PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
pre celoročné cestovné poistenie
platná od 01.01.2022
A.
Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty
Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet
1. V súlade s časťou A, čl. 2, písm. A, bod 3. Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218* sú pravidlá
kombinovateľnosti poistení (ďalej len „balík poistenia“) stanovené nasledovne:
x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia
* VPPCCP/0218 = Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218
územná platnosť
balík poistenia
poistenie
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
asistenčné služby v zahraničí
2. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
3. poistenie batožiny
4. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
5. úrazové poistenie
6. poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
7. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
8. poistenie storna objednanej služby
9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
10. poistenie PANDEMIC
1.

Európa / Svet
Klasik

Komfort

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Komfort
storno

Plus 180 dní

PANDEMIC
Komfort

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

PANDEMIC PANDEMIC
Komfort
Plus storno
180 dní
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2. Poistné sumy pre jednotlivé poistenia:
balík poistenia

poistenie
1.

poistenie liečebných
nákladov v zahraničí

Klasik

časť B VPPCCP/021 *

rozsah poistenia
a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti (podľa časti B, čl. 1, bod 2
VPPCCP/0218*)
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom
zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov
(podľa poslednej vety časti B, čl. 1, bod 2, písm. b)
VPPCCP/0218*)
c) ubytovanie a stravovanie poisteného v zahraničí v prípade, že
z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia
poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti (podľa
časti B, čl. 1, bod 2, písm. e) VPPCCP/0218*)
d) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti B, čl. 1, bod 3
VPPCCP/0218*)
e) nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok
(podľa časti B, čl. 1, bod 4 VPPCCP/0218*)
f) ošetrenie jedného zuba
spolu za všetky zuby
(podľa časti B, čl. 1, bod 5 VPPCCP/0218*)
g) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného a z miesta hospitalizácie poisteného
späť do vlasti v prípade hospitalizácie poisteného dlhšej ako
10 dní nepretržite (podľa časti B, čl. 1, bod 6, písm. a)
VPPCCP/0218*)
náklady na ubytovanie blízkej osoby poisteného v mieste
hospitalizácie poisteného v prípade hospitalizácie poisteného
dlhšej ako 10 dní nepretržite (podľa časti B, čl. 1, bod 6, písm.
a) VPPCCP/0218*)
h) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov (podľa
časti B, čl. 1, bod 6, písm. b) VPPCCP/0218*)

poistná suma
250.000 €

50 € / 1 noc, max. 500 €

50 € / 1 noc, max. 500 €

10.000 €
100 €
100 €
max. 300 €
500 €

50 € / 1 noc, max. 500 €

250 €
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náklady na cestu zo zahraničia do vlasti poisteného dieťaťa vo
veku do 15 rokov a jeho blízkej osoby (podľa časti B, čl. 1, bod
6, písm. b) VPPCCP/0218*)
náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie
poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov (podľa časti B, čl. 1,
bod 6, písm. b) VPPCCP/0218*)
24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí
(podľa časti A, čl. 16 VPPCCP/0218*)

2.

Komfort storno / PANDEMIC Komfort storno

Komfort / PANDEMIC Komfort

Plus – 180 dní / PANDEMIC Plus – 180 dní

3.

4.

asistenčné služby
v zahraničí
časť A, čl. 16
VPPCCP/0218*
poistenie nákladov na a) vyhľadávanie osoby - pátranie (podľa časti G, čl. 1, písm. a)
technickú pomoc pri
VPPCCP/0218*)
záchrannej akcii
b) vyslobodzovanie (podľa časti G, čl. 1, písm. b) VPPCCP/0218*)
c) preprava (podľa časti G, čl. 1, písm. c) VPPCCP/0218*)
časť G VPPCCP/0218* d) preprava telesných pozostatkov (podľa časti G, čl. 1, písm. d)
VPPCCP/0218*)
poistenie batožiny
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C,
čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCCP/0218*) z toho:
časť C VPPCCP/0218*

poistenie všeobecnej
zodpovednosti za
škodu
časť D VPPCCP/0218*

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených
vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná
suma - podľa časti C, čl. 5, bod 4 VPPCCP/0218* ide o sublimit
v rámci poistnej sumy
oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou (podľa
časti C, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPCCP/0218*) - poisťovateľ uhradí
náklady za nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v
zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 3 VPPCCP/0218*)
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata cestovných dokladov
(podľa časti C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPCCP/0218*) - poisťovateľ
uhradí náklady na zaobstaranie náhradného cestovného dokladu
v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 2 VPPCCP/0218*)
a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
VPPCCP/0218*)
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c)
a bod 3 VPPCCP/0218*)
c) náklady na advokáta v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4,
písm. a) VPPCCP/0218*)

