
 
                                  - 1 -  OPP CP16_Arial10,5 

 
 
 
 

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 
Platné od: 01.01. 2016 

 
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332; spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je 
vedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len “poisťovateľ”).  
 

Úvodné ustanovenie 

 
Všeobecne platné podmienky poistenia sú 
stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre cestovné poistenie VPP CP 16 (ďalej len "VPP"). 

Článok 1 
Rozsah poistenia a poistné sumy 

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na 
jedného poisteného poistné plnenie do výšky týchto 
maximálnych poistných súm: 

 

1. Krátkodobé cestovné poistenie 

Rozsah poistenia Poistná suma Klasik Plus Komfort Komplet Storno 

Poistenie 
liečebných 
nákladov 

maximálna poistná suma pre všetky poistné 
plnenia podľa časti II, čl.3, písm.a) až l) VPP 

200 000 EUR x x x x   

ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, 
hospitalizacía, preprava do zdravotníckeho 
zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia 
telesných pozostatkov (podľa časti 
II,čl.3,ods.1,písm.a)až f) VPP) 

do 100% x x x x   

ambulantné ošetrenie zubov (podľa časti II, čl.3, 
ods.1, písm. g) VPP) 

150 EUR na 1 
poistnú udalosť 
(max. 300 EUR 

za poistné 
obdobie) 

x x x x   

doprava neplnoletých poistených detí do miesta 
ich bydliska a cesta ich opatrovníka (podľa časti 
II, čl.3, ods.1, písm.h) VPP) 

1 700 EUR x x x x   

návrat jednej spolupoistenej osoby (podľa časti 
II, čl.3, ods.1, písm.i) VPP) 100% x x x x   

doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletého 
poisteného (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm.j) 
VPP) 

1 400 EUR120 
EUR/noc, 

(max.3 noci) 
x x x x   

doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva 
chorého) (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm.k) 
VPP) 

1 400 EUR x x x x   

denné nemocničné dávky (podľa časti II, čl.3, 
bod 1, ods.l) VPP) 

17 EUR / deň   x x x   

Poistenie 
pátrania a 
záchrany 

náklady na záchrannú činnosť mimo územia 
Slovenskej republiky (podľa časti III, čl.4, ods.2 
a 3 VPP) 

7 000 EUR   x x x   

Poistenie 
zodpoved-
nosti za 
škodu 

škody na zdraví alebo veci (podľa časti VII., čl.1 
VPP) 

50 000 EUR   x x x   

Úrazové 
poistenie 

trvalé následky úrazu (podľa časti IV, čl.6 VPP) 10 000 EUR 
  x x x   

smrť úrazom (podľa časti IV, čl.5 VPP) 5 000 EUR 

Poistenie 
batožiny a 
dokladov 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, 
krádež, lúpež (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm.a) 
VPP) 

1 000 EUR 
(cenné veci max 
do 1/3 poistnej 

sumy) 

    x x   

doklady (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm.b) 
VPP) 

350 EUR     x x   
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1. Krátkodobé cestovné poistenie 

Rozsah poistenia Poistná suma Klasik Plus Komfort Komplet Storno 

Poistenie 
batožiny a 
dokladov 

nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny 
prepravnou spoločnosťou (podľa časti V, čl.1, 
ods.1, písm.c) VPP) 

100 EUR     x x   

okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podľa časti V, 
čl.1, ods.1, písm.d) VPP) 350 EUR     x x   

Poistenie 
Storno 
(poistenie 
storno-
poplatkov, 
poistenie 
prerušenia 
cesty a 
poistenie 
zmeškania 
dopravného 
prostriedku 
a oneskore-
ného 
návratu do 
vlasti) 

náhrada stornopoplatkov pri nenastúpení na 
cestu (podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5 písm. a) 
VPP) 

do dojednanej 
poistnej sumy, 
spoluúčasť 5% 

      x x 

náhrada uhradených a nečerpaných služieb a 
nákladov na spiatočnú cestu pri prerušení cesty 
(podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5 b) VPP) 

500 EUR (bez 
spoluúčasti)       x x 

náhrada dodatočných nákladov na 
prenocovanie, stravu alebo taxi pri 
nezavinenom zmeškaní odchodu dopravného 
prostriedku (podľa časti VI., bod B , čl.1, ods 2) 
VPP); a oneskoreného návratu do vlasti (podľa 
časti VI., bod B , čl.2, ods 2) VPP) 

100 EUR       x x 

Asistenčné 
služby 

nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách 
(podľa časti I.čl.10 VPP) áno x x x x x 

Asistenčné 
služby nad-
štandard 

pomoc pri zabezpečení právnej pomoci 
(tlmočníka) (podľa časti X. VPP) áno     x x   

preddavok na advokáta/kauciu (podľa časti X. 
VPP) 

