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Úvodné ustanovenie
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, všeobecných poistných
podmienok pre cestovné poistenie (ďalej len VPP CP) a
týchto zmluvných dojednaní pre skupinové cestovné
poistenie (ďalej len „ZD“). ZD rozširujú a upravujú
ustanovenia poistných podmienok.

Článok 1 – Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tejto poistnej zmluvy sa rozumie:
Skupinové poistenie – poistenie, pri ktorom poistení
nie sú menovite uvedení v poistnej zmluve.
Asistenčná služba – zmluvný partner Groupama
poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu, splnomocnený pre vybavovanie poistných
udalostí v zahraničí.
Poistník – organizácia, ktorá má sídlo v Slovenskej
republike, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu na cestovné
poistenie s Groupama poisťovňou a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, na zahraničné
služobné cesty svojich zamestnancov.
Poistený – fyzická osoba, ktorej vzniká právo na
poistné plnenie.
Poistné obdobie – obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve, za ktoré sa platí poistné.
Poistné – finančná čiastka, dohodnutá v poistnej
zmluve, ktorú musí poistník zaplatiť Groupama
poisťovni a. s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu, za finančné krytie rizika.
Poistné plnenie – finančná čiastka, ktorú je podľa VPP
CP a poistnej zmluvy Groupama poisťovňa, a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, povinná
vyplatiť v prípade poistnej udalosti poistenému alebo v
mene poisteného.
Poisťovateľ – Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama
Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ:
4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071.

Článok 2 – Uzavretie poistnej zmluvy
1. Poistenie dojednáva organizácia (podnikateľ a pod.),
ktorá má sídlo v Slovenskej republike.

2. Poistná zmluva musí byť uzatvorená a poistné
zaplatené pred začiatkom platnosti poistnej zmluvy. Ak
je poistné zaplatené alebo poukázané na úhradu až po
nástupe zamestnancov na cestu, nevzniká nárok na
plnenie zo zmluvy.

3. K poistnej zmluve poisťovňa vydá potvrdenia o

platnosti poistenia (ďalej len „poistná karta“), v počte
aké si organizácia požiada a za ktoré odvedie poistné, s
poistnými rizikami podľa typu poistenia dohodnutého v
poistnej zmluve.

Článok 2 – poistené osoby
1. Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov poistníka a
osôb vykonávajúcich činnosti v mene poistníka (ďalej
len „poistený“) počas zahraničných pracovných ciest
uskutočnených behom platnosti poistnej zmluvy.

2. Poistná kartička je platná pre jednu osobu vyslanú
poistníkom na zahraničnú služobnú cestu.

3. Poistník zabezpečí, aby poistné karty neboli
používané na iné ako pracovné zahraničné cesty.

Článok 3 – poistné, spôsob platenia
Poistné je na každú poistnú kartu stanovené ročne a
jeho výška sa stanovuje podľa rozsahu poistenia a
ohodnotenia rizika a jeho výška ja uvedená v poistnej
zmluve.

Článok 4 – Doba trvania poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak sa v
poistnej zmluve nedohodlo inak.

2. Poistné krytie začína okamžikom prekročenia štátnej
hranice Slovenskej republiky pri ceste do zahraničia a
končí okamžikom návratu poisteného zo zahraničnej
cesty do krajiny občianstva alebo dňom uvedeným ako
koniec poistenia v jeho poistke.

3. Poistník sa zaväzuje v prípade výpovede poistnej
zmluvy vrátiť všetky vystavené poistné karty najneskôr
do 3 dní po skončení platnosti zmluvy.

Článok 5 – Územná platnosť poistenia
1. Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou:
a. Európa
b. Celý svet

2. Ak bolo dojednané poistenie s územnou platnosťou
Európa, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku
ktorým dôjde v krajinách Európy, Tuniska, Turecka,
Cypru, Egypta, Alžírska, Maroka a európskej časti
Ruskej federácie s výnimkou Slovenskej republiky a
krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej si
poistený platí zdravotné alebo obdobné poistenie.

