DoDatok k návrhu poistnej zmluvy
pre inDiviDuálne cestovné poistenie
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B,
organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko,
IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo
registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ“)
Číslo návrhu poistnej zmluvy:
Poisťovateľ a poistník podľa návrhu poistnej zmluvy pod uvedeným číslom uzatvárajú dodatok k návrhu poistnej
zmluvy pre individuálne cestovné poistenie (ďalej len „dodatok“) v nasledovnom znení:
1. Odchylne od všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie (ďalej len „VPP-CP“), časť 1, článok 8 sa
týmto menia nižšie uvedené údaje – Rozsah poistných súm podľa typu poistenia – v tabuľke Rozsah nárokov
vyplývajúcich z cestovného poistenia, členenie na jednotlivé typy, poistné sumy, zľavy a prirážky, čím dochádza k
zvýšeniu poistných súm v prospech poistníka/poisteného nasledovne:
a. Poistná suma pre Liečebné náklady
Rozsah nárokov

Rozsah poistných súm podľa typu poistenia
Optimum

Štandard

Exclusive

Územná platnosť Európa

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Územná platnosť celý svet

50 000 €

100 000 €

200 000 €

b. Poistná suma pre riziko Hospitalizácia

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16269/E1

Rozsah nárokov

Rozsah poistných súm podľa typu poistenia
Optimum

Štandard

Exclusive

Územná platnosť Európa

50 000 €

100 000 €

200 000 €

Územná platnosť celý svet

50 000 €

100 000 €

200 000 €

2. Poisťovateľ na základe priaznivého škodového priebehu v krátkodobom individuálnom cestovnom poistení
s územným rozsahom Európa pristúpil k zníženiu základných sadzieb poistného v krátkodobom individuálnom
cestovnom poistení v prospech poistníka/poistených. Keďže z dôvodov uvedených v prvej vete došlo k zníženiu
sadzieb v krátkodobom individuálnom cestovnom poistení, a zároveň, sa týmto dodatkom zvyšuje Rozsah
poistných súm podľa typu poistenia aj pre územnú platnosť svet okrem USA a Kanady ako aj pre celý svet
v prospech poistníka/poisteného, sa týmto dodatkom mení bod 5 údaje o poistnom v návrhu poistnej zmluvy pre
Individuálne cestovné poistenie (v časti Prirážka za územný rozsah poistenia) a časť prirážky v Zozname poistených
osôb pre individuálne cestovné poistenia a znie nasledovne:
a. v prípade krátkodobého poistenia (poistenie uzatvorené na dobu kratšiu ako je jeden rok, t. j. menej než 365
dní, resp. 366 dní v prípade prestupného roka) sa na základnú sadzbu poistného uplatňuje:
– 70 % prirážka za územný rozsah poistenia svet okrem USA a Kanady;
– 120 % prirážka za územný rozsah poistenia celý svet.
b. v prípade celoročného poistenia (poistenie uzatvorené na dobu jedného roka, t. j. 365 dní, resp. 366 dní v
prípade prestupného roka) sa na základnú sadzbu poistného uplatňuje:
– 130 % prirážka za územný rozsah poistenia svet okrem USA a Kanady;
– 650 % prirážka za územný rozsah poistenia celý svet.

3. Tento dodatok mení vyššie uvedený návrh poistnej zmluvy a zoznam poistených osôb k individuálnemu
cestovnému poisteniu a VPP-CP s tým, že v prípade rozporu medzi týmto Dodatkom a návrhom poistnej zmluvy,
resp. zoznamom poistených osôb k individuálnemu cestovnému poisteniu, VPP-CP, prípadne inými prílohami
návrhu poistnej zmluvy, majú prednosť a sú platné a účinné ustanovenia tohto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia návrhu poistnej zmluvy a VPP-CP zostávajú v pôvodnom znení bez zmien platné a účinné.
5. Poistník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poistné uvedené v návrhu poistnej zmluvy a v zozname poistených
osôb je vypočítané v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dodatku.
6. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre poistníka, jeden pre poisťovateľa. Dodatok tvorí
neoddeliteľnú súčasť návrhu poistnej zmluvy.
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Groupama poisŤovŇa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25
OR SR Bratislava I, odd: Po, vložka číslo: 2019/B
IČO: 47 236 060, IČ DPH: SK4020340236

podpis a odtlačok pečiatky poisťovateľa

