OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE CESTOVNÉ POISTENIE
K PLATOBNÝM KARTÁM mBank
Článok 1 Úvodné ustanovenie
1. Tieto osobitné poistné podmienky Poisťovne Cardif Slovakia, a.s. pre cestovné poistenie dojednané ku kreditným alebo
debetným kartám s výnimkou kreditnej karty GOLD (ďalej len „OPP“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky Poisťovne
Cardif Slovakia, a.s. pre cestovné poistenie (ďalej len „VPP“), ktoré stanovujú všeobecné zásady cestovného poistenia.
2. OPP sa vzťahujú len na cestovné poistenie dojednané k bežnému účtu klienta vedeného v mBank, a.s., ktorý má s mBank,
a.s. uzatvorenú Zmluvu o karte alebo Zmluvu o kreditnej karte.
Článok 2 Poistné sumy
V prípade poistnej udalosti poskytne poistiteľ na jedného poisteného poistné plnenie maximálne do výšky poistných súm
uvedených v nasledovnej tabuľke:

1.

2.

3.
4.

5.

Poistné riziko
Poistná suma
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a asistenčných služieb
33 200 €
(Časť II. VPP)
- akútne ošetrenie zubov
330 €
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
(pre
všetky
spolucestujúce
osoby
650 €
kumulatívne)
(Časť III. VPP)
- za jeden kus poistenej batožiny
330 €
- za jednu osobnú vec
165 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
16 600€
(Časť IV. VPP)
Poistenie právnej pomoci a kaucie
(Časť V. VPP)
- právna pomoc
3 300 €
- kaucia
3 300 €
Poistenie pre prípad úrazu
(Časť VII. VPP)
- smrť následkom úrazu
16 600 €
- trvalé následky úrazu
16 600 €

Článok 3 Rozsah poistenia
1. Cestovné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území štátov patriacich do zóny Svet, podľa Článku 7 ods.
1 písm. b\ VPP.
2. V prípade rodinného balíka sa poistná ochrana vzťahuje na sploucestujúceho rodinného príslušníka, ktorým môžu byť deti,
manžel, manželka, druh, družka nebo registrovaný partner, partnerka, žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti, ak majú
trvalý pobyt na území toho istého štátu ako poistený.
3. Cestovné poistenie uzatvorené sa vzťahuje len na takú cestu do zahraničia, ktorej neprerušená dĺžka nepresiahne 45
kalendárnych dní, pričom počet jednotlivých ciest do zahraničia v priebehu kalendárneho roka nie je obmedzený.
Článok 4 Záverečné ustanovenia
Od ustanovení týchto OPP, pokiaľ to vyžaduje charakter a účel poistenia, je možné sa v poistnej zmluve odchýliť iba ak je to
v prospech poisteného.
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