraví vrátane nákladov pri
usmrtení a za škodu  na veci tretej osoby. Poistenie sa rovnako vzťahuje na právnu
ochranu pred neoprávnene vzneseným  nárokom na náhradu tejto škody.

3. Poisťovateľ uhradí za poisteného náklady občianskeho súdneho konania alebo mi-
mosúdneho  prerokovania nárokov na náhradu škody, vyplývajúce z poistnej uda-
losti, ak bolo toto konanie nevyhnutné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo
výšky nárokov.

Čl. 3
Poistná suma

1. Na úhradu  všetkých škôd, ktoré boli spôsobené jednou poistnou udalosťou vráta-
ne náhrady nákladov konania podľa čl. 2, ods. 3 tejto časti VPP-CP, poisťovateľ po-
skytne náhradu maximálne vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.

2. Poistený sa na náhrade  škody z každej poistnej udalosti podieľa sumou stanove-
nou ako spoluúčasť. Výška spoluúčasti je dojednaná v poistnej zmluve.

3. Na úhradu všetkých škôd z poistných udalostí, ktoré nastali počas poistenej cesty,
poisťovateľ poskytne náhradu maximálne vo výške trojnásobku dohodnutých poist-
ných súm.

Čl. 4
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným kona-

ním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe,

že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, teroristických činov, občianskych ne-

pokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok,
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g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.
2. Poistenie sa nevzťahuje tiež na zodpovednosť poisteného za škodu:

a) uznanú nad rámec stanovený právnymi predpismi,
b) spôsobenú blízkym osobám, členom spoločnej domácnosti, 
c) na majetku osôb poistených rovnakou poistnou zmluvou, resp. účastníkov rov-

nakého zájazdu cestovnej kancelárie, aj keď sú poistení inou poistnou
zmluvou,

d) spôsobenú na motorových, nemotorových a prípojných vozidlách a ostatných
motorových dopravných  prostriedkoch alebo v súvislosti s ich prevádzkou,

e) spôsobenú na veci, ktorú poistený prevzal od iného a ktorá má byť predmetom
jeho záväzku, 

f) spôsobenú v súvislosti s držbou alebo používaním zbrane,
g) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, t.j.  športov spo-

jených s používaním motorového dopravného prostriedku vrátane vodných
skútrov, športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglaidingu, skokov
na lane („bungee-jumping“), alpinizmu, bojových športov, speleológie, horole-
zectva, potápania s dýchacím prístrojom bez prítomnosti inštruktora, resp. bez
príslušného preukazu o absolvovaní výcviku, zjazdu na bicykli, skokov na
lyžiach, skialpinizmu, pri  turistike vo vysokohorskom teréne mimo vyznače-
ných a otvorených chodníkov alebo na ľadovcoch, turistike na trasách s ume-
lými istiacimi pomôckami alebo s nutnosťou použiť časť horolezeckej výstroje,
jazdy na športových boboch, športových saniach, skiboboch, akrobatického
lyžovania,  landjachtingu, jachtingu mimo pobrežného, jazdy na divokej vode
(kajak, kanoe), kaňoningu, lyžovaní a snowboardingu mimo vyznačených
zjazdových  tratí, raftingu, airsoftu, jazdeckých športoch alebo mountainboar-

dingu, ak v zmluve nie je uvedené inak,
h) spôsobenú pri alpskom (zjazdovom) lyžovaní, snowboardingu a jazde na sa-

niach, na vyznačených tratiach, ak v zmluve nie je uvedené inak, 
i) spôsobenú  pri aktívnej účasti na športových súťažiach alebo prípravách na ne

(vrátane tréningu a tréningového sústredenia), ak v zmluve nie je uvedené
inak,

j) spôsobenú pri výkone povolania, podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti,
k) spôsobenú v dôsledku duševných porúch a chorôb poisteného,
l) spôsobenú prenosom vírusu HIV,
m) spôsobenú na klenotoch alebo na iných veciach umeleckej hodnoty, historic-

kej alebo zberateľskej hodnoty (ako napríklad sochy, obrazy alebo zbierky zná-
mok a pod.),

n) spôsobenú na životnom prostredí,
o) spôsobenú na cudzích veciach vypožičaných, prenajatých alebo prevzatých

do úschovy,
p) škody na majetku spôsobené zvieraťom, za ktoré poistený zodpovedá.

