Informácie
o povinnom
zájazdu
pre prípad úpadku cestovnej kancelárie
Komplexné
cestovnézmluvnom
poistenie poistení
k zájazdom
2019
Cestovná kancelária SENECA TOURS, spol. s r.o. a cestovná kancelária
Hechter Slovakia.sk, s.r.o. majú na rok 2019 uzatvorenú poistnú
zmluvu v zmysle zákona 170/2018 Z.z. u poisťovate¾a Generali Poisťovòa, a.s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovòa so sídlom Lamaèská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IÈO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. è. 1325/B

Preh¾ad krytia
Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.
Poistenie storna
a prerušenia cesty

Zrušenie zájazdu do Európy
Zrušenie zájazdu do Sveta

Komplexné cestovné poistenie - riziká

Spoluúèasť

Nevyužité služby

Poistenie batožiny

Poistenie lieèebných
nákladov

Úrazové poistenie
Poistenie
zodpovednosti
Asistenèné služby

Komplexné Cestovné
Poistenie PLUS

do 4.000 €
do 1.000 €

do 8.000 €
do 1.000 €

spoluúèasť 10%
pre ochorenia, ktoré si
vyžadujú hospitalizáciu
spoluúèasť 25%
pre ochorenia, ktoré si
nevyžadujú hospitalizáciu,
chronické a existujúce
ochorenia nie sú poistené

bez spoluúèasti
chronické a existujúce
ochorenia sú poistené

do 1.350 €

do 1.500 €

700 €

1.000 €

do 1/3 poistnej sumy

do 1/3 poistnej sumy

Meškanie batožiny

140 €

200 €

Stratené doklady

340 €

400 €

Preddavok pri strate platobných
prostriedkov

nepoistené

350 €

Pátranie na vode a na súši

15.000 €

20.000 €

Maximálne poistné plnenie

300.000 €

350.000 €

Krádež, znièenie, poškodenie
Cenné veci

Náklady na pátranie
a záchranu

Komplexné Cestovné
Poistenie KOMFORT

akútne stavy chronických
alebo
existujúcich ochorení

nepoistené

25.000 €

Ambulantné ošetrenie
Zubné ošetrenie
Hospitalizácia, prevoz do vlasti
Návšteva chorého:
cesta tam a späť
1 noc (max. 5 nocí)
Doprava detí do vlasti

do 100 %

do 100 %

do 100 %
nepoistené
1.700 €

do 100 %
83 €
2.000 €

Trvalé následky úrazu od 50 %

17.000 €

34.000 €

Škody na majetku alebo zdraví

100.000 €

200.000 €

Rozšírené asistenèné služby
Preddavok pre advokáta/kauciu

Áno

Áno

1.700 €

3.400 €

Poistenie asistencie k motorovému vozidlu:
Asistenèné služby - vyh¾adanie servisu a konzultácia, technická pomoc
a oprava na mieste, odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie
alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla

1.500 €

1.500 €

5.000 €

5.000 €

Poistenie opustenej domácnosti a asistenèné služby k domácnosti
Povodne a záplavy, vandalizmus a vandalizmus po vlámaní, škody
po zadymení, skratoch, rozbití skla, údere blesku, výpadku elektr. energie,
odstránenie príèin a následkov havarijného stavu a poruchy, odomknutie
zabuchnutých dverí
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