ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA PRE POISTENIE STORNA OBJEDNANEJ SLUŽBY
k individuálnemu komplexnému cestovnému poisteniu
Pre prípad dojednania poistenia storna objednanej služby sa osobitne dojednáva, že poistné krytie
v zmysle časti F, čl. 2 bod 1 a čl. 4 VPPIKCP/0114 sa rozširuje takto:
1. Okrem dôvodov uvedených v časti F, čl. 2 bod 1 VPPIKCP/0114 je poistnou udalosťou aj
stornovanie objednanej služby z dôvodu zamietnutia žiadosti o pridelenie víz príslušným
zastupiteľským úradom krajiny, do ktorej chce poistený vycestovať. Maximálna výška poistného
plnenia poisťovateľa je v tomto prípade 80% stornopoplatku uplatneného poskytovateľom služby,
maximálne však 1.000 EUR / osoba. V tomto prípade je poistený, v súlade s časťou F, čl. 5, bod 3,
písm. p) VPPIKCP/0114, povinný predložiť poisťovateľovi aj doklad preukazujúci zamietnutie
žiadosti o pridelenie víz, potvrdený príslušným zastupiteľským úradom krajiny, ktorá mu túto žiadosť
zamietla s uvedením dôvodu zamietnutia.
2. Okrem dôvodov uvedených v časti F, čl. 2 bod 1 VPPIKCP/0114 je poistnou udalosťou aj
stornovanie objednanej služby z dôvodu
a) zmeškania odchodu hromadného dopravného prostriedku do zahraničia z dôvodu dopravnej
nehody, ktorej priamym účastníkom bol poistený, pričom k dopravnej nehode došlo počas
prepravy poisteného na miesto odchodu hromadného dopravného prostriedku, ktorým mal
poistený cestovať do zahraničia. V tomto prípade je poistený, v súlade s časťou F, čl. 5, bod 3,
písm. p) VPPIKCP/0114, povinný predložiť poisťovateľovi aj záznam o dopravnej nehode vydaný
príslušným Dopravným inšpektorátom.
b) zmeškania odchodu hromadného dopravného prostriedku do zahraničia z dôvodu technickej
poruchy dopravného prostriedku, ktorým sa poistený prepravoval na miesto odchodu
hromadného dopravného prostriedku, ktorým mal poistený cestovať do zahraničia. V tomto
prípade je poistený, v súlade s časťou F, čl. 5, bod 3, písm. p) VPPIKCP/0114, povinný predložiť
poisťovateľovi aj doklad o vzniku a rozsahu technickej poruchy príslušného dopravného
prostriedku.
c) nepredvídanou zmenou pôvodného termínu skúšky z prevádzkových dôvodov školy alebo
nepredvídanou zmenou pôvodného termínu skúšky zo strany skúšajúceho, ktorý mal skúšku
vykonať, pokiaľ je poistený zapísaný ako študent riadneho denného štúdia na vysokej škole.
V tomto prípade je poistený, v súlade s časťou F, čl. 5, bod 3, písm. p) VPPIKCP/0114, povinný
predložiť poisťovateľovi aj potvrdenie vysokej školy, ktorej je poistený študentom riadneho
denného štúdia o zmene pôvodného termínu skúšky z prevádzkových dôvodov školy alebo zo
strany skúšajúceho, ktorý mal skúšku vykonať.
Maximálna výška poistného plnenia poisťovateľa je v tomto prípade 80% stornopoplatku
uplatneného poskytovateľom služby, maximálne však 1.000 EUR / osoba.
3. Okrem dôvodov uvedených v časti F, čl. 2 bod 1 VPPIKCP/0114 je poistnou udalosťou aj
stornovanie objednanej služby z dôvodu nepredvídaného zrušenia služobnej cesty z dôvodu
zrušenia konferencie, sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného
stretnutia, na ktorom sa mal poistený zúčastniť, zo strany organizátora tejto konferencie alebo
sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného stretnutia. Maximálna
výška poistného plnenia poisťovateľa je v tomto prípade 80% stornopoplatku uplatneného
poskytovateľom služby, maximálne však 1.000 EUR / osoba.
V tomto prípade je poistený, v súlade s časťou F, čl. 5, bod 3, písm. p) VPPIKCP/0114, povinný
predložiť poisťovateľovi aj doklad preukazujúci zrušenie konferencie alebo sympózia, kongresu,
výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného stretnutia, potvrdený príslušným
organizátorom tejto konferencie alebo sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo
plánovaného pracovného stretnutia, ktorý túto konferenciu alebo sympózium, kongres, výstavu
alebo iné dlhodobo plánované pracovné stretnutie zrušil.

