
 

 
 
ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA o zmenách  
v CESTOVNOM POISTENÍ PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDOV – zahraničné zájazdy  
od 01.01.2021  
 
Najpodstatnejšou zmenou je: 
a) zvýšenie poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí na 300.000 €, 
b) zvýšenie poistného krytia pre úrazové poistenie – trvalé následky úrazu na 20.000 €, smrť úrazom na 

10.000 €, 
c) zvýšenie poistného krytia pre poistenie nevydarenej dovolenky na 25 € / deň poistený a 15 € / deň 

spoluprihlásená blízka osoba, 
d) zvýšenie poistného krytia pre poistenie  nákladov v prípade nepojazdného vozidla na 450 € / osoba,  

spolu max. 2.000 €, 
e) zvýšenie poistného krytia pre poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku na 6€/hodina, 

max 60€, 
f) doplnenie nového balíku A1 PANDEMIC, ktorý zahŕňa krytie nákladov spojených s ochorením 

klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia alebo s podozrením na 
toto ochorenie (napr. COVID-19), a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy 
označené ako rizikové (cestovateľský semafor); konkrétne ide o: 
- náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény,  
- cestovné náklady na spätnú prepravu po ukončení karantény,  
- storno zájazdu z dôvodu nariadenej karantény a z dôvodu nesplnenia podmienok určených 

prepravcom alebo CK. 
Balík A1 PANDEMIC je možné dojednať len pre osoby vo veku do 69 rokov (vrátane). 

g) možnosť rozšíriť poistné krytie o vybrané doplnkové poistenia  
- poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo,  
- poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel,  
- poistenie dovolenkovej domácnosti,  
- poistenie domáceho miláčika 

a 
h) s tým súvisiaca úprava sadzieb poistného: 
 

poistenie účastníkov zahraničných zájazdov 

riziková skupina TURISTA 

územná platnosť 

A1 
PANDEMIC 

A1 A3 B C D 

Európa 4,00 € 2,50 € 3,50 € 0,60 € 0,90 € 1,50 € 

mimo Európy 5,00 € 2,90 € 4,20 € 0,90 € 1,10 € 1,70 € 

svet 7,00 € 3,80 € 6,00 € 1,30 € 1,50 € 2,20 € 

  

riziková skupina ŠPORT 

územná platnosť 

A1 
PANDEMIC 

A1 A3 B C D 

Európa 8,00 € 5,00 € 6,00 € 0,60 € 1,70 € 3,00 € 

mimo Európy 10,00 € 5,80 € 7,10 € 0,90 € 2,20 € 3,40 € 

svet 14,00 € 7,60 € 10,00 € 1,30 € 2,90 € 3,60 € 

 
 



 

 
 
 

doplnkové poistenia 

územná platnosť 
doplnkové poistenie 

Európa mimo Európy svet 

asistenčných služieb pre nepojazdné vozidlo 1,99 € --- --- 

asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel 0,90 € --- --- 

dovolenkovej domácnosti 0,55 € 0,55 € 0,55 € 

domáceho miláčika 0,75 € 0,75 € 0,75 € 

 
 
Všetky uvedené zmeny budú zapracované: 
- v nových poistných knižkách (s označením CPUZ0121) s novým ľahko odlíšiteľným vizuálom,  
- v poistných zmluvách pre cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov,  
- v infoletákoch s názvom Sprievodca cestovným poistením pre účastníkov zájazdov 
 
ktoré bude nevyhnutné od 01.01.2021 používať pri uzatváraní poistenia.  
 
Všetky vyššie spomínané zmeny (okrem doplnkových poistení) budú od 01.01.2021 zapracované aj v 
našej ONLINE APLIKÁCII cestovného poistenia. 
 
Doplnkové poistenia budú v našej ONLINE APLIKÁCII cestovného poistenia k dispozícii od 01.02.2021. 
 
 
 

 