800 EUR     x x   

   

Možnosti pripoistenia ku krátkodobému cestovnému poisteniu 

Rozsah poistenia Poistná suma 

Poistenie opustenej 
domácnosti poistenie domácnosti a asistenčné služby (podľa časti VIII. VPP) 5 000 EUR 

Poistenie asistencie  k 
vozidlu 

informačné služby, technická pomoc, náhradné ubytovanie/náhradná doprava, 
repatriácia vozidla, vyzdvihnutie vozidla (podľa časti IX., čl.4 VPP); 1 500 EUR 

 

2. Cestovné poistenie na dobu neurčitú 

Rozsah poistenia Poistná suma Klasik Plus Komfort Komplet 

Poistenie 
liečebných 
nákladov 

maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia 
podľa časti II, čl.3, písm. a) až l) VPP 

200 000 EUR x x x x 

ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, 
hospitalizacía, preprava do zdravotníckeho 
zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia 
telesných pozostatkov (podľa časti II, čl.3, ods.1, 
písm. a) až f) VPP 

do 100% x x x x 

ambulantné ošetrenie zubov (podľa časti II, čl.3, ods. 
1, písm. g) VPP) 

150 EUR na 1 
poistnú udalosť 

(max. 300 EUR za 
poistné obdobie) 

x x x x 

dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich 
bydliska a cestu ich opatrovníka (podľa časti II, čl.3, 
ods.1, písm. h) VPP) 

1 700 EUR x x x x 

návrat jednej spolupoistenej osoby (podľa časti II, 
čl.3, ods.1, písm. i) VPP) 100% x x x x 
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2. Cestovné poistenie na dobu neurčitú 

Rozsah poistenia Poistná suma Klasik Plus Komfort Komplet 

Poistenie 
liečebných 
nákladov 

doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletého 
poisteného (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. j) VPP) 

1 400 EUR120 
EUR/noc, (max. 3 

noci) 
x x x x 

doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) 
(podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. k) VPP) 1 400 EUR x x x x 

denné nemocničné dávky (podľa časti II, čl.3, ods.1, 
písm. l) VPP) 17 EUR / deň x x x x 

Poistenie 
pátrania a 
záchrany 

náklady na záchrannú činnosť (podľa časti III, čl.4 
VPP); územná platnosť poistenia pátrania a záchrany 
je Svet a Slovenská republika 

7 000 EUR   x x x 

Poistenie 
zodpoved-
nosti za 
škodu 

škody na zdraví alebo veci (podľa časti VII., čl.1 VPP) 50 000 EUR   x x x 

Úrazové 
poistenie 

trvalé následky úrazu (podľa časti IV, čl.6 VPP) 10 000 EUR 
  x x x smrť úrazom (podľa časti IV, čl.5 VPP) 5 000 EUR 

Poistenie 
batožiny a 
dokladov 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, 
lúpež (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. a) VPP) 

1 000 EUR (cenné 
veci max do 1/3 
poistnej sumy) 

    x x 

doklady (podľa časti V, čl.1, ods. 1, písm. b) VPP) 350 EUR     x x 

nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny 
prepravnou spoločnosťou (podľa časti V, čl.1, ods.1, 
písm. c) VPP) 

100 EUR     x x 

okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podľa časti V, čl.1, 
ods.1, písm. d) VPP) 350 EUR     x x 

Poistenie 
storno-
poplatkov, 
poistenie 
prerušenia 
cesty 

náhrada stornopoplatkov pri nenastúpení na cestu 
(podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5 a) VPP) 

1 000 EUR 
spoluúčasť 5% 

      x 

náhrada uhradených a nečerpaných služieb a 
nákladov na spiatočnú cestu pri prerušení cesty 
(podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5 b) VPP) 

500 EUR (bez 
spoluúčasti)       x 

Asistenčné 
služby 

nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách (podľa 
časti I. čl.10 VPP) áno x x x x 

Asistenčné 
služby nad-
štandard 

pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) 
(podľa časti X. VPP) áno     x x 

preddavok na advokáta/kauciu (podľa časti X. VPP) 800 EUR     x x 
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3. Krátkodobé cestovné poistenie - pre študijný a au-pair pobyt 

Rozsah poistenia Poistné sumy Klasik Komfort 

Poistenie 
liečebných 
nákladov 

maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia podľa časti II, 
čl.3, písm. a) až f), g), j), k) VPP 

100 000 EUR x x 

ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizacía, preprava do 
zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia 
telesných pozostatkov (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. a) až f) VPP 

do 100% x x 

ambulantné ošetrenie zubov (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. g) 
VPP) 

