Príloha číslo 1 k VPP: Limity poistného plnenia pre jednotlivé balíky
Celoročného cestovného poistenia ZlavaDna.sk
Celoročné cestovné poistenie ZlavaDna.sk
Poistenie sa vzťahuje na prvých 60 dní každého pobytu počas cesty. Počet ciest do zahraničia nie je počas
poistnej doby obmedzený.
Územná platnosť

Európa + Stredomorie (európske štáty a Turecko,
Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie.)

Poistné riziko

Limit poistného plnenia

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (LNvZ)
(Časť II. VPP)
- akútne zubné ošetrenie
1.
- kúpa, oprava dioptrických alebo protetických
pomôcok
- prevoz do SR
- prevoz telesných pozostatkov
Poistenie nákladov na opatrovníka (Časť III. VPP)
2.
- sprevádzajúci opatrovník

111.000 €

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
(Časť IV. VPP)
za jeden kus poistenej batožiny
za jednu osobnú vec
3.
v prípade krádeže z vozidla
za jeden kus poistenej batožiny
za jednu osobnú vec
Poistenie pre prípad úrazu (Časť V. VPP)
smrť následkom úrazu / spôsobená útokom
4.
žraloka
trvalé následky úrazu / spôsobené útokom
žraloka
Poistenie zodpovednosti za škodu (Časť VI. VPP)
5.
škoda na zdraví / spoluúčasť poisteného
škoda na majetku / spoluúčasť poisteného

700 € *

7. Poistenie storna cesty (Časť VIII. VPP)
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia ale8. bo straty cestovných dokladov (Časť IX. poistných
podmienok)
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej
9. služby
(Časť X. VPP)

100 €
do výšky LNvZ
do výšky LNvZ
1.000 €, max 10 nocí, max 50 € / noc

350 €
100 €
500 € *
250 €
50 €
5.000 € */ 10.000 € *
5.000 € */ 10.000 € *
20.000 € / 165 €
10.000 € / 165 €

5.000 €
5.000 €
5.000 €
500 €, spoluúčasť 20%
300 €
15.000 €

* v prípade balíka rodinné poistenie kumulatívny limit poistného plnenia pre celú rodinu

VPP_CP_ZD_CP006_14_05_01

Poistenie právnej pomoci a kaucie (Časť VII. VPP)
- právna pomoc
6.
- kaucia
- celkový limit

1 zub 200 €, max. 200 €

