
KRÁTKODOBÉ CP pomôcka

Allianz AXA Assistance Európska CP Generali Poisťovňa Union poisťovňa Uniqa poisťovňa Wüstenrot poisťovňa

KRÁTKODOBÉ cestovné poistenie

Kedy treba kúpiť
poistenie STORNA?

Čo ak poistenie
STORNA nekúpim
spolu so zájazdom?

dĺžka čakacej doby je 14 d

poistná ochrana začína až
10. dňom po uzavretí
poistenia a zaplatení
poistného

poistná ochrana začína až
10. dňom po uzavretí
poistenia a zaplatení
poistného

poistenie začína 15. 
dňom po dojednaní
poistnej zmluvy

do 24.00 hodiny dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje po
dni, kedy došlo: 
 
a) k zaplateniu prvej splátky
alebo k zaplateniu ceny
cestovnej služby
poskytovateľovi služieb,
pričom rozhodujúcou je tá
skutočnosť, ktorá nastala skôr
alebo 
b) k záväznej rezervácii
cestovnej služby, ktorá je
poskytovateľom služby
potvrdená a zároveň nie je
poskytovateľom služby
požadované zaplatenie prvej
splátky 
alebo zaplatenie ceny
cestovnej služby pred dňom
začiatku jej čerpania

Pokiaľ je poistenie storna
cesty dojednané menej než
15 dní pred plánovaným
dátumom odjazdu,
poskytneme poistné 
plnenie iba z poistenia
zmeškania odjazdu alebo
predčasného návratu.

spolu s kúpou zájazdu /
cesty

spolu s kúpou zájazdu /
cesty

najneskôr 2 pracovné dni
po dni záväzného
objednania služby

do 24.00 hod dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje
po dni kedy došlo k
zaplateniu prvej splátky
alebo ceny
zájazdu/cesty/cestovného
lístka alebo k záväznej
rezervácii zahraničnej
cesty

Poistenie storna cesty sa
nevzťahuje na zahraničné
cesty, náklady alebo
služby, ktoré boli v plnej
výške uhradené
organizátorovi cesty už
pred dňom dojednania
poistenia storna cesty.  
 
To neplatí, ak bola pred
dňom dojednania poistenia
storna cesty uhradená len
časť ceny za cestu alebo
bola cena za cestu
uhradená v plnej výške v
deň dojednania poistenia
storna cesty.

poistnou udalosťou je len taká
udalosť uvedená v ods. 1)
tohto článku, ktorá nastala po
uplynutí čakacej doby
definovanej v týchto VPP-CP -

ní.

pre cesty, ktoré boli
rezervované pred
uzavretím poistenia a
zaplatením poistného sa

 (s výnimkou
úmrtia alebo  živelnej
pohromy v zmysle čl. 3
tejto časti VPP)

pre cesty, ktoré boli
rezervované pred
uzavretím poistenia a
zaplatením poistného sa

 (s výnimkou
úmrtia alebo  živelnej
pohromy v zmysle čl. 3
tejto časti VPP)

poistenie storna
objednanej služby
nevzťahuje na služby, ktoré
boli záväzne objednané
viac ako 2 pracovné dni
pred dňom dojednania
poistenia

pri neskoršom nákupe
poistenia STORNA,



ROČNÉ CP pomôcka
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ROČNÉ cestovné poistenie

Kedy treba kúpiť
poistenie STORNA?

Čo ak poistenie
STORNA nekúpim
spolu so zájazdom?

dĺžka čakacej doby je 14 d

poistná ochrana začína až
10. dňom po uzavretí
poistenia a zaplatení
poistného

poistná ochrana začína až
10. dňom po uzavretí
poistenia a zaplatení
poistného

poistenie začína 15. 
dňom po dojednaní
poistnej zmluvy

do 24.00 hodiny dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje po
dni, kedy došlo: 
 
a) k zaplateniu prvej splátky
alebo k zaplateniu ceny
cestovnej služby
poskytovateľovi služieb,
pričom rozhodujúcou je tá
skutočnosť, ktorá nastala skôr
alebo 
b) k záväznej rezervácii
cestovnej služby, ktorá je
poskytovateľom služby
potvrdená a zároveň nie je
poskytovateľom služby
požadované zaplatenie prvej
splátky 
alebo zaplatenie ceny
cestovnej služby pred dňom
začiatku jej čerpania

Pokiaľ je poistenie storna
cesty dojednané menej než
15 dní pred plánovaným
dátumom odjazdu,
poskytneme poistné 
plnenie iba z poistenia
zmeškania odjazdu alebo
predčasného návratu.

spolu s kúpou zájazdu /
cesty

spolu s kúpou zájazdu /
cesty

Poistenie storna
objednanej služby sa
vzťahuje len na poistné
udalosti, ktoré nastali
najskôr 7 dní 
po začiatku účinnosti
poistnej zmluvy ( čiže si
zakúpite ročné CP a
najskôr po 7 dňoch
nadobúda riziko STORNO
účinnosť). 
 
Keď už je STORNO
zakúpené a účinné, tak
potom sa vzťahuje len na
službu, ktorá bola
poisteným objednaná 
alebo zakúpená v čase
účinnosti poistnej zmluvy,
pričom poistenie začína
nasledujúcim dňom po 
dni záväzného objednania
služby - za deň záväzného
objednania služby sa
považuje deň, kedy 
bola zaplatená cena, alebo
jej časť, za objednanú
službu a končí dňom
nástupu na cestu
smerujúcu 
k využitiu objednanej
služby.

do 24.00 hod dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje
po dni kedy došlo k
zaplateniu prvej splátky
alebo ceny
zájazdu/cesty/cestovného
lístka alebo k záväznej
rezervácii zahraničnej
cesty

Poistenie storna cesty sa
nevzťahuje na zahraničné
cesty, náklady alebo
služby, ktoré boli v plnej
výške uhradené
organizátorovi cesty už
pred dňom dojednania
poistenia storna cesty.  
 
To neplatí, ak bola pred
dňom dojednania poistenia
storna cesty uhradená len
časť ceny za cestu alebo
bola cena za cestu
uhradená v plnej výške v
deň dojednania poistenia
storna cesty.

poistnou udalosťou je len taká
udalosť uvedená v ods. 1)
tohto článku, ktorá nastala po
uplynutí čakacej doby
definovanej v týchto VPP-CP -

ní.

pre cesty, ktoré boli
rezervované pred
uzavretím poistenia a
zaplatením poistného sa

 (s výnimkou
úmrtia alebo  živelnej
pohromy v zmysle čl. 3
tejto časti VPP)

pre cesty, ktoré boli
rezervované pred
uzavretím poistenia a
zaplatením poistného sa

 (s výnimkou
úmrtia alebo  živelnej
pohromy v zmysle čl. 3
tejto časti VPP)

pri neskoršom nákupe
poistenia STORNA,




