
     

                                                                                
 
 

       __________________________________________________________________________________ 
 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B  
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS  
Člen European Travel Insurance Group (ETIG) 
 
www.europska.sk  

 

Zmeny VPP, platné od 7.6.2019 

Krátkodobé VPP 

Názov: ECP VPP 2019 v2 

Zmeny:  

• Výklad pojmov: Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz majú novú podmienku. Okrem 5 

dňovej liečby musí mať klient predpísané lieky: 

Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz:  ochorenie alebo úraz, ktorého vznik sa nedal predpokladať na 

základe predošlého zdravotného stavu poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, ktoré nevyplývalo zo známej 

poruchy zdravia, ktorú poistený alebo jeho rodinní príslušníci mali už pred uzavretím poistenia a zároveň si 

vyžadovalo/l aspoň 5 dňovú liečbu podľa potvrdenia odborným lekárom a táto liečba zároveň vyžadovala medikáciu 

liekom výhradne viazaným na lekársky predpis. 

 

• Článok 5 • Všeobecné výluky z poistenia doplnená výluka 

Poistná ochrana sa nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré  

2. Poistenie podľa týchto VPP nekryje akékoľvek náklady poisteného spojené s použitím prostriedkov diaľkovej 

komunikácie (napr. s použitím mobilného telefónu, internetového pripojenia). 

 

• Článok 7  Splatnosť poistného : doplnená veta  

Poistné je splatné v deň vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy 

 

• Článok 19 • Výluky z poistenia doplnená podmienka, ktorá nám v predchádzajúcich VPP ušla: 

Poistnou udalosťou popri všeobecných výlukách z poistenia uvedených v čl. 5 nie je :  

1. ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí so zhoršením chronického a existujúceho ochorenia poistenej 

osoby a jej rodinných príslušníkov. V produktoch    Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS a Komplexné cestovné 

poistenie - ročné VIP táto výluka neplatí ak ide o neočakávané akútne zhoršenie chronického a/alebo existujúceho 

ochorenia;  

http://www.europska.sk/
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• Článok 35 • Výluky z poistenia: doplnená výluka :  

Z poistenia sú popri všeobecných výlukách uvedených v čl. 5 vylúčené úrazy 

4. v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného. 

 

• Článok 43 • Rozsah poistného plnenia v zahraničí : predefinovaná preprava :  

Poisťovateľ nahradí až do výšky dohodnutej poistnej sumy preukázané náklady na  

1.5 poisťovateľom organizovanú prepravu a/alebo preloženie poisteného do najbližšej nemocnice, respektíve 

zdravotníckeho zariadenia primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom;  

 

• Článok 45 • Výluky z poistenia: doplnená podmienka schválenia prepravy ambulantným lietadlom 

poisťovateľom: 

Poistná ochrana sa popri všeobecných výlukách uvedených v čl. 5 nevzťahuje na náklady za:  

13. prepravu poisteného podľa Článku 43 bod 1.5. a bod 1.6. VPP ambulantným lietadlom bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu poisťovateľa. 

 

Zmena pre nePLUSové poistenia:  

• Výklad pojmov: všeobecné infekčné ochorenia sú nahradené konkrétnymi chorobami: 

16. Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz v balíkoch Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD, 

Komplexné cestovné poistenie KOMFORT, Poistenie storna ŠTANDARD, ACR, DCR, Detské tábory, Tábory EURO a 

Tábory STORNO: ochorenie alebo úraz, ktorého vznik sa nedal predpokladať na základe predošlého zdravotného stavu 

poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, ktoré nevyplývalo zo známej poruchy zdravia, ktorú poistený alebo jeho 

rodinní príslušníci mali už pred  uzavretím  poistenia a zároveň si vyžadovalo/l pobyt v nemocnici. Podmienka pobytu v 

nemocnici odpadá pri: 

- zlomeninách dlhých a krátkych kostí, 

– ochoreniach: varicela, detská obrna, tetanus, besnota, salmonelóza, bakteriálna meningitída, kliešťová encefalitída, 

hepatitída typu A. 

http://www.europska.sk/
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Poistenie asistencie k vozidlu a opustenej domácnosti 

Názov: ECP-VPP-AsMV a OD 2019 

Vo VPP sú zmeny s dôvodu legislatívy a táto produktová zmena: 

• umožňujeme poistiť vozidlo blízkej osoby, alebo vozidlo, ktoré má klient vedené na firmu, ktorú vlastní: 

Článok 13 • Predmet poistenia 

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú za podmienok uvedených podľa čl. 2 VPP a v poistnej zmluve.  

Predmetom poistenia je viacstopové motorové vozidlo do 3,5 t, špecifikované v poistnej zmluve, ktorého vlastníkom 

alebo držiteľom je poistený, blízka osoba poisteného, alebo podnikateľský subjekt, ktorým je poistený ako fyzická 

osoba podnikateľ alebo právnická osoba, v ktorej je poistený spoločníkom. 

Blízka osoba: manžel/ka, súrodenec poisteného, rodičia poisteného, rodičia manžela/ky, deti, osoba žijúca 

preukázateľne s poisteným v spoločnej domácnosti;   
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