- POTVRDENIE O POISTENÍ Insurer / Poistiteľ: MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Policyholder / Poistník: Premier Sport Tour s.r.o.
Policy No. / Číslo poistnej zmluvy: 316.112
Insured Person / Poistený: podľa prílohy/ as per attached „ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU“,
kolónka/ column: „Meno a priezvisko“
Dates of Coverage / Poistený od–do: podľa prílohy/ as per attached „ZMLUVA O OBSTARANÍ
ZÁJAZDU“, riadok/ row „TERMÍN“
V prípade núdze, alebo ak potrebujete lekársku pomoc, volajte
Please call in case of emergency or if any medical assistance is required
Asistenčnú službu/ assistance services provider MetLife
+421 2 20 678 678
V naliehavej situácii, alebo ak potrebujete lekársku pomoc, volajte nepretržitú asistenčnú službu
spoločnosti MetLife
Please call non-stop assistance service of the company MetLife in case of any medical assistance
needed.
Odberateľ úhradou poistného potvrdzuje, že v súvislosti s poistením, ktoré dojednal pre poistených, mu
Premier Sport Tour, s.r.o. poskytol Potvrdenie o poistení, Rozsah poistného krytia, Asistenčnú kartičku
a Pokyny pre poisteného v prípade poistnej udalosti. Všeobecné poistné podmienky pre cestovné
poistenie, IPID a rozsah krytia sú prístupné na www.futbaltour.sk. Tlačivá na hlásenie poistnej udalosti
sú prístupné na https://www.metlife.sk/pre-klientov/klientsky-servis/tlaciva-na-stiahnutie/.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA
Poistenie liečebných nákladov
- pre obete teroristického útoku je limit poistného plnenia 100 000
€/ osobu
Poistenie asistenčných služieb
- pre obete teroristického útoku je limit poistného plnenia 100 000
€/ osobu
- 24 hodinová služba, Lekársky personál, Lekárske odporúčania,
Priama úhrada nákladov asistenčnou službou, Letecká
ambulancia, Zaistenie liekov pre naliehavé prípady, Informácie
o vízach a očkovaní, Poradenstvo pri strate batožiny, cestovného
pasu a cestovných dokladov, Prenos núdzových správ,
Zabezpečenie hotelového ubytovania, Zabezpečenie návratu detí.
Kaucia
Limit poistného plnenia na akútne zubné ošetrenie
Náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických,
ortopedických alebo protetických pomôcok
- spoluúčasť
Náklady na prevoz poistenej osoby (vrátane repatriácia)
- pre obete teroristického útoku je limit poistného plnenia 100 000
€/ osobu
Pohrebné náklady v zahraničí

Oddiel
VPP

Limit poistného
plnenia/ osobu

B.1.1

300 000 €
B.1.3

B.1.3
B.1.1

5 000 €
350 €

B.1.3

200 €
0€

B.1.2

300 000 €

B.1.2

3 000 €

Cestovné výdavky pre rodinných príslušníkov poisteného
- limit poistného plnenia na jeden deň pobytu
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
Poistenie náhrady cestovných dokladov
- limit poistného plnenia na jednu batožinu
- spoluúčasť
Poistenie oneskorenia batožiny
- spoluúčasť
Poistenie oneskorenia cesty
Meškanie letu z dôvodov na strane poskytovateľa leteckých služieb
o viac ako 4 hodiny, kvôli ktorému poistená osoba zmeškala
športový zápas, ktorý je predmetom zmluvy o obstaraní zájazdu s
poistníkom. Poistné plnenie je do výšky ceny lístka na zápas
a nákladov na ubytovanie po odpočítaní spoluúčasti.
- časová spoluúčasť
- spoluúčasť na poistnom plnení
Zmeškanie/Storno letenky/cest. lístka resp. zájazdu/
predčasný návrat z dôvodov, ktoré poistený nevedel ovplyvniť po
dni zakúpenia zájazdu: napr.
• smrť, choroba alebo vážny úraz poisteného,
• smrť, choroba alebo vážny úraz blízkeho rodinného
príslušníka, vrátane toho, ak je blízky rodinný príslušník
spolucestujúca osoba,
• živelné udalosť alebo vlámanie do bytu alebo domu na
trvalom bydlisku poisteného,
• autonehoda poisteného na ceste na letisko,
• úplné neuskutočnenie letu z dôvodov na strane
poskytovateľa leteckých služieb, nepriaznivého počasia,
štrajku / protestnej akcie zamestnancov dopravcu,
teroristického útoku.
• iné okolnosti, ktoré poistený nevedel ovplyvniť
Poistné plnenie je do výšky stornopoplatkov na zájazd, vrátane
lístkov na zápas, letenku alebo ubytovanie a pod. - po odpočítaní
spoluúčasti.
- spoluúčasť
Poistenie úrazu
- Smrť
- Úplná trvalá invalidita
- Akumulovaný limit poistného plnenia na nehodu
Poistenie zodpovednosti za škody
Poistenie denných dávok pri hospitalizácii v zahraničí
Zimné športy
Rizikové športy
Maximálna dĺžka jednej cesty
POISTNÉ NA OSOBU A DEŇ:
Územná platnosť EURÓPA
Územná platnosť SVET

B.1.3

B.2

B.3

3 000 €
100 €
700 €
400 €
350 €
0€
300 €
4 hodiny

500 €

4 hodiny
10%

B.3

Európa 1 000 €
Svet 1 500 €

10%
A.1
A.2.1
B.1.5
A.3

3 500 €
40 000 €
400 000 €
200 000 €
80 €/deň
ÁNO
NIE
90 DNÍ
3,50 €
5,50 €

