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Komplexné cestovné poistenie Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna  Insurance  Group – poistenie 
ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL zahŕňa nasledovný rozsah poistného krytia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovné poistenie ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL    

Doba poistenia max. 365 dní 
(pri veku nad 70 rokov max. 90 dní) 

POISTNÁ SUMA v EUR  
 

CENA ZA BALÍK POISTENIA 

1.) liečebné náklady 110 000 EUR        1 deň 2,00 EUR  

a) terorizmus 40 000 EUR     

   PRÍPLATKY 

2.) úraz  mimo Európy 50% zákl. sadzby 

a) trvalé následky 6 600 EUR    

b) smrť  3 300 EUR  
rekreačný šport 
a zimné športy bez prirážky 

   
rizikový šport 
a šport. súťaže 200% zákl. sadzby 

3.) zodpovednosť  manuálna práca 200% zákl. sadzby 

a) škoda na zdraví 100 000 EUR  

  
  

  
  
  
  
  
  

b) škoda na veci  40 000 EUR  

   

4.) batožina  

a) 1 vec max. 170 EUR  

b) 1 udalosť max. 680 EUR  

   

5.) stratené doklady max. 330 EUR  

   

6.) zdržanie batožiny max. 166 EUR  

   

7.) storno zájazdu 
max. 3 600 EUR 

v tom 1 200 EUR na 1 osobu   

Nadštandardné storno    
zájazdu do výšky dojednanej PS            2,3% z ceny zájazdu 

8.) nečerpané služby 
max. 3 320 EUR/rodina  

( 1 000 EUR/osoba) 
  
  
  
  
  

   

9.) meškanie hromadného 
dopr. prostriedku 

max. 35 EUR  

  

    

10.) ďalšie služby: návšteva chorého, predĺženie pobytu, úhrada tel. výdavkov, preprava 
dieťaťa domov, preprava telesných pozostatkov, predčasný návrat...... 



                                                                                                                                       Produkt 642, 643 

ASSIST - CARD  CLASSIC  ŠPECIÁL – produkt 642, 643 
                                                    

Maximálna doba poistenia je 365 dní, pri veku nad 70 rokov max. 90 dní ! 

Príplatky  :  mimo Európy  ……………….…….......................................................... 50 % 

                rekreačný šport a zimné športy  ......................................................bez prirážky 

                     rizikový šport, manuálna práca, organizovaný šport a športové súťaže..... 200%  

         

U p o z o r n e n i e  ! 

Rekreačné športy a zimné športy sú v cene základného poistenia a je možné poistiť ich bez 
prirážky, v prípade, že sa tieto športy nevykonávajú súťažne.  

 

Základné poistenie sa nevzťahuje na liečenie choroby alebo úrazu, ktoré vznikli v súvislosti   
s vykonávaním profesionálnej i amatérskej organizovanej športovej činnosti, účasťou na 
súťažiach, tréningoch a tiež na vykonávanie rizikových športov (ako napr. horolezectvo, 
jaskyniarstvo, lyžovanie a snowbording mimo vyznačených tratí), ktoré sú vo výlukách 
z poistenia liečebných nákladov ako aj z úrazového poistenia a je nutné pripoistiť si ich za 
prirážku 200 %.    

 

Poistenie nadštandardného storna zájazdu 
V prípade potreby poistenia zájazdu nad rámec poistenia krytého v základnom balíku produktu 

Assist- Card Classic Špeciál (3 600 EUR na 1 poistnú udalosť celkom, v tom  1 200 EUR na 1 poistenú 

osobu) sa suma za poistenie vyčísli sadzbou  2,3 % z celkovej ceny zájazdu. 

Uvedené poistenie nie je možné dojednať samostatne, ale vždy len ku komplexnému cestovnému 

poisteniu.   

Príklad: 

Klient požaduje poistenie zájazdu v celkovej sume 4 800 EUR. Poistenie sa realizuje formou 

nadštandardného poistenia storna zájazdu. Cena poistenia zájazdu sa vyčísli ako 2,3 % zo sumy 4 800 

EUR, t.j. 110,40 EUR.  

V Zmluve o obstaraní zájazdu, súčasťou ktorej je aj poistná zmluva, sa uvedie poistenie 

nadštandardného storna zájazdu osobitne ako: 

           „ poistenie nadštandardného storna zájazdu v sume ......     EUR/ poistné  .......EUR “   

 Napr.  „poistenie nadštandardného storna zájazdu v sume 4 800 EUR/ poistné  110,40 EUR “ 

   

Dojednaná poistná suma  nadštandardného poistenia storna zájazdu predstavuje max. výšku 

poistného plnenia za l poistnú udalosť.  

 

počet dní základná 

sadzba 

zákl. sadzba 

+ prípl. 50% 

/mimo Európy/ 

zákl. sadzba 

+ prípl. 200% 

zákl. sadzba 

+prípl. 200% +prípl. 

50% 

1 deň 2,00 EUR 

 

3,00 EUR 

 

6,00 EUR 

 

7,00 EUR 


