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P O DM I EN K Y CE S TO V NÉ H O  P O I S T E NI A  
 pre účastníkov domácich zájazdov 

I.  Poistené osoby 
 
Poistený je každý účastník  zájazdu, ak mu bola vystavená poistná zmluva. 
Poistený môže byť aj cudzí štátny príslušník, pokiaľ je riadnym účastníkom zájazdu a miesto 
konania zájazdu nie je v krajine, kde je cudzí štátny príslušník prihlásený k trvalému pobytu alebo 
kde je cudzí štátny príslušník účastníkom verejného zdravotného poistenia. 

 
 

II.  Územná platnosť poistenia 
 
Slovenská republika   

 
 
III.  Riziková skupina 

 
TURISTA osoba, ktorá nebude športovať, pohybovať sa v rizikovom prostredí, 

manuálne pracovať 
 

ŠPORT osoba, ktorá bude prevádzkovať zimné športy (lyžovanie po 
vyznačených trasách, snowboarding po vyznačených trasách, beh na 
lyžiach po vyznačených trasách, jazda na boboch po vyznačených 
trasách, korčuľovanie na ľade, sánkovanie) alebo bude prevádzkovať 
rizikové športy 

 
IV.  Sadzobník poistného 

 
Poistné je určené v závislosti od rizikovej skupiny a rozsahu poistenia (balík poistenia) na osobu 
a deň nasledovne: 

 

riziková skupina TURISTA 

balík poistenia 
 

A B 

dospelé osoby 1,00 € 0,30 € 

deti do 15 rokov 0,50 € 0,15 € 

 

riziková skupina ŠPORT 

balík poistenia 
 

A B 

dospelé osoby 2,00 € 0,60 € 

deti do 15 rokov 1,00 € 0,30 € 

 
 
V.  Balíky poistenia, predmet a rozsah poistenia 

 
Poistený má právo vybrať si z nasledovných balíkov poistenia, pričom zvolený balík poistenia je 
uvedený v poistnej zmluve. 
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územná platnosť 

Slovenská 
republika 

 

balík poistenia 
A B 

poistenie 

1. poistenie batožiny x 
 2. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu x x 

3. úrazové poistenie x x 

4. poistenie storna zájazdu x 
 5. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb x 
 6. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii x 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pre nižšie uvedené poistenia platia Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre 
účastníkov zájazdov VPPCPUZ/1116 (ďalej len „VPPCPUZ/1116“).  
 
1. poistenie batožiny 
časť C VPPCPUZ/1116  

 

balík poistenia poistenie batožiny 

A x 

B  

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 

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 poisťovateľ pri každej poistnej udalosti zo sumy poistného plnenia, ktorú má 
vyplatiť poistenému. 
 
Vylúčenia z poistenia batožiny sú uvedené v časti C čl. 4 VPPCPUZ/1116. 
  
 
2. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
časť D VPPCPUZ/1116  
 

balík poistenia poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za 
škodu 

A x 

B x 

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 
Poistenie kryje škody, ktoré spôsobil poistený poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku. 
poisťovateľ 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. 

 
Vylúčenia z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu sú uvedené v časti D čl. 3 
VPPCPUZ/1116. 
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3. úrazové poistenie 
časť E VPPKCPUZ/0114  
 

balík poistenia úrazové poistenie 

A x 

B x 

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 
Poistenie kryje škody: 
 smrť v dôsledku úrazu do výšky 7.000 € 
 trvalé následky úrazu do výšky 14.000 €. 
 
Vylúčenia z úrazového poistenia sú uvedené v časti E čl. 8 VPPCPUZ/1116. 
 
4. poistenie storna zájazdu  
časť F VPPCPUZ/1116  
 

balík poistenia poistenie storna 
zájazdu 

A x 

B  

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 
Z poistenia storna zájazdu má poistený právo na úhradu stornopoplatku, príp. jeho časti, ktorý mu 
vyúčtuje cestovná kancelária v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu alebo na úhradu poplatku za zmenu 
termínu vopred objednanej dopravy, ak táto doprava bola súčasťou ceny za zájazd, a to v prípade, že 
poistený stornoval zájazd z nasledovných dôvodov: 
 akútna choroba poisteného alebo jeho blízkej osoby 
 úraz poisteného alebo jeho blízkej osoby 
 hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby 
 smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby 
 akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia maloletého dieťaťa 
 nedobrovoľná strata zamestnania poisteného 
 živelná udalosť 
 vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení  
 škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby 
 pri individuálnej doprave počas cesty vážna dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin 