3. Ak bolo dojednané poistenie s územnou platnosťou
Celý svet, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku
ktorým dôjde vo všetkých krajinách sveta s výnimkou
Slovenskej republiky a krajiny trvalého pobytu poisteného.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA prE skUpINOVÉ cEstOVNÉ pOIstENIE



Článok 6 – rozsah poistenia
1. Rozsah nárokov vyplývajúcich z cestovného poistenia, členenie na jednotlivé typy a poistné sumy sú nasledovné:
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Rozsah nárokov
Rozsah sumy podľa poistenia

Optimum Standard Extra Exclusive

Liečebné náklady

Úz. platnosť Európa 25 000,00 EUR 25 000,00 EUR 30 000,00 EUR 40 000,00 EUR

Úz. platnosť Celý svet 35 000,00 EUR 35 000,00 EUR 40 000,00 EUR 80 000,00 EUR

Asistencia: Lekárske ošetrenie
1 659,70 EUR
3 319,39 EUR

1 659,70 EUR
3 319,39 EUR

2 323,57 EUR
4 979,09 EUR

3 319,39 EUR
6 638,78 EUR

Hospitalizácia (choroba/úraz)
13 277,57 EUR
16 596,96 EUR

13 277,57 EUR
16 596,96 EUR

16 596,96 EUR
23 235,74 EUR

19 916,35 EUR
38 173,01 EUR

Prevoz poisteného
9 958,18 EUR

14 937,26 EUR
9 958,18 EUR

14 937,26 EUR
14 937,26 EUR
23 235,74 EUR

19 916,35 EUR
49 790,88 EUR

Preprava dieťaťa (doprovod)
663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

Návšteva chorého
663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

663,88 EUR
995,82 EUR

Predĺženie pobytu
331,94 EUR
497,91 EUR

331,94 EUR
497,91 EUR

414,92 EUR
564,30 EUR

497,91 EUR
663,88 EUR

Prevoz telesných pozostatkov
6 638,78 EUR
9 958,18 EUR

6 638,78 EUR
9 958,18 EUR

8 298,48 EUR
11 617,87 EUR

9 958,18 EUR
13 277,57 EUR

Zubné ošetrenie 2 zuby 300,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

Zodpovednosť za škody
– na majetku
– na zdraví

– 3 319,39 EUR
16 596,96 EUR

6 638,78 EUR
33 193,92 EUR

16 596,96 EUR
66 387,84 EUR

Úraz
– trvalé následky
– smrť úrazom

1 659,70 EUR
1 659,70 EUR

3 319,39 EUR
3 319,39 EUR

3 319,39 EUR
3 319,39 EUR

Poistenie batožiny – 331,94 EUR 663,88 EUR 995,82 EUR

Neskoré dod.batož. – – 300,00 EUR/os 300,00 EUR/os

Zrušenie obj.služby – – 995,82 EUR/os 1 327,76 EUR/os

Predčasný návrat
– cestovné náklady
– nečerp. náklady na ubytovanie

– – 663,88 EUR/os
995,82 EUR/os

995,82 EUR/os
1 327,76 EUR/os

Strata dokladov – – 265,55 EUR 265,55 EUR

Meškanie odletu – – 150,00 EUR/os 150,00 EUR/os

Nepojazdné vozidlo
– nákl. na ubytovanie
– cestovné náklady

– – – 75,00 EUR/os
150,00 EUR/os

Právne zastupovanie
– náklady na zloženie kaucie
– náklady právneho zastúpenia

– – – 5 000,00 EUR
10 000,00 EUR

2. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak poistenie liečebných nákladov v zahraničí a úrazové poistenie sa
nevzťahuje na úrazy vzniknuté pri vykonávaní manuálnej práce a úrazy vzniknuté pri vykonávaní zimných športov
a rekreačného lyžovania.

3. Poistenie sa riadi VPP CP, ZD a ustanoveniami poistnej zmluvy. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie poistnej
zmluvy líši od VPP CP, záväzné sú ustanovenia poistnej zmluvy.



