Poistné krytie
Au-pair / Študent Cestovné poistenie
Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov
Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 1. - 6.

€ 200.000

1. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie

do 100 %

2. Ambulantné ošetrenie

do 100 %

3. Pobyt v nemocnici

do 100 %

4. Prevoz liekov

do 100 %

5. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)

do 100 %

6. Repatriácia v prípade smrti do vlasti

do 100 %

Ročné poistné
Európa

€ 164

Svet

€ 438

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia
ECP-VPP-AUPAIR/STUDENT 2008
Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP-VPP-AUPAIR/STUDENT 2008
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
I.Všeobecná časť
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Čl. 1: Poistené osoby
Čl. 2: Časový rozsah platnosti
Čl. 3: Miestny rozsah platnosti
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Čl. 6: Splatnosť poistného a odstúpenie od poistnej zmluvy
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II. Zvláštna časť
Poistenie liečebných nákladov
Čl. 12: Poistná udalosť
Čl. 13: Rozsah plnenia v zahraničí
Čl. 14: Výluky
Čl. 15: Povinnosti poisteného

I. Všeobecná časť
Spoločné ustanovenia
Článok 1 • Poistené osoby
1. Poistené osoby sú tie, ktoré sú menovite uvedené na poistnej zmluve do dovŕšenia 30. roku
života. Ak dovŕši poistená osoba 30. rok života počas jej Au-pair alebo študijného pobytu platí
poistná ochrana do konca poistného obdobia.
2. Predpokladom poistenia je trvalé miesto bydliska poistenej osoby na Slovensku.
Článok 2 • Časový rozsah platnosti
1. Poistná ochrana začína dátumom, ktorý je uvedený na zmluve, najskôr však o 0.00 hod.
nasledujúceho dňa po uzatvorení poistnej zmluvy.
2. Poistná ochrana platí po dobu v poistnej zmluve uvedeného Au-pair pobytu – začína
opustením trvalého bydliska za účelom nastúpenia na Au-pair alebo študijný pobyt v zahraničí
a končí sa návratom do neho, prípadne skorším uplynutím poistenia.
3. Maximálna dĺžka poistenia je 365 dní.
Článok 3 • Miestny rozsah platnosti
1. Ak je dohodnutý rozsah platnosti „Európa“ (podľa sadzby), potom sa poistnáochrana vzťahuje
v zemepisnom zmysle na Európu vrátané štátov/ostrovov oblasti Stredozemného mora,
Jordánska, Kanárskych ostrovov a Madeiry.
2. Ak je dohodnutý rozsah platnosti „Svet“ (podľa sadzby), potom sa poistnáochrana vzťahuje na
všetky krajiny.
Článok 4 • Výluky
1. Poistná ochrana sa nevzťahuje na udalosti, ktoré:
1.1 úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti zapríčinil poistený. Ako úmysel sa rovnako považuje
konanie alebo zanedbanie, pri ktorom sa musí s pravdepodobnosťou očakávať vznik poistnej
udalosti, avšak berie sa do úvahy;
1.2 súvisia s vojnovými udalosťami každého druhu;
1.3 vzniknú pre násilnosti počas verejného zhromaždenia alebo manifestácie, ak sa poistený na
nich aktívne zúčastňuje;
1.4 boli zapríčinené samovraždou alebo pokusom o samovraždu poistenej osoby;
1.5 nastanú pri cestách s charakterom expedície do neprístupných a neprebádaných oblasti;
1.6 sú vyvolané na základe úradného nariadenia;
1.7 vzniknú vykonávaním pracovne podmienenej manuálnej činnosti (s výnimkou typických Aupair činnosti)
1.8 sú zapríčinené vplyvom ionizujúceho žiarenia alebo následkom atómovej energie v zmysle
