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

Produkt: Poistenie nákladov
na záchrannú činnosť
Horskej záchrannej služby

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby zo dňa 22.06.2009.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia uhradíme náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou Horskej služby, vykonanou na území Slovenskej
republiky.

Čo je predmetom poistenia?

✓ náklady na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie
osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe
v tiesni a jej preprava k najbližšiemu
dopravnému prostriedku zdravotníckeho
zariadenia, prípadne do zdravotníckeho
zariadenia
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy 16 600 Eur.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne
predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že
nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy
úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany
života a zdravia, a to vrátane zbytočnej záchrannej činnosti vyvolanej v dôsledku toho, že
poistený chybne informoval, resp. opomenul
informovať o trase túry, mieste akcie, resp.
zmene trasy, miesta alebo času návratu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie je obmedzené poistnou sumou
16 600 Eur.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti
odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, dodržiavať pokyny a zákazy horskej služby, riadiť sa
výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti
▪ dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati stanovené prevádzkovateľom trate
▪ zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov

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.
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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?
Poistnú zmluve môžete písomne vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpoveď musí byť
doručená najneskôr osem dní pred začiatkom poistenia.
V prípade výpovede poistenie zanikne:
• doručením výpovede poisťovateľovi, ak dal výpoveď poistník
• uplynutím osemdennej lehoty plynúcej od doručenia výpovede poistníkovi, ak dal výpoveď poisťovateľ