3. Poisťovateľ nehradí pokuty, peňažné tresty  alebo sankčné náhrady.

Čl. 5
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti 

1. Vznik udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je po-
istený povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi.

2. Poistený je oprávnený uznať rozsah zodpovednosti alebo vyrovnať nárok poškode-
ného len s predchádzajúcim  písomným súhlasom poisťovateľa. To neplatí pre jed-
noduché priznanie skutku alebo konanie na odvrátenie hroziacej škody alebo na
zmiernenie jej následkov.
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3. Ak je proti poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou začaté súdne konanie, je
poistený povinný:
a) vopred prerokovať s poisťovateľom akékoľvek použitie právnych služieb,
b) riadiť sa pokynmi poisťovateľa a na základe vzájomnej dohody sa nechať zastu-

povať určeným právnym zástupcom,
c) všetky doklady, ktoré sa týkajú konania, odovzdať poisťovateľovi ihneď po ich

obdržaní.
4. Ak poisťovateľ nahradil za poisteného škodu, prechádza na neho právo poisteného

na náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpoved-
nosťou za škodu vzniklo proti inému. 

Čl. 6
Poistné plnenie

1. Ak o povinnosti poisteného nahradiť škodu rozhoduje oprávnený orgán, je poisťo-
vateľ povinný podľa jeho rozhodnutia plniť až potom, keď toto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť.

2. Ak malo vedomé porušenie povinností stanovených v poistnej zmluve podstatný
vplyv na vznik  poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, je poisťo-
vateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto po-
rušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

Časť VI
POISTENIE STORNOVACÍCH POPLATKOV 

Čl. 1
Predmet poistenia

Poistenie sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby (doprava, ubytovanie, stra-
va a iné služby v rámci zájazdu) alebo ich kombináciu, ponúkané cestovnou kancelá-
riou, cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom týchto služieb.

Čl. 2
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je zrušenie poistenej cesty, ktorá bola objednaná, potvrdená
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom ob-
jednaných služieb a zaplatená, a to z dôvodu:
a) vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka

osoba  alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali z lekárskeho hľadiska pripúta-
nie na lôžko alebo hospitalizáciu,

b) smrti poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho; v prípade smrti
poisteného poisťovateľ vyplatí poistné plnenie oprávneným dedičom na zákla-
de dedičského konania,

c) značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej
v čase trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti (po-
žiar, výbuch, úder blesku, zemetrasenie, povodeň/záplava, víchrica, krupobi-
tie) či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohoto dôvodu
nemôže nastúpiť na poistenú cestu,
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d) zničenia/straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho
v dôsledku  živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na zá-
jazd,

e) povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preu-
káže poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po
dojednaní poistenia.

Spolucestujúci je osoba, ktorá si zakúpila cestu s cieľom cestovať spoločne s po-
isteným a je poistená tou istou poistnou zmluvou ako poistený alebo je uvedená na
rovnakej záväznej prihláške na zájazd.

2. Poistnou udalosťou nie je napríklad:
● zrušenie cesty z dôvodu zmeny cestovných plánov alebo zámerov poisteného, 
● zrušenie cesty zo strany cestovnej kancelárie, 
● zrušenie cesty z dôvodu, ak poistený nezíska vízum alebo povolenie na vstup

do cieľového alebo tranzitného štátu, 
● zrušenie cesty z dôvodu nepovolenia čerpať dovolenku.

3. Poisťovateľ uhradí poistenému náklady, ktoré mu vznikli zrušením cesty. Pri zruše-
ní cesty z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku, ktoré nastali spolucestujúce-
mu, ktorý nie je osobou blízkou poisteného, poisťovateľ poskytne poistné plnenie
v prípade, ak by spolucestujúci musel vycestovať na zájazd sám. 

