Kompletná ponuka produktov cestovného poistenia pre účastníkov tábora East Point
s trvalým pobytom v Slovenskej republike

Produkt a Poistné krytie

Poistenie
storna
Poistenie
prerušenia
cesty

Poistenie
batožiny

SOS na
horách

Úrazové
poistenie

Náhrada storno
poplatkov pri
nenastúpení na cestu
Náhrada uhradených,
ale nečerpaných služieb
Náhrada pri poškodení,
krádeži, zničení alebo
strate batožiny
Náhrada cenných vecí
(napr. šperky, hodinky,
kožušiny a techn. zar.)
Poistenie pátrania
a záchrany (vrátane
Horskej záchr. služby)
Odškodnenie v prípade
trvalých následkov úrazu
od 10%
Smrť úrazom

Poistenie
zodpovednosti

Škody na veci alebo
zdraví

Tábory STORNO

Tábory EURO

DCR-plus

pre deti /*
súčasť základnej ceny
298,- €

pre deti /*
pripoistenie s doplatkom

pre starších ako 18 r. /**
s doplatkom

2,50 € /pobyt

+ 3,50 € /pobyt
spolu 6,- €

+ 8,50 € /pobyt
spolu 11,- €

až do dojednanej
poistnej sumy,
spoluúčasť 20%
až do dojednanej
poistnej sumy,
spoluúčasť 20%

až do dojednanej
poistnej sumy,
spoluúčasť 20%
až do dojednanej
poistnej sumy,
spoluúčasť 20%

až do dojednanej
poistnej sumy,
spoluúčasť 10%

x

do 670 €

do 700 €

x

do 1/4 poistnej sumy

do 1/4 poistnej sumy

x
u detí do 18 rokov hradí
zdrav. poisťovňa / štát

x
u detí do 18 rokov hradí
zdrav. poisťovňa / štát

do 7.000 €

do 1.660 €

do 1.660 €

do 1.700 €

do výšky primeraných
nákladov na pohreb,
max. 670 €

do výšky primeraných
nákladov na pohreb,
max. 670 €

do 1.700 €

do 10.000 €

do 10.000 €

do 10.000 €

x

/* len pre účastníkov s bydliskom na Slovensku, do dovŕšených 18 rokov v čase nadobudnutia účinnosti (zaplatení 1. zálohy)
Zmluvy o obstaraní zájazdu
/** len pre účastníkov s bydliskom na Slovensku, nad 18 rokov v čase nadobudnutia účinnosti (zaplatení 1. zálohy) Zmluvy o
obstaraní zájazdu; nie je povinné, ale odporúčame ho uzavrieť

Cestovné poistenia Tábory STORNO, Tábory EURO a DCR-plus sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami
cestovného poistenia (ECP-VPP-2016) a Zvláštnym dojednaním č. 1 k ECP-VPP-2016
Oba dokumenty sú k nahliadnutiu tu: http://www.eastpoint.homecare.sk/zmluvne-podmienky/ alebo
http://www.europska.sk/servis/poistne-podmienky
Povinná informácia pre objednávateľa pred uzavretím poistenia: „Informačný dokument o poistnom produkte“

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
Infolinka: +421-(0)2-544 177 04
e-mail: info@europska.sk

Pre cestovné poistenie cudzincov (detí s trvalým pobytom mimo SR) odporúčame:
1. poistenie v materskej krajine (pre nečlenské štáty EÚ vrátane liečebných nákladov – podmienka pre prijatie
Vášho dieťaťa do tábora – necháte nám potrebnú dokumentáciu s kontaktnými údajmi pre hlásenie)
2. poistné produkty od poisťovne Generali – ECP „Welcome“ a/alebo „ACR“ – zariadime pre Vás, len nás o potrebe
poistenia tohto typu informujte (tabuľku s cenami za pobyt a poistným krytím nájdete na nasledujúcej strane)
3. prípadne verziu bez poistenia, ak máte európsky preukaz zdravotného poistenia (ten je nutnou podmienkou pre
prijatie Vášho dieťaťa do tábora)
Dôležitá poznámka pre cudzincov: informujte nás, keď Vaše dieťa nie je poistené pre záchranu v horách – poistíme
ho my, bezprostredne pred návštevou roklín (ak sa na to bude osobne cítiť a veliteľ tábora bude súhlasiť s jeho účasťou)

Ponuka produktov cestovného poistenia pre účastníkov tábora East Point
s trvalým pobytom mimo Slovenskú republiku
Výška doplatku:

24,80 €

12,60 €

