Osobitné poistné podmienky pre programy cestovného poistenia J&T banky
V prípade poistnej udalosti poskytne Poisťovateľ na jednu Poistenú osobu poistné plnenie maximálne do výšky týchto súm:
Ročné cestovné poistenie - poistné programy J&T banky
Poistná suma
(pre každú
poistenú osobu)

J&T PREMIUM
(pre držiteľa
karty)

J&T EXCLUSIVE
(pre držiteľa
karty + blízke
osoby)

maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia podľa časti II, čl.3, písm. a) až l)
VPP CP 2016

200 000 EUR

x

x

ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizácia, preprava do zdravotníckeho
zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia telesných pozostatkov (podľa časti II,
čl.3, ods.1, písm. a) až f) VPP CP 2016

do 100%

x

x

ambulantné ošetrenie zubov (podľa časti II, čl.3, ods. 1, písm. g) VPP CP 2016)

do 100%

x

x

Rozsah poistenia

Poistenie liečebných
nákladov

dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cestu ich opatrovníka
(podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. h) VPP CP 2016)

návrat jednej spolupoistenej osoby (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. i) VPP CP 2016)

doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletého poisteného (podľa časti II, čl.3,
ods.1, písm. j) VPP CP 2016)
doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm.
k) VPP CP 2016)

denné nemocničné dávky (podľa časti II, čl.3, ods.1, písm. l) VPP CP 2016)

1 700 EUR

x

100%

x

1 400 EUR
120 EUR/noc,
(max. 3 noci)

x

2 000 EUR

x

x

17 EUR / deň

x

x

Poistenie pátrania
a záchrany

náklady na záchrannú činnosť (podľa časti III, čl.4 VPP CP 2016) ; územná platnosť
poistenia pátrania a záchrany je Svet a Slovenská republika

7 000 EUR

x

x

Poistenie
zodpovednosti
za škodu

škody na zdraví alebo veci (podľa časti VII., čl.1 VPP CP 2016)

50 000 EUR

x

x

Úrazové poistenie

trvalé následky úrazu (podľa časti IV, čl.6 VPP CP 2016)
smrť úrazom (podľa časti IV, čl.5 VPP CP 2016)

15 000 EUR
15 000 EUR

x
x

x
x

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež
(podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. a) VPP CP 2016)

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

x

x

350 EUR

x

x

300 EUR

x

x

350 EUR

x

x

Poistenie batožiny a
dokladov

Poistenie
stornopoplatkov,
poistenie prerušenia
cesty
Asistenčné služby
Asistenčné služby
nadštandard
Územná platnosť
poistenia

doklady (podľa časti V, čl.1, ods. 1, písm. b) VPP CP 2016)
nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny prepravnou spoločnosťou (podľa
časti V, čl.1, ods.1, písm. c) VPP CP 2016)
okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podľa časti V, čl.1, ods.1, písm. d) VPP CP 2016
náhrada stornopoplatkov pri nenastúpení na cestu (podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5
a) VPP CP 2016)

1 000 EUR
spoluúčasť 5%

náhrada uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu pri
prerušení cesty (podľa časti VI, bod A, čl.4, ods.5 b) VPP CP 2016)
nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách (podľa časti I. čl.10 VPP CP 2016)
pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) (podľa časti X. VPP CP 2016)
preddavok na advokáta/kauciu (podľa časti X. VPP CP 2016)

500 EUR (bez
spoluúčasti)
áno
áno
800 EUR

x
x
x
x
x
Svet

Svet