tretej osoby, a to pokiaľ znemožňujú poistenému pokračovať v ceste 
Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške 80% stornopoplatku, v prípade hospitalizácie 
poisteného alebo jeho blízkej osoby trvajúcej viac ako 3 dni nepretržite vo výške 90% stornopoplatku, v 
prípade smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby 100% stornopoplatku, maximálne však: 
 pre balík poistenia A 1.000 € / osoba, spolu max. 3.000 €. 
 
Vylúčenia z poistenia storna zájazdu sú uvedené v časti F čl. 3 VPPCPUZ/1116. 
 
5. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb 
časť G, ods. IV. VPPCPUZ/1116  
 

balík poistenia poistenie predčasného 
návratu a nečerpaných 
služieb 

A x 

B  

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 
Ak počas zájazdu došlo k úmrtiu poisteného, alebo ak sa poistený vrátil zo zájazdu pred jeho 
plánovaným ukončením z dôvodu jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného 
stavu alebo že poistenému počas zájazdu zomrela blízka osoba, alebo že počas zájazdu blízka osoba 
poisteného, ktorá nevycestovala s poisteným, bola hospitalizovaná v dôsledku akútnej choroby alebo 
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úrazu ohrozujúceho jej život, alebo že počas zájazdu nastala živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na 
majetku poisteného a vyžaduje si jeho návrat, poisťovateľ uhradí poistenému alebo v prípade jeho 
úmrtia jeho blízkym osobám: 
 nevyhnutné cestovné náklady spojené s predčasným návratom zo zájazdu do výšky 350 € / 

osoba, spolu max. 1.400 € 
 nečerpané služby, ktoré sa vypočítajú ako základná cena služieb (t.j. cena za ubytovanie a stravu) 

za ten počet nocí, o ktoré sa vrátil poistený zo zájazdu skôr do výšky 700 € / osoba, spolu max. 
2.800 €. 

 

Vylúčenia z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb sú uvedené v časti G, ods. IV, 
čl. 2 VPPCPUZ/1116. 
 
6. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii 
časť H VPPCPUZ/1116 
 

balík poistenia poistenie nákladov na 
technickú pomoc pri 
záchrannej akcii 

A x 

B  

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia 
 
Z poistenia nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii má poistený právo na úhradu nákladov, 
ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami miestne príslušnej 
záchrannej služby, pokiaľ došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky, 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 €. 
 
VI.  Časová platnosť poistenia 
 

1. Poistenie storna zájazdu začína nasledujúcim dňom po dni objednania zájazdu, za podmienky, že 
v deň objednania zájazdu bolo zároveň uhradené poistné a končí okamihom nástupu na zájazd. 
Podmienkou účinnosti poistenia je, že poistné bolo zaplatené najneskôr v deň prihlásenia sa na 
zájazd. V prípade, že poistenie storna zájazdu bolo dojednané neskôr ako v deň objednania zájazdu 
(uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu), poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie. 

 
2. Ostatné druhy poistenia sú účinné od nástupu na zájazd až do ukončenia zájazdu. 
 Nástupom na zájazd sa rozumie: 

a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - príchod poisteného v deň určený cestovnou 
kanceláriou na spoločné zoradisko určené cestovnou kanceláriou, 

b) pri individuálnej doprave - vycestovanie priamou cestou z miesta bydliska poisteného do miesta 
konania zájazdu podľa ponukového katalógu cestovnej kancelárie alebo jemu na roveň 
postaveného ponukového listu, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné. 
 

Ukončením zájazdu sa rozumie: 
a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - vystúpením z dopravného prostriedku, 

ktorým bola vykonaná organizovaná doprava zájazdu, v mieste určenom cestovnou kanceláriou 
ako výstupisko pre príslušného poisteného po ukončení zájazdu, 

b) pri individuálnej doprave - pricestovanie priamou cestou z miesta konania zájazdu podľa 
ponukového katalógu resp. jemu na roveň postaveného ponukového listu do miesta bydliska 
poisteného. 