500 €
50 € / 1 noc, max. 500 €

bez limitu

20.000 €

1.000 €
max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
500 €
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
min. 24 hod max. 48 hod – 100 €
viac ako 48 hod – 300 €
350 €

100.000 €
35.000 €
2.000 €
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5.

6.

7.

8.

úrazové poistenie
časť E VPPCCP/0218*
poistenie nákladov v
prípade
nepojazdného vozidla
časť H VPPCCP/0218*
poistenie meškania
hromadného
dopravného
prostriedku
časť H VPPCCP/0218*
poistenie storna
objednanej služby

d) náklady kaucie v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm. b)
VPPCCP/0218*)
a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. a)
VPPCCP/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. b)
VPPCCP/0218*)
náklady na prepravu do vlasti (podľa časti H, čl. 1, bod 1, písm.
a) VPPCCP/0218*) alebo
náklady na ubytovanie v mieste, kde nastala poistná udalosť, a
to počas trvania opravy motorového vozidla
(podľa časti H, čl. 1, bod 1, písm. b) VPPCCP/0218*)
odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku
pri ceste do aj zo zahraničia (podľa časti H, čl. 1, bod 2
VPPCCP/0218*)
a) choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin,
nedobrovoľná strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. a) – g) a písm. i) – n) VPPCCP/0218*)

časť F VPPCCP/0218*
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4, bod 6 VPPCCP/0218*, v
poistnej zmluve je dojednaný rodinný variant poistenia
b) smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. h) VPPCCP/0218*)

v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4, bod 6 VPPCCP/0218*, v
poistnej zmluve je dojednaný rodinný variant poistenia
9.

poistenie
predčasného návratu
a nečerpaných
služieb
časť H VPPCCP/0218*

a) cestovné náklady
b) nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a pobytu

3.000 €
14.000 €
7.000 €
v prípade individuálneho variantu
poistenia
500 €
v prípade rodinného variantu poistenia
max. 500 € / osoba
spolu max. 1 500 €
4 € / 1 hodina
max. 40 €

80% stornopoplatku,
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4,
bod 3 VPPCCP/0218*
max. 1.000 €/ osoba
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
100% stornopoplatku,
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4,
bod 4 VPPCCP/0218*
max. 1.000 €/ osoba
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
500 €
1.000 €

podľa časti H, čl. 1, bod 3 VPPCCP/0218*)
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PANDEMIC Komfort storno

PANDEMIC Komfort

PANDEMIC Plus – 180 dní

10

poistenie PANDEMIC

liečebné náklady v zahraničí
a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti
b) náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že
bola nariadená karanténa poisteného. Poisťovateľ si
vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom ubytovacom
zariadení
c) cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti po
ukončení pôvodne predpokladaného termínu pobytu
poisteného v zahraničí (platnosť poistenia do) z dôvodu
karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť
pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok a najneskôr 14
dní po ukončení pôvodne predpokladaného termínu pobytu.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o spôsobe
prepravy a použitom dopravnom prostriedku.
storno objednanej služby
nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky
alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase
nástupu na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby.

Európa
Svet

50.000 €
100.000 €

50 € / 1 noc
max. 14 nocí
750 € / osoba

80% stornopoplatku
max. 1.000 € / osoba
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B.
Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty
Územná platnosť poistenia Slovenská republika
1. V súlade s časťou A, čl. 2, písm. A, bod 3. Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218* sú pravidlá
kombinovateľnosti poistení (ďalej len „balík poistenia“) stanovené nasledovne:
x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia
* VPPCCP/0218 = Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218
územná platnosť
balík poistenia
poistenie
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
poistenie batožiny
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
úrazové poistenie
poistenie storna objednanej služby
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

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

Slovenská republika
Hory

Doma

Komplet

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2. Poistné sumy pre jednotlivé poistenia:
balík poistenia

poistenie

Hory

1.

