Informačný sprievodca poistením
Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských
turistov
poistená osoba

člen Klubu slovenských turistov
bez obmedzenia veku

balík poistenia

DOMA, ktorý obsahuje
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri
záchrannej akcii
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu
- úrazové poistenie

nepretržitý pobyt pri
jednom vycestovaní

-

územná platnosť
Slovenská republika

riziková skupina

ŠPORT
poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť
vrátane rekreačných športov a zimných športov;
okrem vykonávania manuálnej práce, a rizikovej
športovej
činnosti
menovite
uvedených
v príslušných
všeobecných
poistných
podmienkach
za rizikovú športovú činnosť sa nepovažuje (je
poistením kryté):
lyžovanie a snowboarding po
vyznačených trasách, beh na
lyžiach po vyznačených trasách,
jazda
na
skiboboch
na
vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade,
sánkovanie, jazdecké športy, rybárčenie z člna,
pobrežný jachting (landjachting), plachtenie
(mimo pobrežného), fitnes a bodybuilding,

paintball, pešia turistika vykonávaná po
značených aj neznačených cestách, pokiaľ sú
na tejto ceste umiestené umelé istiace
prostriedky (napr. laná, reťaze, stúpačky,
rebríky),
preteky
turistickej
zdatnosti,
značkovanie
turistických
chodníkov,
prevádzkovanie cykloturistiky, lyžiarskej turistiky
(turistická chôdza na lyžiach v upravovanej
aj neupravovanej lyžiarskej stope), vodnej
turistiky
(vrátane
splavovania
riek),
vysokohorskej turistiky (vrátane via ferraty),
jazdeckej turistiky
poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali
počas každého vycestovania (cesta a pobyt)
ak jeho maximálna dĺžka neprekročí 45 dní
(maximálna dĺžka jedného vycestovania),
v prípade poistnej udalosti je poistený
povinný predložiť doklad (napr. cestovný
doklad, doklad o ubytovaní), na základe
ktorého je možné jednoznačne preukázať
termín vycestovania z miesta trvalého alebo
prechodného pobytu na území Slovenskej
republiky, resp. na základe ktorého je
možné jednoznačne preukázať, že v dobe
kratšej ako 45 dní pred vznikom poistnej
udalosti sa poistený nachádzal v mieste
trvalého alebo prechodného pobytu na
území Slovenskej republiky

Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky celoročného
cestovného poistenia VPPCCP/0514 a príloha č. 3 k poistnej zmluve
s názvom Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre celoročné
cestovné poistenie.
Kontaktujte nás na

Union poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika

0850 111 211
union@nion.sk

Poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
časť G Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného
poistenia VPPCCP/0514
Z poistenia nákladov na technickú pomoc
pri záchrannej akcii má poistený právo na
úhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so
záchrannou
činnosťou
vykonanou
zamestnancami Horskej záchrannej služby
pôsobiacej na území Slovenskej republiky
(ďalej len „HZS“), pokiaľ došlo k poistnej
udalosti v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, pokiaľ
tieto náklady boli poistenému alebo v prípade smrti poisteného
oprávneným dedičom vyúčtované na území Slovenskej republiky v súlade
s platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS
pričom ak nastane smrť poisteného alebo sa poistený dostane do
tiesňovej situácie Union poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady s výnimkou
nákladov hradených z verejného zdravotného poistenia alebo nákladov
hradených z poistenia liečebných nákladov v zahraničí za:

vyhľadávanie osoby (pátranie),

vyslobodzovanie osoby,

prepravu z miesta zásahu do miesta odvozu poisteného dopravnou
zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,

prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu do miesta odvozu
telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou.
Poistná suma je 20.000 €.

 správu potvrdenú lekárom s uvedením diagnózy, ak
bolo dôvodom vykonania záchrannej činnosti
zranenie / úraz poisteného.

