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Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod 
Európska cestovná poisťovňa 
Lamaèská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IÈO: 35 709 332, DIÈ: 2021000487, IÈ DPH: SK2021000487
Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Komplexné Cestovné 
Poistenie PLUS

Poistenie storna 
a prerušenia cesty

Zrušenie zájazdu - aj v prípade 
pozitívneho PCR testu na COVID-19 
vlehote 13 - 0 dní pred odchodom zájazdu. 

do 3 500 €/osoba

Nevyužité služby do 1 500 €

Pátranie na vode a na súši 20 000 €Náklady na pátranie 
a záchranu 

Poistenie liečebných 
nákladov 350 000 €Maximálne poistné plnenie pre 

akútne stavy chronických alebo 
existujúcich ochorení a  krytie 
liečebných nákladov na 
COVID-19 diagnostikovaných v 
Dominikánskej republike, 
Maldivskej republike a 
Spojených arabských 
emirátoch.

Úrazové poistenie Trvalé následky úrazu od 50 %

Poistenie 
zodpovednosti

Škody na majetku alebo zdraví

Poistenie rizík platí pre produkt cestovnej kancelárie EXOTIKA 2021 
do destinácií Dominkánska republika, Maldivská republika a Spojené 
arabské emiráty s termínom návratu do 15 apríla 2021.
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Spoluúèasť
bez spoluúčasti

chronické a existujúce
ochorenia sú poistené

Poistenie batožiny Krádež, znièenie, poškodenie 1 000 €
icev énneC do 1/3 poistnej sumy

ynižotab einakšeM 200 €
ydalkod énetartS 400 €

Preddavok pri strate platobných
prostriedkov 350 €

34 000 €

200 000 €

Asistenčné služby Rozšírené asistenèné služby Áno

Preddavok pre advokáta/kauciu 3 400 €

Informácia o cestovnom poistení pre katalóg EXOTIKA 2021

Poistná zmluva je uzavretá u poisťovateľa Generali Poisťovňa, a.s., odštepný 
závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 
Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 1325/B

Prehľad krytia - EXOTIKA 2021   
Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.