Komplet

Doma

2.

rozsah poistenia

poistenie nákladov na a) vyhľadávanie osoby - pátranie (podľa časti G, čl. 1, písm. a)
technickú pomoc pri
VPPCCP/0218*)
záchrannej akcii
b) vyslobodzovanie (podľa časti G, čl. 1, písm. b) VPPCCP/0218*)
c) preprava (podľa časti G, čl. 1, písm. c) VPPCCP/0218*)
časť G VPPCCP/0218* d) preprava telesných pozostatkov (podľa časti G, čl. 1, písm. d)
VPPCCP/0218*)
poistenie batožiny
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C,
čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCCP/0218*) z toho:
časť C VPPCCP/0218*
a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených
vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná
suma - podľa časti C, čl. 5, bod 4 VPPCCP/0218* ide o sublimit
v rámci poistnej sumy

poistná suma
20.000 €

1.000 €
max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
500 €
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
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3.

4.

5.

poistenie všeobecnej
zodpovednosti za
škodu
časť D VPPCCP/0218*
úrazové poistenie
časť E VPPCCP/0218*

poistenie storna
objednanej služby

a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
VPPCCP/0218*)
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c)
a bod 3 VPPCCP/0218*)

100.000 €

a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. a)
VPPCCP/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. b)
VPPCCP/0218*)
a) choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin,
nedobrovoľná strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. a) – g) a písm. i) – n) VPPCCP/0218*)

14.000 €

časť F VPPCCP/0218*
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4, bod 6 VPPCCP/0218*, v
poistnej zmluve je dojednaný rodinný variant poistenia
b) smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. h) VPPCCP/0218*)

v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4, bod 6 VPPCCP/0218*, v
poistnej zmluve je dojednaný rodinný variant poistenia
6.

poistenie
predčasného návratu
a nečerpaných
služieb
časť H VPPCCP/0218*

a) cestovné náklady
b) nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a pobytu

35.000 €

7.000 €
80% stornopoplatku,
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4,
bod 3 VPPCCP/0218*
max. 1.000 €/ osoba
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
100% stornopoplatku,
v prípade poistenia podľa časti F, čl. 4,
bod 4 VPPCCP/0218*
max. 1.000 €/ osoba
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
500 €
1.000 €

(podľa časti H, čl. 1, bod 3 VPPCCP/0218*)
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C.
Typ poistenia Cestovné poistenie pre držiteľov študentských a učiteľských kariet
Územná platnosť poistenia Svet
1. V súlade s časťou A, čl. 2, písm. B, bod 3. Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218* sú pravidlá
kombinovateľnosti poistení (ďalej len „balík poistenia“) stanovené nasledovne:
x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia
* VPPCCP/0218 = Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218
územná platnosť
balík poistenia
poistenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí
asistenčné služby v zahraničí
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
poistenie batožiny
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
úrazové poistenie
poistenie PANDEMIC

Svet
PANDEMIC
Študent Študent 30 dní
180 dní
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2. Poistné sumy pre jednotlivé poistenia:
balík poistenia

poistenie

PANDEMIC Študent –
180 dní

Študent – 30 dní

1.

poistenie liečebných
nákladov v zahraničí
časť B VPPCCP/0218*

rozsah poistenia
a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti (podľa časti B, čl. 1, bod 2
VPPCCP/0218*)
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom
zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov
(podľa poslednej vety časti B, čl. 1, bod 2, písm. b)
VPPCCP/0218*)