Článok 7 – práva a povinnosti zmluvných
strán
1. Ak poistený oznámi poisťovateľovi vznik poistnej
udalosti, poistník je povinný na vyžiadanie poisťovateľa
písomne potvrdiť vyslanie zamestnanca na zahraničnú
pracovnú cestu (zaslať kópiu príkazu na zahraničnú
pracovnú cestu). Táto povinnosť platí pre poistníka aj po
prípadnom zrušení poistnej zmluvy.

2. V prípade hlásenia poistnej udalosti u poistníka, je
poistník povinný poskytnúť poistenému tlačivo
Oznámenie o poistnej udalosti, prevziať doklady
predložené poisteným alebo oprávnenou osobu,
vyhotoviť a overiť fotokópie týchto dokladov pre klienta
a originály zaslať do poisťovne.

3. Poisťovateľ je povinná poskytovať poistníkovi
aktuálne platné VPP CP.

4. Poisťovateľ si vyhradzuje právo v priebehu platnosti
poistnej zmluvy prehodnotiť jej škodovosť a upraviť
poistené riziká a výšku poistného.

5. Poisťovateľ je povinný prípadné zmeny výšky
poistného a zmeny rozsahu poistenia oznámiť
poistníkovi písomne minimálne 2 mesiace pred
začiatkom platnosti zmien.

6. Poisťovateľ je oprávnený za účelom preverenia
nároku na poistné plnenie o nahliadnutie do evidencie
zahraničných pracovných ciest poistníka.

7. Poisťovateľ sa zaväzuje rešpektovať dôvernú povahu
všetkých informácií o zamestnancoch poistníka bez
ohľadu na dobu platnosti tejto poistnej zmluvy. Za
porušenie obchodného tajomstva sa nepovažujú ďalšie
obchodné kontakty poisťovateľa s poistenými, súvisiace
so správou alebo vysporiadaním poistného vzťahu.

8. Poisťovateľ je povinný vyplatiť poistné plnenie v
zmysle § 797 Občianskeho zákonníka do 15 dní od
ukončenia vyšetrenia potrebného na zistenie rozsahu
povinnosti poisťovne plniť. Poistné plnenie poisťovňa
vyplatí v oficiálnej mene platnej v Slovenskej republike.

9. Poisťovateľ je oprávnený pri likvidácii poistnej udalosti
prešetrovať zdravotný stav poisteného u všetkých
lekárov, v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach
poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých sa

poistený liečil. Poistený v prípade, že využíva cestovné
poistenie uzatvorené svojim zamestnávateľom,
splnomocňuje lekára, zdravotnícke zariadenia a
zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť k
vyhotoveniu lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej
dokumentácie či jej zapožičaniu za účelom likvidácie
poistných udalostí i na dobu po jeho smrti. Zároveň
zbavuje mlčanlivosti voči poisťovateľovi všetkých
lekárov, ktorí ho liečili alebo s ktorými konzultoval svoj
zdravotný stav.

10. Poistník je povinný poučiť svojich zamestnancov o
druhu a rozsahu poistenia, o tom, ako postupovať v
prípade poistnej udalosti a pred cestou mu vydať
poistnú kartu.

11. Poistník je povinný zabezpečiť písomný súhlas
poisteného pred začiatkom zahraničnej pracovnej cesty
s poistnými podmienkami poisťovateľa.

12. Poistník je povinný zabezpečiť, aby poistné karty
neboli používané na iné ako pracovné zahraničné cesty.

13. Poistník sa zaväzuje náležite spravovať všetky
poistné karty tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu, v
prípade zneužitia potvrdenia uhradiť škodu, ktorá takto
poisťovni vznikla.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa
poistnej zmluve nedohodlo inak a nadobúda účinnosť
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Výpoveď
poistnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto poistnej zmluve
musia byť vykonané písomnou formou, na základe
dohody zmluvných strán.

3. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory súvisiace s
touto poistnou zmluvou prednostne vzájomnou
dohodou.

4. Zmluvné strany majú navzájom právo na náhradu
škody, ak táto vznikla v priamej súvislosti s porušením
záväzkov vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy.

5. Prílohu poistnej zmluvy tvoria VPP, ZD. Tieto ZD
nadobúdajú účinnosť 1. 7. 2015.
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