právnych predpisov o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením ;
1.9 poistený utrpí v dôsledku podstatného obmedzenia svojho psychického a fyzického
zdravotného stavu požitím alkoholu, drog alebo liekov;
1.10 nastanú pri paraglajdingu a použití závesného krídla;
1.11 nastanú pri účasti na pretekoch motorového športu (aj bodovacích jazdách a rely) a počas
príslušných tréningových jázd;
1.12 sa vyskytnú pri účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach,
ako aj oficiálnych tréningoch na tieto podujatia;
1.13 vzniknú pri potápaní, keď poistený nevlastní platné medzinárodné oprávnenie na stanovenú
hĺbku ponoru;
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1.14 vzniknú pri vykonávaní Alpských športov mimo na to určených trati
1.15 nastanú v dôsledku vykonávania extrémnych športov alebo v súvislosti s mimoriadne
nebezpečnou činnosťou, ak je spojená s nebezpečenstvom, ktoré vysoko prekračuje normálne, s
cestou zvyčajne spojené riziko
2. Popri týchto všeobecných výlukách z ochrany poistenia sú zvláštne výluky upravené v článku
15.
Článok 5 • Poistná suma
V poistení Au-pair/Študent poistná suma predstavuje najvyššiu hranicu plnenia poisťovateľa pre
všetky poistné udalosti počas poisteného Au-pair alebo študijného pobytu v zahraničí. Pri
uzavretí viacerých, časovo prekrývajúcich sa poistných zmlúv sa poistné sumy nesčítavajú.
Článok 6 • Splatnosť poistného a odstúpenie od poistnej zmluvy
1. Poistné je splatné pri uzavretí poistenia
2. Poistník je oprávnený najneskôr jeden deň pred začatím poistenia písomné odstúpiť od
poistnej zmluvy. Poisťovateľ je povinný vrátiť zaplatené poistné po odpočítaní storno poplatku
vo výške 3,32 EUR/100,- Sk
Článok 7 • Povinnosti poisteného
1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poistený ďalej povinný:
1.1 poistné udalosti podľa možnosti odvrátiť alebo ich následky zmierniť, a pritom dodržiavať
všetky pokyny poisťovateľa;
1.2 čo najskôr písomné pravdivo a podrobne informovať poisťovateľa o vzniku poistnej udalosti, a
ak sa to požaduje, aj telefonicky alebo faxom;
1.3 po prevzatí formulárov, ktoré slúžia poisťovateľovi na spracovanie škody, ich úplné vyplnene
čo najskôr zaslať poisťovateľovi;
1.4 všetko podľa možnosti vykonať tak, aby sa objasnili príčiny, priebeh a následky poistnej
udalosti;
1.5 splnomocniť všetky úrady a ošetrujúcich lekárov a/alebo nemocnice, ako aj zdravotnú
poisťovňu a súkromných poisťovateľov, zaoberajúce sa poistnou udalosťou a podnietiť ich podať
poisťovateľovi požadované informácie;
1.6 zistiť v stanovenej forme a lehote nároky na náhradu škody voči tretej osobe a vprípade
potreby, až do výšky poskytnutého poistného plnenia, ich odstúpiť poisťovateľovi;
1.7 škody, ktoré boli spôsobené trestnými činmi, oznámiť bezodkladne s presným popisom
skutkovej podstaty a udaním rozsahu škody príslušnému úradu bezpečnostnej služby a dať si
toto oznámenie potvrdiť;
1.8 odovzdať poisťovateľovi originály dôkazných prostriedkov, ktoré dokazujú dôvod a výšku
nároku na poistné plnenie, ako sú policajne protokoly, spísanie skutkovej podstaty, lekárske a
nemocnične správy a účty, doklady o kúpe, atď.
2. Popri týchto všeobecných povinnostiach sú zvláštne povinnosti upravene v článku 16
Článok 8 • Forma vyhlásení
Pri oznamoch a vyhláseniach poisteného poisťovateľovi sa vyžaduje písomná forma.