Čl. 3
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným ko-

naním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe,

že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,

d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré sú dôsledkom vojnových udalostí, občianskych nepokojov alebo repre-

sívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok poisteným,
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.
2. Z poistenia je vylúčené tiež zrušenie cesty:

a) pre akútne zhoršenie ochorenia, úrazu alebo ich následky, ktoré existovali
pred dátumom  uzavierania poistnej zmluvy i keď doposiaľ neboli liečené,

b) z dôvodu  zámerne ukončeného  tehotenstva,
c) z dôvodu rizikového tehotenstva, s výnimkou prípadov, ak poistená osoba neve-

dela, ani nemohla v čase uzavretia poistnej zmluvy vedieť o tom, že je tehotná,
d) z dôvodu normálneho tehotenstva a jeho akýchkoľvek následkov a komplikácií

vrátane pôrodu a komplikácii s ním súvisiacich, s výnimkou prípadov, keď po-
istená osoba v čase objednania zájazdu nevedela a nemohla vedieť že je te-
hotná a začiatok cesty je po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

e) z dôvodu periodických kontrolných zdravotných vyšetrení či plánovaných zdra-
votných zákrokov alebo ich následkov,

f) z dôvodu, že poistený pred odchodom neabsolvoval očkovanie povinné v SR
alebo v štáte poistenej cesty,

g) z dôvodu zhoršenia stavu poisteného pri chronických chorobách existujúcich
v čase uzatvárania poistenia, ktoré si vyžaduje lekárske ošetrenie; za chronic-
ké ochorenie sa považuje ochorenie, ktoré existovalo v okamihu uzatvárania
poistnej zmluvy, pokiaľ choroba počas predchádzajúcich 12 mesiacov vyžado-
vala hospitalizáciu alebo sa zhoršovala alebo spôsobila podstatné zmeny
v užívaní liekov,
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h) z dôvodu straty alebo krádeže cestovných dokladov,
i) z dôvodu teroristického činu.

Čl. 4
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený povinný oznámiť cestovnej kancelárii, resp.
agentúre alebo inému poskytovateľovi, zrušenie účasti na zájazde najneskôr do
dvoch pracovných dní po vzniku skutočnosti, ktorá mu zabránila zúčastniť sa na zá-
jazde tak, aby to nemalo za následok zvýšenie stornopoplatku. 

2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený povinný predložiť :
● kópiu poistnej zmluvy,
● potvrdenie vystavené cestovnou kanceláriou, resp. agentúrou alebo iným po-

skytovateľom, o stornovaní zájazdu, 
● účtovný doklad (príjmový pokladničný doklad, výpis z bankového účtu) o zakú-

pení zájazdu, 
● stornofaktúru cestovnej kancelárie, resp. agentúry alebo iného poskytovateľa,

a výdavkový pokladničný doklad,
● lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú potrebnú dokumentáciu, na-

príklad výpis z účtu pacienta v zdravotnej poisťovni, výpis zo zdravotnej doku-
mentácie a pod.

3. V prípade ochorenia alebo úrazu je poistený povinný predložiť poisťovateľovi potvr-
denie ošetrujúceho lekára, ktorý nesmie byť jeho príbuzným a ktoré musí byť vysta-
vené pred plánovaným začiatkom cesty. Ak zruší poistený cestu z ostatných dôvo-
dov uvedených v čl. 2 ods. 1 tejto časti VPP-CP, je povinný predložiť poisťovateľovi
policajnú správu, úmrtný list, povolávací rozkaz alebo iné dokumenty dokazujúce
vznik poistnej udalosti. 

4. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poisťovateľ oprávnený
znížiť poistné plnenie priamo úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie povin-
ností na výšku poistného plnenia.

Časť VII
POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU ZO ZÁJAZDU

Čl. 1
Predmet poistenia

Poistenie sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby (doprava, ubytovanie, stra-
va a iné služby v rámci zájazdu) alebo ich kombináciu, ponúkané cestovnou kancelá-
riou, cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom týchto služieb.

Čl. 2
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je predčasný návrat z poistenej cesty alebo predčasné ukon-
čenie poistenej cesty pred termínom ukončenia poistenej cesty, ktorá bola ob-
jednaná, potvrdená cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou alebo
iným poskytovateľom objednaných služieb a zaplatená, a to z dôvodu:
a) akútneho zdravotného stavu poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestu-

júceho, vyžadujúceho jeho repatriáciu uskutočnenú poisťovateľom,
b) smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
c) značnej škody na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska poisteného

alebo značnej škody na majetku spolucestujúceho v mieste trvalého bydliska
spolucestujúceho, vzniknutej počas doby trvania poistenia, ktorá bola spôso-
bená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby.

Spolucestujúci je osoba, ktorá si zakúpila cestu s cieľom cestovať spoločne s po-
isteným a je poistená tou istou poistnou zmluvou ako poistený alebo je uvedená na
rovnakej záväznej prihláške na zájazd.

2. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na odškodnenie predčasného návratu pre
všetky poistené osoby maximálne do výšky uvedenej v zmluvných dojednaniach.
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V súvislosti s predčasným návratom podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku spo-
lucestujúcemu, ktorý nie je osobou blízkou poisteného, poisťovateľ poskytne poist-
né plnenie  v prípade, že by spolucestujúci musel pokračovať v ceste sám.

3. Náklady za nevyčerpané služby sa počítajú odo dňa nasledujúceho po ukončení
čerpania služieb, na ktoré má poistený v rámci poistenej cesty nárok. Základom vý-
počtu je cena poisteného zájazdu. Vyplatená náhrada sa vypočíta pomerom nevy-
čerpaného počtu dní zájazdu k celkovému počtu dní  zájazdu. Z tejto čiastky sa od-
počíta akékoľvek plnenie poskytnuté organizátorom zájazdu.  

4. V prípade smrti poisteného poisťovateľ vyplatí poistné plnenie oprávneným de-
dičom poisteného na základe dedičského konania. 

Čl. 3
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným kona-

ním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe,

že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, teroristických činov, občianskych ne-

pokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok  poisteným,
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií,

i) vzniknuté v dôsledku nedodržiavania všeobecne platných noriem bezpečnos-
ti, uskutočňovania akéhokoľvek športu alebo pracovnej činnosti.   

Čl. 4
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti

1. V prípade predčasného návratu je poistený povinný z cudziny sa okamžite telefonic-
ky spojiť s asistenčnou spoločnosťou a odsúhlasiť možnosť a spôsob návratu do-
mov. V prípade porušenia tejto povinnosti  uhradí poisťovateľ náklady na predčasný
návrat len do takej výšky, za ktorú by predčasný návrat zorganizovala, resp. uhradi-
la asistenčná spoločnosť.

2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený povinný predložiť:
● kópiu poistnej zmluvy,
● účtovný doklad (príjmový pokladničný doklad, výpis z bankového účtu) o zakú-

pení zájazdu,
● potvrdenie vystavené cestovnou kanceláriou, resp. agentúrou alebo iným po-

skytovateľom, o výške nákladov za nevyčerpané služby pri predčasnom návrate,
● lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú potrebnú dokumentáciu.

3. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poisťovateľ oprávnený
znížiť poistné plnenie priamo úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie povin-
ností na výšku poistného plnenia.
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Časť VIII
DOPLNKOVÉ ASISTENČNÉ  SLUŽBY

Čl. 1
Predmet poistenia

1. Právna pomoc: Poisťovateľ v prípade, ak je na území uvedenom v poistnej zmluve
voči poistenému vedené alebo bezprostredne hrozí, že bude vedené,  trestné ale-
bo priestupkové konanie alebo občiansko-právne konanie, poistenému na požiada-
nie sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí a uhradí náklady až do výšky dojedna-
nej v poistnej zmluve. To neplatí pre prípady súvisiace s prevádzkou motorového
vozidla poisteným alebo s výkonom jeho povolania či pri obvinení z držby, užívania
alebo obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo s droga-
mi alebo ak je poistený obvinený za skutky súvisiace s činnosťou v politickej strane,
náboženskom hnutí alebo inej  organizácii obdobného druhu. Toto poistenie neza-
hŕňa zloženie kaucie, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak.

2. Strata dokladov: V prípade straty osobných či cestovných dokladov, peňazí ale-
bo úverových kariet, v súvislosti s poistnou udalosťou definovanou v častiach II a IV
týchto VPP-CP, poisťovateľ:
a) poskytne poistenému na jeho žiadosť pokyny nutné na vyriešenie situácie a na

minimalizáciu strát,
b) poskytne pomoc pri umorení či zablokovaní dokladov v peňažných ústavoch,

u dopravcov a pod., ak k tomu bol poisteným písomne splnomocnený,
c) v prípade straty cestovného pasu poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na

zaobstaranie náhradných dokladov; náklady na zaobstaranie náhradných
dokladov   zahŕňajú výlučne výdavky za cestovné v súvislosti s prepravou na
príslušný zastupiteľský úrad a telefonáty spojené s vybavovaním náhrad-
ných cestovných dokladov. 

3. Zmena cesty: Ak bude priebeh poistenej cesty pozmenený následkom závažnej
nepredvídateľnej udalosti, upovedomí  o tom poisťovateľ na žiadosť poisteného je-
ho príbuzných alebo zamestnávateľa.

