Rozsah ICP SK platný od 1.6.2015
PREHĽAD POISTNÉHO PLNENIA:
EXCELENT
Európa
Celý svet
Poistenie liečebných nákladov (PLN)
Celkový limit
Repatriácia a transporty
Návrat do miesta bydliska pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti
Doprava sprevádzajúcej osoby
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby
Zuby
Poistenie rizík súvisiacich s terorizmom
Poistenie asistenčných služieb (PAS)
Turistické a lekárske informácie
Telefonická pomoc v núdzi
Tlmočenie a preklady
Poistenie právnej ochrany
Lifestyle assistance
Poistenie trvalých následkov úrazu (TNÚ)
Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Poistenie zodpovednosti (ZOD)
Zodpovednosť za škodu – zdravie
Zodpovednosť za škodu – majetok
Zodpovednosť za škodu - následné finačné škody
Spoluúčasť pri škodách nad 200 €
Spoluúčasť pri škodách do 200 €
Poistenie batožiny (PB)
Poistenie batožiny – celkový limit
Poistenie batožiny – limit na vec
Strata dokladov
Elektronika, športové vybavenie
Poistenie obchodného vybavenia
Poistenie cestovania lietadlom (PCL)
Poistenie omeškania batožiny
Poistenie oneskorenia a zrušenia letu
Poistenie nákladov na zásah horskej služby na Slovensku*
Zásah horskej služby

KOMFORT
Európa
Celý svet

REFERENCE
Európa
Celý svet

20 000 000 €

200 000 €

100 000 €

skutočné náklady do limitu
PLN

skutočné náklady do limitu
PLN

skutočné náklady do limitu
PLN

200 €/noc; max. 10 nocí
500 €
200 000 €

150 €/noc; max. 10 nocí
400 €
100 000 €

100 €/noc; max. 10 nocí
200 €

áno
áno
áno
4 000 €
áno

áno
áno
áno
800 €

áno
áno
áno

20 000 €
40 000 €

10 000 €
20 000 €

250 000 €
125 000 €
35 000 €
bez spoluúčasti
100%

40 000 €
20 000 €
bez spoluúčasti
100%

1 500 €
750 €
160 €
750 €
1 500 €

750 €
375 €
160 €
375 €

200 €
20 € za každú hodinu; max.
10 000 €

10 000 €

10 000 €

KOMFORT

REFERENCE

* platí iba pre poistenie opakovaných ciest

BEŽNÉ VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA:
EXCELENT
PRIPOISTENIE RIZIKOVÝCH ŠPORTOV
Rozšírenie rozsahu krytia pre PLN + ZOD
PRIPOISTENIE STORNA CESTY
Poistenie storno poplatkov
Spoluúčasť
Poistenie nevyužitej dovolenky
Poistenie predčasného návratu
PRIPOISTENIE PRACOVNÝCH MANUÁLNYCH CIEST
Rozšírenie platnosti cestovného poistenia
PRIPOISTENIE CHRONICKÝCH CHORÔB
Poistenie liečebných nákladov - celkový limit

do limitu PLN a ZOD

do limitu PLN

skutočné náklady do limitu uvedeného na poistnej zmluve, maximálne do limitu 10 000 €
10%
25 € za každý deň; max. 200 €
skutočné náklady
rozšírenie krytia na pracovné manuálne činnosti
200 000 €

200 000 €

EXCELENT

KOMFORT

APPLE PRIPOISTENIA
"DOVOLENKA BEZ STAROSTÍ"
Asistencia pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti (SR)
Doprava z nemocnice po hospitalizácii
Doprava k lekárovi a späť
Dovoz nevyhnutných liekov alebo potravín
Doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku / hoteli
Poistenie domáceho miláčika
Poistenie veterinárnej starostlivosti
Doprava ziveraťa k veterinárovi
Rozšírenie rozsahu krytia ZOD na škody spôsobené zvieraťom
Poistenie technickej asistencie vozidla (európske krajiny zelenej karty)
Oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu
Pokračovanie v ceste / návrat domov (hromadná doprava)
Taxi z miesta udalosti do miesta prechodného ubytovania / na stanici
Prechodné ubytovanie
Repatriácia neopraveného vozidla
"BEZSTAROSTNÍ RODIČIA" - poistenie detí
Doprava sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa dlhšej ako 3 dni
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa
Ubytovanie druhej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa
Denné odškodné pri hospitalizácii dieťaťa
Animačný program pri rekonvalescencii dieťaťa (návšteva klauna, kúzelníka) v SR
"BEZPEČNÝ DOMOV"
Poistenie domácnosti pre prípad krádeže alebo poškodenie vodou z vodovodného potrubia
Celkový limit
Elektronika
Cennosti
Poistenie technickej asistence opustenej domácnosti
Príjazd technickej služby na miesto technickej havárie
Odstránenie príčiny havárie (zásah inštalatéra, elektrikára ...)

REFERENCE

800 €

800 €
do limitu ZOD
200 €
skutočné náklady
100 €
100 €/noc, max. 3 noci
1000 € (ak vozidlo nie je opraviteľné do 5tich pracovných dní)

skutočné náklady
200 €/noc; max. 30 nocí
200 €/noc; max. 10 nocí
7 € / deň, max. 30 dní

skutočné náklady
skutočné náklady
150 €/noc; max. 30 nocí
100 €/noc; max. 30 nocí
150 €/noc; max. 10 nocí
100 €/noc; max. 10 nocí
7 € / deň, max. 20 dní
5 € / deň, max. 20 dní
2 návštevy na každú poistnú udalosť

12 500 €
3 500 €
1 750 €
skutočné náklady
100 €