Článok 9 • Subsidiarita
Všetky poistné plnenia sú subsidiárne. Z tohto dôvodu sú poskytované iba vtedy, ak sa
nedosiahne náhrada z ďalších existujúcich súkromných, alebo zdravotných poistení.
Článok 10 • Splatnosť poistného plnenia
1. Ak bol zo strany poisťovateľa potvrdenýnárok na poistné plnenie a bola stanovená jeho výška,
je poistné plnenie splatné do dvoch týždňov.
2. Ak sa v súvislosti s poistnou udalosťou začali úradné vyšetrovania alebo konania, poisťovateľ
je oprávnený až do ich ukončenia odložiť lehotu splatnosti.
Článok 11 • Odstúpenie a založenie poistných nárokov
Od poistných nárokov možno odstúpiť alebo ich založiť, až keď boli deﬁnitívne stanovené dôvody
a výšky poistného plnenia.
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II. Zvláštna časť
Poistenie liečebných nákladov
Článok 12 • Poistná udalosť
Poistná udalosť nastane úrazom podmieneným telesným zranením , akútnym ochorením alebo
úmrtím poistenca počas Au-pair, alebo študijného pobytu v zahraničí. Ako zahraničie neplatí v
žiadnom prípade Slovensko a krajina, v ktorej ma poistený svoje trvalé bydlisko.
Článok 13 • Rozsah plnenia v zahraničí
1. Poisťovateľ nahradí až do dohodnutej poistnej sumy preukázané náklady na:
1.1 ambulantné lekárske ošetrenia; pri akútnom ošetrení zubov ma poistený povinnosť predložiť
potvrdenie, že nejde o ošetrenie pre zanedbanú starostlivosť (potvrdenie o absolvovaní ročnej
preventívnej prehliadky u zubára § 578/2004 Zbierky zákonov)
1.2 lekársky predpísané lieky;
1.3 zdravotne súrne potrebnú prepravu liekov, sér z najbližšieho skladu;
1.4 liečebnú starostlivosť v nemocnici. Nemocnica v krajine pobytu musí byť všeobecne
uznávaná ako nemocnica a musí byť pod stálym lekárskym vedením. Treba využiť najbližšiu
nemocnicu nachádzajúcu sa v mieste pobytu, alebo ďalšiu najbližšiu nemocnicu. Ak bude pobyt
v nemocnici trvať pravdepodobne dlhšie ako 3 dni, musísa podľa možnosti čo najskôrinformovať
poisťovateľ, inak môže nastať strata poistnej ochrany alebo krátenie plnenia. Ak nie je možná
spiatočná cesta pre nedostatočnú prepravnú schopnosť, nahradí poisťovateľ náklady liečenia až
do dňa prepravnej schopnosti, celkovo však nie dlhšie ako 90 dníod vzniku poistnej udalosti;
1.5 prepravu do najbližšej nemocnice a potrebnú zdravotnú prepravu na preloženie organizuje
poisťovateľ;
1.6 spätnú prepravu poistenca, organizovanú poisťovateľom a to len čo je zdravotne účelná a
zastupiteľná, primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom (vrátané ambulantného
lietadla) na Slovensko alebo do iného susediaceho štátu, ak sa v ňom cesta začala;
1.7 za prevoz zosnulého podľa štandardnej normy na Slovensko.
2. Poisťovateľ poskytne nemocnici v cudzine, ak je to potrebné, záruku na náklady až do 15.000,€, ktorá sa v prípade potreby zvýši až do dojednanej poistnej sumy. Ak je v tejto súvislosti – alebo
v súvislosti s plnením podľa bodu 1.5 alebo 1.6 potrebná záloha a poisťovateľom vynaložene
sumy neprevezme zdravotný poisťovateľ, alebo tretia osoba, alebo ich nemusí poisťovateľ podľa
zmluvy plniť, poistený ich musí splatiť v priebehu mesiaca od zúčtovania poisťovateľovi.
3. Lekárske a/alebo nemocnične faktúry musia obsahovať meno, dátum narodenia poisteného,
ako aj druh ochorenia a ošetrenia. Faktúry alebo účtovné doklady musia byť vystavené v