Poistenie batožiny
časť C Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného
poistenia VPPCCP/0514
Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poistenému
na poistených veciach poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou počas trvania
poistenia.
Poistná suma (maximálna výška náhrady
škody) je 1.000 €, max. však 350 € / 1 vec,
spoluúčasť 15 €, z toho:

v prípade
poškodenia,
zničenia,
odcudzenia, straty poistených vecí, ktoré
si poistený zakúpil počas cesty a pobytu
je poistná suma 500 €, max. 175 € / 1 vec, pričom ide o sublimit
k poistnej sume.
Poistený sa bude podieľať na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti
sumou 15 € (spoluúčasť). Spoluúčasť odpočíta Union poisťovňa pri
každej poistnej udalosti zo sumy poistného plnenia, ktorú má vyplatiť
poistenému.

Oboznámte sa aj s vylúčeniami z poistenia, ktoré nájdete v časti G čl. 5
VPPCCP/0514 a v časti A čl. 13 VPPCCP/0514.

Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobil úmyselne, pri
výkone povolania a spôsobené vedením motorového vozidla.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
z poistenia s nákladov na technickú pomoc pri záchrannej
akcii

Oboznámte sa aj s vylúčeniami z poistenia, ktoré nájdete v časti C čl. 4
VPPCCP/0514 a v časti A čl. 13 VPPCCP/0514.

V prípade poistnej udalosti predložte Union poisťovni
originály nasledovných dokladov:

záznam o vykonaní záchrannej činnosti

doklad o úhrade nákladov v hotovosti, resp. faktúru
za vykonanie záchrannej činnosti, a to vrátane
rozpisu jednotlivých účtovaných úkonov záchrannej
činnosti

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI z
poistenia batožiny
Odcudzenie batožiny okamžite oznámte na najbližšej
policajnej stanici.
Pokiaľ došlo k odcudzeniu batožiny z ubytovacieho
zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený
písomný doklad o vzniku a rozsahu škody.

Pokiaľ došlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny
počas leteckej prepravy, vyžiadajte si prepravcom potvrdený písomný
doklad o vzniku a rozsahu škody (v prípade leteckej spoločnosti ide o
protokol PIR) a Union poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
časť D Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného
poistenia VPPCCP/0514
Poistenie kryje škody, ktoré spôsobil poistený
poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku.
Union poisťovňa kryje škody na zdraví maximálne do
výšky 100.000 € a škody na majetku maximálne do
výšky 35.000 €.
Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený
spôsobil pri výkone povolania, vedením motorového
vozidla a na požičaných veciach.
Oboznámte sa aj s vylúčeniami z poistenia, ktoré nájdete v časti D čl. 3
VPPCCP/0514 a v časti A čl. 13 VPPCCP/0514.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
V prípade, že spôsobíte škodu inej osobe na zdraví
alebo na majetku:
 neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez
súhlasu Union poisťovne
 vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhraďte a to
ani čiastočne
 zabezpečte si mená a kontaktné adresy svedkov,
resp. ich výpovede
 pri škodách väčšieho rozsahu, pri zranení, alebo
v prípade, že je vaše zavinenie sporné, privolajte aj
políciu a vyžiadajte si policajnú správu
 snažte
sa
zdokumentovať
okolnosti
škody
(poškodenú vec odfotografujte)
 nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu
nebudete rozumieť, resp. k podpisu uveďte
„nerozumiem uvedenému“.

Úrazové poistenia
časť E Všeobecných poistných podmienok celoročného cestovného
poistenia VPPCCP/0514
Poistenie kryje škody:

smrť v dôsledku úrazu do výšky 7.000 €

trvalé následky úrazu do výšky 14.000 €.
Oboznámte sa aj s vylúčeniami z poistenia, ktoré
nájdete v časti E čl. 9 VPPCCP/0514 a v časti A čl.
13 VPPCCP/0514.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE
z úrazového poistenia

POISTNEJ

UDALOSTI

V prípade, že je predpoklad, že úraz zanechá trvalé
následky,
predložte
Union
poisťovni
správu
ošetrujúceho lekára. Union poisťovňa poskytne
odškodné podľa rozsahu trvalých následkov na základe
bodového ohodnotenia lekára. Trvalé následky sa vyhodnocujú najskôr 1
rok od vzniku úrazu.