poistná suma
250.000 €

50 € / 1 noc, max. 500 €
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c) ubytovanie a stravovanie poisteného v zahraničí v prípade, že
z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia
poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti (podľa
časti B, čl. 1, bod 2, písm. e) VPPCCP/0218*)
d) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti B, čl. 1, bod 3
VPPCCP/0218*)
e) nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok
(podľa časti B, čl. 1, bod 4 VPPCCP/0218*)
f) ošetrenie jedného zuba
spolu za všetky zuby
(podľa časti B, čl. 1, bod 5 VPPCCP/0218*)
g) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného a z miesta hospitalizácie poisteného
späť do vlasti v prípade hospitalizácie poisteného dlhšej ako
10 dní nepretržite (podľa časti B, čl. 1, bod 6, písm. a)
VPPCCP/0218*)
náklady na ubytovanie blízkej osoby poisteného v mieste
hospitalizácie poisteného v prípade hospitalizácie poisteného
dlhšej ako 10 dní nepretržite (podľa časti B, čl. 1, bod 6, písm.
a) VPPCCP/0218*)
h) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov (podľa
časti B, čl. 1, bod 6, písm. b) VPPCCP/0218*)
náklady na cestu zo zahraničia do vlasti poisteného dieťaťa vo
veku do 15 rokov a jeho blízkej osoby (podľa časti B, čl. 1, bod
6, písm. b) VPPCCP/0218*)
náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie
poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov (podľa časti B, čl. 1,
bod 6, písm. b) VPPCCP/0218*)
24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí
(podľa časti A, čl. 16 VPPCCP/0218*)

2.

asistenčné služby
v zahraničí
časť A, čl. 16
VPPCCP/0218*
poistenie nákladov na a) vyhľadávanie osoby - pátranie (podľa časti G, čl. 1, písm. a)
technickú pomoc pri
VPPCCP/0218*)
záchrannej akcii
b) vyslobodzovanie (podľa časti G, čl. 1, písm. b) VPPCCP/0218*)
c) preprava (podľa časti G, čl. 1, písm. c) VPPCCP/0218*)
časť G VPPCCP/0218* d) preprava telesných pozostatkov (podľa časti G, čl. 1, písm. d)
VPPCCP/0218*)

50 € / 1 noc, max. 500 €

10.000 €
100 €
100 €
max. 300 €
500 €

50 € / 1 noc, max. 500 €

250 €
500 €
50 € / 1 noc, max. 500 €

bez limitu

20.000 €
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3.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C,
čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCCP/0218*) z toho:

PANDEMIC Študent - 180 dní

Študent - 30 dní

časť C VPPCCP/0218*

4.

5.

6.

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených
vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná
suma - podľa časti C, čl. 5, bod 4 VPPCCP/0218* ide o sublimit
v rámci poistnej sumy
oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou (podľa
časti C, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPCCP/0218*) - poisťovateľ uhradí
náklady za nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v
zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 3 VPPCCP/0218*)
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata cestovných dokladov
(podľa časti C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPCCP/0218*) - poisťovateľ
uhradí náklady na zaobstaranie náhradného cestovného dokladu
v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 2 VPPCCP/0218*)
poistenie všeobecnej a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
zodpovednosti za
VPPCCP/0218*)
škodu
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c)
a bod 3 VPPCCP/0218*)
časť D VPPCCP/0218* c) náklady na advokáta v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4,
písm. a) VPPCCP/0218*)
d) náklady kaucie v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm. b)
VPPCCP/0218*)
úrazové poistenie
a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. a)
časť E VPPCCP/0218*
VPPCCP/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, písm. b)
VPPCCP/0218*)
poistenie PANDEMIC a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti
b) náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že
bola nariadená karanténa poisteného. Poisťovateľ si
vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom ubytovacom
zariadení

1.000 €
max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
500 €
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
min. 24 hod max. 48 hod – 100 €
viac ako 48 hod – 300 €
350 €

100.000 €
35.000 €
2.000 €
3.000 €
14.000 €
7.000 €
100.000 €

50 € / 1 noc
max. 14 nocí
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PANDEMIC
Študent - 180 dní

c) cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti po
ukončení pôvodne predpokladaného termínu pobytu
poisteného v zahraničí (platnosť poistenia do) z dôvodu
karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť
pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok a najneskôr 14
dní po ukončení pôvodne predpokladaného termínu pobytu.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o spôsobe
prepravy a použitom dopravnom prostriedku.

750 € / osoba
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