150 EUR na 1 
poistnú udalosť 

(max. 300 EUR za 
poistné obdobie) 

x x 

dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cestu 
ich opatrovníka (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. h) VPP) 700 EUR x x 

doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) (podľa časti 
II, čl.3, ods.1, písm. k) VPP) 700 EUR x x 

Poistenie 
zodpovednosti za 
škodu 

škody na zdraví alebo veci (podľa časti VII., čl.1 VPP) 20 000 EUR   x 

Úrazové poistenie 
trvalé následky úrazu (podľa časti IV, čl.6 VPP) 7 000 EUR   x 

smrť úrazom (podľa časti IV, čl.5 VPP) 3 500 EUR   x 

Poistenie 
batožiny a 
dokladov 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež (podľa časti 
V, čl.1, ods. 1, písm. a) VPP) 

500 EUR (cenné 
veci max do 1/2 
poistnej sumy) 

  x 

doklady (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. b) VPP) 250 EUR   x 

nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny prepravnou 
spoločnosťou (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. c) VPP) 100 EUR   x 

okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podľa časti V, čl.1, ods. 1, písm. 
d) VPP) 

250 EUR   x 

Asistenčné 
služby 

nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách (podľa časti I. čl.10 
VPP) 

áno x x 

Asistenčné 
služby 
nadštandard 

pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) (podľa časti X. 
VPP) 

áno x x 

preddavok na advokáta/kauciu (podľa časti X. VPP) 500 EUR x x 

 
3.1.Maximálny prípustný vek poisteného v deň začiatku poistenia je 34 rokov. 
3.2. Podmienkou poistenia je trvalý pobyt poisteného na území Slovenskej republiky. 
3.3. Poistná ochrana platí iba počas študijného pobytu alebo au-pair pobytu poisteného v zahraničí. Poisťovateľ 
má právo požadovať od poisteného doklady preukazujúce účel jeho pobytu. 
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4. Cestovné poistenie na dobu neurčitú - pre vodičov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy 

Rozsah poistenia Poistná suma Klasik Komfort 

Poistenie 
liečebných 
nákladov 

maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia podľa časti II, 
čl.3, písm. a) až f), g), k) m) VPP 

120 000 EUR x x 

ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizacía, preprava 
do zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia 
telesných pozostatkov (podľa časti II, čl.3, ods. 1, písm. a) až f) 
VPP 

do 100% x x 

ambulantné ošetrenie zubov (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. g) 
VPP) 

150 EUR na 1 
poistnú udalosť 

(max. 300 EUR za 
poistné obdobie) 

x x 

doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) (podľa časti 
II, čl.3, ods.1, písm. k) VPP) 1 000 EUR x x 

doprava pre zastupujúceho zamestnanca (podľa časti II, čl.3, 
písm. m) VPP) 100% x x 

Poistenie pátrania 
a záchrany 

náklady na záchrannú činnosť (podľa časti III, čl.4 VPP) ; územná 
platnosť poistenia pátrania a záchrany je Európa a Slovenská 
republika 

7 000 EUR   x 

Poistenie 
zodpovednosti za 
škodu 

škody na zdraví alebo veci (podľa časti VII., čl.1 VPP) 30 000 EUR   x 

Úrazové poistenie 
trvalé následky úrazu (podľa časti IV, čl.6 VPP) 18 000 EUR   x 

smrť úrazom (podľa časti IV, čl.5 VPP) 7 000 EUR   x 

Poistenie batožiny 
a dokladov                  

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež (podľa 
časti V, čl.1, ods.1, písm.a) VPP) 

2 000 EUR (cenné 
veci max do 1/3 
poistnej sumy) 

  x 

okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. 
d) VPP) 

1 400 EUR   x 

doklady (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. b) VPP) 500 EUR   x 

Asistenčné služby nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách (podľa časti I.čl.1VPP) áno x x 

Asistenčné služby 
nadštandard 

pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) (podľa časti X. 
VPP) 

350 EUR x x 

preddavok na advokáta/kauciu (podľa časti X. VPP) 800 EUR x x 

 
4.1. Odchylne od VPP časť II, čl.6, ods.1, písm.e) a časť IV., čl.8, ods.1, písm. b) sa poistenie vzťahuje aj na 
vykonávanie manuálnej práce. 
4.2. Odchylne od VPP časť II, čl.6, ods.5 a časť IV, čl.8, ods. 3 sa poistenie dojednáva pre profesiu vodič 
kamiónovej / nákladnej a autobusovej. 
4.3. Poistná ochrana sa vzťahuje na prvých 90 dní každého pobytu poisteného v zahraničí. 
 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 