4. Asistencia pri predčasnom návrate: Ak sa poistený bude musieť predčasne vrá-
tiť z poistenej cesty z dôvodu smrti alebo vážneho ochorenia  blízkej osoby, ktoré
si vyžiadalo hospitalizáciu, či svojho zástupcu v zamestnaní alebo v podnikaní ale-
bo z dôvodu vzniku značnej škody na majetku v mieste bydliska poisteného alebo
živelnej udalosti katastrofického rozsahu, ktorá znemožnila, alebo výrazne obme-
dzila zotrvanie poisteného v mieste pobytu, poisťovateľ uhradí poistenému nutné
náklady na návrat. Tieto náklady poisťovateľ uhradí, ak boli vynaložené s jeho súhla-
som alebo súhlasom asistenčnej spoločnosti, ak pôvodne plánovaný dopravný pro-
striedok nemohol byť použitý. V prípade porušenia tejto povinnosti  uhradí poisťova-
teľ náklady na predčasný návrat len do takej výšky, za ktorú by predčasný návrat
zorganizovala, resp. uhradila asistenčná spoločnosť.

5. Technická asistencia: V prípade vzniku značnej škody na majetku poisteného
v mieste jeho bydliska následkom živelnej udalosti, vlámania alebo inej náhlej
náhodnej škodovej udalosti, ktorá nastala v čase poistenej cesty (počas trvania po-
istenej cesty), poisťovateľ na požiadanie poskytne na odvrátenie možného rozšíre-
nia škody už vzniknutej nevyhnutnú technickú pomoc až do výšky dojednanej v po-
istnej zmluve.

6. Doprava zástupcu: Ak dôjde k prerušeniu poistenej pracovnej cesty z dôvodu
smrti alebo vážneho ochorenia či úrazu poisteného, vyžadujúceho hospitalizá-
ciu či repatriáciu alebo k predčasnému návratu poisteného z dôvodov uvede-
ných v ods. 4 tohto článku, poisťovateľ uhradí náklady na dopravu jedného zá-
stupcu poisteného, ktorý bude pokračovať v prerušenej ceste. Tieto náklady
poisťovateľ uhradí, len ak boli vynaložené s jeho predchádzajúcim súhlasom.
V prípade porušenia tejto povinnosti  uhradí poisťovateľ náklady na predčasný
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návrat len do takej výšky, za ktorú by predčasný návrat zorganizovala, resp.
uhradila asistenčná spoločnosť.

7. Oneskorené dodanie batožiny: Pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spo-
ločnosťou počas cesty do zahraničia má poistený nárok na vyplatenie náhrady
za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb do výšky uvedenej v zmluv-
ných dojednaniach, ak batožina nebola dodaná leteckou spoločnosťou na mies-
to určenia do 24 hodín (48 hod) po prílete poisteného. Náhrada za veci nakú-
pené po prílete bude poskytnutá na základe predloženého potvrdenia leteckej
spoločnosti o meškaní batožiny a dokladov potvrdzujúcich vznik uvedených ná-
kladov.

Čl. 2
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody:
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným ko-

naním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe,

že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, teroristických činov, občianskych ne-

pokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omamných

alebo psychotropných látok poisteným, 
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného se-

bapoškodenia, ich následkov a komplikácií.

Časť IX
MEŠKANIE LIETADLA  A MEŠKANIE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Čl. 1
Predmet poistenia

Ak je toto poistenie v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia je :
1. oneskorenie letu alebo
2. oneskorenie dopravného prostriedku,

podľa znenia zmluvných dojednaní.

Čl. 2
Poistná udalosť

1. Pri oneskorení letu, t.j. ak je rezervovaný potvrdený let (nevzťahuje sa na chartrové
lety), do miesta pobytu, resp. z miesta pobytu späť do východiskového štátu one-
skorený o viac ako 6 hodín alebo je zrušený z dôvodu neočakávaného štrajku, ne-
priaznivého počasia, živelnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky, poisťovateľ
zaplatí poistenému na základe predložených účtov nutné výdavky na občerstvenie
(s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov) a základné hygienické potreby až do
sumy stanovenej v zmluvných dojednaniach. 

