Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Cestovné poistenie
Meškanie Plus

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení Meškanie Plus. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej
zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie Meškanie Plus zo
dňa 20.05.2016 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme náklady vzniknuté meškaním letu, ktorým sa mal poistený vrátiť z poistenej cesty – zájazdu,
z dôvodu živelnej udalosti, neohláseného štrajku pracovníkov leteckej spoločnosti alebo teroristického činu.

Čo je predmetom poistenia?

✓ nutné náklady na ubytovanie, stravu a nápoje,
s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov, s limitom poistného plnenia
150 Eur/noc
✓ vreckové na ďalšie nevyhnutné náklady
s limitom plnenia 50 Eur
✓ dodatočné náklady na náhradnú dopravu
s limitom plnenia 500 Eur
✓ automatické predĺženie cestovného poistenia po
dobu predĺženého pobytu

Čo nie je predmetom poistenia?
meškanie letu, resp. zrušenie letu v prípade,
kedy dôvod meškania, resp. zrušenia letu boli
známe pred nastúpením na poistenú cestu
meškanie / zrušenie odchodu dopravného
prostriedku, ktorým mal byť zabezpečený
krátkodobý prevoz poisteného (do 2 hodín)
z ubytovacieho zariadenia na letisko, železničnú
stanicu, autobusovú stanicu, do prístavu a pod.
meškanie letu / zrušenie letu zo SR (resp.
východzieho bodu zájazdu) do destinácie (resp.
miesta ukončenia prvého letu) poistenej cesty –
zájazdu
meškanie alebo zrušenie letu spôsobené
poisteným

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti
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✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na územie všetkých štátov sveta s výnimkou Slovenskej republiky.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Pred dňom začiatku poistenia môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku pred
začiatkom poistenia, poistná zmluva sa zruší a zaplatené poistné Vám bude vrátené.