nemeckom, anglickom, talianskom, španielskom alebo francúzskom jazyku. Ak to tak nie je,
započítajú sa náklady na preklad.
4. Plnenia budú v EUR. Prepočítanie devíz sa vykoná, len čo sa preukáže nákup týchto devíz pri
použití preukázaného výmenného kurzu. Ak sa nepredloží doklad, platí výmenný kurz podľa
kurzového lístka Národnej banky Slovenska, platného v čase vzniku poistnej udalosti.
5. Ak existuje vzhľadom na plnenia podľa bodu 1.1 až 1.5 pre poisteného zdravotná poisťovňa
alebo súkromná zdravotná poisťovňa, svoje nároky si najskôr uplatní v nich. Ak to zanedbá alebo
sa neuskutočni z takéhoto poistenia žiadne plnenie, plnenie nahraď poisťovateľa sa zníži o
20 %.
Článok 14 • Výluky
Poistná ochrana sa nevzťahuje na náklady za:
1. ošetrenie a prepravu v súvislosti s
1.1 dialýzou, transplantáciou organov, AIDS, schizofréniou;
1.2 nasledovnými ochoreniami, ak si tieto v posledných 12 mesiacoch pred nástupom na cestu
vyžadovali hospitalizáciu ako: srdcové ochorenie, mozgová porážka, nádorové ochorenie,
diabetes (typu I.), epilepsia, skleróza multiplex, psychické ochorenia;
1.3 chronickým alebo existujúcim ochorením
2. ošetrenia, ktoré sú výlučným alebo čiastočným dôvodom nástupu na cestu;
3. ošetrenia, pri ktorých bolo už pri nástupe na cestu iste alebo sa muselo očakávať, že môžu
nastať pri plánovanom priebehu cesty;
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4. využité miestne liečebné úkony (kúpeľná starostlivosť);
5. konzervačne alebo protetické zubne ošetrenia; poisťovateľ preberá len náklady za akútne
zubné ošetrenie, ktoré nie je dôsledkom zanedbanej starostlivosti
6. poskytovanie liečebných pomôcok (napr. okuliare, vložky, protézy);
7. pôrody alebo prerušenie tehotenstva;
8. očkovanie, lekárske posudky a atesty;
9. kontrolné vyšetrenia a doliečenie (napr. terapie);
10. mimoriadne úkony v nemocnici (ako jednolôžková izba, telefón, TV, rooming-in atď.);
11. kozmetické ošetrenia;
12. ošetrenia a prepravy súvisiace s úrazmi
12.1 zapríčinené telesným poškodením pri liečebných opatreniach a zákrokoch, ktoré poistený
dal vykonať alebo vykoná na svojom tele, ak na to nebol podnet z poistnej udalosti. Ak bola
poistná udalosť podnetom, čl. 4., bod 1.8 sa nepoužije;
12.2 pri použití leteckých dopravných prostriedkov, s výnimkou ako cestujúci v motorových
lietadlách, ktoré sú prípustné na prepravu osôb. Ako cestujúci lietadlom platí ten, kto nie je
v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla a ani nie je členom posádky, ani nevykonáva
profesijnú činnosť prostredníctvom lietadla;
12.3 pri riadení pozemných vozidiel alebo plavidiel, ak vodič pri ich používaní v krajine nehody
nevlastní požadovane vodičské oprávnenie.
Článok 15 • Povinnosti poisteného
Poistený je povinný čo najskôr oznámiť poistnú udalosť poisťovateľovi, v každom prípade
najneskôr k tomu termínu, ku ktorému podľa rozsahu plnenia (čl. 14) vzniknú náklady.
Organizačne opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí určiť poisťovateľ, inak nebudú
hradené žiadne náklady.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní
vedenom IVASS.
IČO:35 709 332 DIČ: 2021000487 IČ DPH: SK2021000487

Info linka: +421 /2/ 544 177 04
Fax: +421 /2/ 544 101 74
Núdzové volanie 24 hodín denne: +421/2/544 177 11, +421/2/544 177 12
info@europska.sk
www.europska.sk
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