
Poistná suma

MODUL A Asistenčné služby (organizačná pomoc)
Centrály nasadenia: 24 hod. - núdzové volanie 100%

Poskytnutie informácií o predpisoch (očkovanie, vstup do 
krajiny, víza, adresy diplomatických a konzulárnych zastúpení, 
letecké spojenia, hotely, devízové predpisy)

100%

Informácie a organizácia pri strate cestovného lístka 100%

Tlmočník (ťažkosti pri dorozumievaní sa s políciou, úradmi, atď.) 360 €

Sprostredkovanie správ 100%

Poistenie liečebných nákladov 
Maximálne náklady na poistné plnenie poistenia liečebných 
nákladov 300 000 €

Maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronic-
kých alebo existujúcich ochorení 20 000 €

Ambulantné ošetrenie - vrátane terorizmu 100%

Liečebná starostlivosť a hospitalizácia v nemocnici 100%

Prevoz do najbližšej nemocnice / preloženie zdravotným do-
pravným prostriedkom

100%

Prevoz späť na Slovensko podľa rozhodnutia lekára (vrátane 
ambulantného lietadla)

100%

Lekárom predpísané lieky, zdravotne nevyhnutne potrebnú 
prepravu liekov

100%

Návšteva chorého pri pobyte v nemocni dlhšom ako 5 dní

Cesta tam a späť 100%

1 noc (maximálne 5 nocí) 90 €

Repatriacia telesných pozostatkov do vlasti alebo pohreb na 
mieste

100%

Poistné plnenia poistenia liečebných nákladov platia výlučne v zahraničí. Pod zahra-
ničím sa rozumie každá krajina okrem Slovenka a krajina, v ktorej má poistená osoba 
trvalý pobyt.
Poistenie pátrania a záchrany - vrátane horskej služby 
na Slovensku 20 000 €

MODUL B Úrazové poistenie
Odškodnenie za trvalé následky úrazu od 20 % alebo od 50 % 
podľa dojednania*

30 000 € 60 000 € 100 000 €

Odškodnenie pri smrti následkom úrazu* 15 000 € 30 000 € 60 000 €

MODUL C Poistenie neočakávaných zmien na ceste
Prerušenie cesty ( cestovné náklady na návrat poisteného a 
vycestovanie zastupúceho kolegu)

1 000 €

Zmeškanie dopravného prostriedku (náklady na cestu na inú 
stanicu/prenocovanie, strava)

300 €

Oneskorený návrat na miesto skončenia služobnej cesty (nákla-
dy na prenocovanie)

180 €

Tabuľka poistného krytia pre cestovné poistenie 
Corporate Travel Insurance



MODUL D Poistenie cestovnej batožiny
Maximálne náklady na poistné plnenie pri poškodení, kráde-
ži, zničení alebo strate cestovnej batožiny* 1 000 € 2 000 € 5 000 €

· náhrada cenných vecí do 30% poistnej sumy

· náhrada obchodného tovaru / kolekcia vzoriek do 20% poistnej sumy

· náhrada výpočtovej techniky (vrátane softwaru) a obnovenie 
administratívnych dát počítača

do 50% poistnej sumy

Strata cestovných dokladov - pomoc a úhrada nákladov pri 
znovuzískaní dokladov

100%

Preddavok platobných prostriedkov v núdzi pri krádeži, strate 
cestovných platobných prostriedkov:

2 000 €

Oneskorené dodanie batožiny do cieľa cesty:

náhrada za nutné nákupy pri meškaní batožiny min. 4 hod. 360 €

náhrada za nutné nákupy pri meškaní batožiny min. 24 hod. 750 €

MODUL E Kompletná pomoc pre firemné motorové vozidlo
Maximálne náklady na poistné plnenie pomoci pre firemné 
motorové vozidlo 5 000 €

Technická pomoc na mieste dopravnej nehody alebo poruchy 200 €

Vyprostenie firemného motorového vozidla po dopravnej neho-
de

100%

Odťah motorového vozidla po poruche alebo dopravnej nehode 
(do najbližšieho zmluvného servisu)

200 €

Asistencia v prípade nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla 100%

Garážovanie nepojazdného vozidla (max. do jedného týždňa) 100%

Ubytovacie náklady v prípade nepojazdnosti alebo odcudzenia 
vozidla

350 €

Prenájom náhradného motorového vozidla v prípade nepojazd-
nosti alebo odcudzenia vozidla 

500 €

Dovoz vozidla v prípade nespôsobilosti poisteného na vedenie 
motorového vozidla

1 500 €

Spätná doprava motorového vozidla vo vnútri krajiny 200 €

Spätná doprava motorového vozidla zo zahraničia 1 500 €

MODUL F Poistenie zodpovednosti 
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a na veci v zmysle 
občianskoprávnych predpisov*

30 000 € 100 000 € 200 000 €

Poistenie sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami cestovného poistenia 
Corporate Travel Insurance ECP VPP CTI 

*Voliteľné poistné sumy

Poistenie služobných ciest zamestnancov.  
Poistené osoby: zamestnanci poistníka, ktorí sú vyslaní  na služobnú cestu. 
Služobná cesta s cieľom v zahraničí, ktorá začína miestom nástupu na pracovnú cestu a to: opustením miesta trva-
lého pobytu alebo miesta prechodného pobytu alebo pracoviska v Slovenskej republike a končí miestom skončenia 
pracovnej cesty a to: príchodom do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu alebo na pracovisko 
poisteného v Slovenskej republike.

Miestny rozsah platnosti poistenia je Európa alebo svet, podľa dojednania. 
Modul A:  V poistení Asistenčné služby a  Poistenie liečebných nákladov sa miestny rozsah platnosti poistenia 
nevzťahuje na územie Slovenskej republiky a v poistení Náklady na pátranie a záchranu sa miestny rozsah platnosti 
poistenia vzťahuje aj na územie Slovenskej republiky.