2. Pri oneskorení (t.j. zmene času plánovaného príchodu) dopravného prostriedku
(nevzťahuje sa na chartrové lety) pri ceste  do miesta pobytu, resp. z miesta poby-
tu späť do východiskového štátu, pokiaľ bola táto doprava zahrnutá do zájazdu za-
kúpeného v cestovnej kancelárii, o viac ako 3 hodiny z dôvodu havárie alebo zlyha-
nia techniky, poisťovateľ zaplatí poistenému sumu stanovenú v zmluvných
dojednaniach. Poistený je povinný hodnoverne preukázať meškanie dopravného
prostriedku cesty a jeho dôvod.
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Článok 3
Výluky z poistenia

1. Z poistenia sú vylúčené škody 
a) spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným kona-

ním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
b) spôsobené hrubou nedbanlivosťou poisteného,
c) ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo zná-

me, že nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) vzniknuté v súvislosti s poruchami jadrových zariadení,
e) ktoré  sú dôsledkom vojnových udalostí, teroristických činov, občianskych

nepokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
f) vzniknuté  v priamej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík a iných omam-

ných  alebo psychotropných látok,
g) vzniknuté následkom duševných porúch a chorôb poisteného,
h) vzniknuté v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného

sebapoškodenia, ich následkov a komplikácií,
i) ak dôjde k oneskoreniu nepravidelnej leteckej  linky (charter),
j) spôsobené meškaním dopravného prostriedku z prevádzkových dôvodov

prepravcu,
k) spôsobené štrajkom, prevádzkovým alebo iným dôvodom, ktoré spôsobili

meškanie letu alebo iného dopravného prostriedku, ktoré boli známe v deň
rezervácie letu alebo iného dopravného prostriedku,

l) ak poistený zmeškal let, resp. odchod iného dopravného prostriedku vlast-
ným zavinením,

m) pokiaľ poistený neprešiel odbavovacím priestorom,
n) následné škody spôsobené oneskorením dopravného prostriedku, ako na-

príklad ušlý zisk, ušlá mzda a pod.

Článok 4
Povinnosti poisteného pri poistnej udalosti

1. V prípade poistnej udalosti je poistený povinný predložiť poisťovateľovi:
● písomné hlásenie poistnej udalosti,
● originál letenky alebo cestovného lístka a doklad o rezervácii s dátumom rezer-

vácie,
● potvrdenie prepravcu o oneskorení letu alebo iného dopravného prostriedku,

resp. o prerušení cesty, s uvedením dôvodu a času odletu/odchodu nasledu-
júceho letu/iného dopravného prostriedku,

● originál účtovných dokladov za občerstvenie a/alebo hygienické potreby.
2. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poisťovateľ oprávnený

znížiť poistné plnenie priamo úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie povin-
ností na výšku poistného plnenia.
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Časť X
Záverečné ustanovenia

1. Informácie o zdravotnom stave poisteného, ktoré sa poisťovateľ dozvie, smie použiť
len  pre svoju potrebu, resp. potrebu asistenčnej spoločnosti, inak len so súhlasom
poisteného.

2. Asistenčné služby sú poskytované v rámci možností daných  právnymi predpismi
a sú podmienené súhlasom kompetentných orgánov. Poisťovateľ nie je zodpoved-
ný za oneskorenie či znemožnenie výkonu asistenčných služieb v dôsledku vojno-
vých udalostí, vnútorných nepokojov, rizika jadrovej energie, teroristického činu, ži-
velnej udalosti alebo  inej objektívnej nemožnosti zasiahnuť.

3. *Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
4. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol pred uzavretím

poistnej zmluvy, počas obdobia povinnosti duálneho zobrazovania, poisťova-
teľom oboznámený s výškou všetkých cien, platieb a iných hodnôt, uvedených
v poistnej zmluve, ktoré podliehajú duálnemu zobrazovaniu v zmysle príslušných
právnych predpisov, v mene Slovenskej republiky platnej ku dňu uzavretia poist-
nej zmluvy a zároveň v mene určenej na informatívne účely.

5.Poistník zároveň potvrdzuje, že mu poisťovateľ v období troch mesiacov pred
dňom zavedenia eura v Slovenskej republike bezodplatne poskytol informácie
o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré poisťovateľ pripravil, vykonal, vy-
konáva alebo sa chystá vykonať na zabezpečenie prechodu zo slovenskej me-
ny na euro v rozsahu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, schválené dňa 10.07.2008

31



32

Poznámky:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




