PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA
pre cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov
platná od 01.01.2021
A.
Typ poistenia Poistenie účastníkov zahraničných zájazdov
Územná platnosť poistenia Európa alebo mimo Európy alebo Svet
1. V súlade s časťou A, čl. 2, ods. I, bod 2. Všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218* sú pravidlá
kombinovateľnosti poistení (ďalej len „balík poistenia“) stanovené nasledovne:
územná platnosť
balík poistenia
poistenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí
asistenčné služby v zahraničí
poistenie batožiny
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
úrazové poistenie
poistenie storna zájazdu
poistenie nevydarenej dovolenky
poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
poistenie doprovodu
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Európa / mimo Európy / Svet
A1/A3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B

C

D **

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
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Doplnkové poistenia sa k jednotlivým balíkom poistení dajú poistiť výberovo
územná platnosť
balík poistenia
Doplnkové poistenie
1.
2.
3.
4.

poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
poistenie dovolenkovej domácnosti
poistenie domáceho miláčika
poistenie

1.

poistenie
liečebných
nákladov v
zahraničí
časť B
VPPCPUZ/0218*

Európa / mimo Európy / Svet
A1 / A3

B

C

D **

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

rozsah poistenia
a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a
predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho
zariadenia, preprava do vlasti (podľa časti B, čl. 1, bod 2
VPPCPUZ/0218*)
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom
zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov
(podľa poslednej vety časti B, čl. 1, bod 2, písm. b)
VPPCPUZ/0218*)
c) ubytovanie a stravovanie poisteného v prípade, že
z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia
poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti
d) (podľa časti B, čl. 1, bod 2, písm. e) VPPCPUZ/0218*)
e) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti B, čl. 1, bod 3
VPPCPUZ/0218*)
f) nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok
(podľa časti B, čl. 1, bod 4 VPPCPUZ/0218*)
g) ošetrenie jedného zuba
spolu za všetky zuby
(podľa časti B, čl. 1, bod 5 VPPCPUZ/0218*)

balík poistenia

poistná suma

A1, A3, C

300.000 €

D

150.000 €

A1, A3, C, D

50 € / 1 noc, max. 500 €

A1, A3, C, D

50 € / 1 noc, max. 500 €

A1, A3, C, D

25.000 €

A1, A3, C, D

100 €

A1, A3, C, D

100 €
max. 300 €
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2.

asistenčné služby v
zahraničí
časť A, čl. 16
VPPCPUZ/0218*
poistenie batožiny
časť C
VPPCPUZ/0218*

3.

poistenie
všeobecnej
zodpovednosti za
škodu
časť D
VPPCPUZ/0218*

4.

úrazové poistenie
časť E
VPPCPUZ/0218*

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí
(podľa časti A, čl. 16 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3, C, D

bez limitu

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C,
čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCPUZ/0218*) z toho:

A1, A3, D

1.000 €

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených
vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná
suma

oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou (podľa
časti C, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPCPUZ/0218*) - poisťovateľ
uhradí náklady za nákup náhradných odevov a toaletných potrieb
v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 3 VPPCPUZ/0218*)
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata cestovných dokladov
(podľa časti C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPCPUZ/0218*) poisťovateľ uhradí náklady na zaobstaranie náhradného
cestovného dokladu v zahraničí (podľa časti C, čl. 2, bod 2
VPPCPUZ/0218*)
a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
VPPCPUZ/0218*)
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c) a
bod 3 VPPCPUZ/0218*)
c) náklady na advokáta v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4,
písm. a) VPPCPUZ/0218*)
d) náklady kaucie v zahraničí (podľa časti D, čl. 1, bod 4, písm.
b) VPPCPUZ/0218*)
a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, bod 1, písm. a)
VPPCPUZ/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, bod 1, písm. b)
VPPCPUZ/0218*)

A1, A3, D

max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
500 €
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
podľa časti C, čl. 5, bod 4
VPPCPUZ/0218* ide o sublimit
v rámci poistnej sumy
min. 24 hod max. 48 hod – 100
€
viac ako 48 hod – 300 €

A1, A3, D

350 €

A1, A3, C, D

100.000 €

A1, A3, C, D

35.000 €

A1, A3, C, D

2.000 €

A1, A3, C, D

3.000 €

A1, A3, D

20.000 €

A1, A3, D

10.000 €
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5.

choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, nedobrovoľná
strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1, písm. a) –b),
písm. d) – e), písm. g) a písm. i) – n) VPPCPUZ/0218*)

poistenie storna
zájazdu

A1, B

časť F
VPPCPUZ/0218*
A3

D

-

hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite (podľa časti
F, čl. 2, bod 1, písm. c) a písm. f) VPPCPUZ/0218*)

A1, B

A3

D

-

smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod
1, písm. h) VPPCPUZ/0218*)

A1, B

80% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
80% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 3.000 € / osoba
spolu max. 9.000
80% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 500 € / osoba
spolu max. 1.500
90% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
90% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 3.000 € / osoba
spolu max. 9.000
90% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 500 € / osoba
spolu max. 1.500
100% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
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A3

D

6.

7.

8.

9.

10.

poistenie
nevydarenej
dovolenky
časť G, ods. I.
VPPCPUZ/0218*
poistenie zvýšených
nákladov na spätnú
prepravu
časť G, ods. II.
VPPCPUZ/0218*
poistenie
doprovodu
časť G, ods. III.
VPPCPUZ/0218*
poistenie
predčasného
návratu a
nečerpaných
služieb
časť G, ods. VI.
VPPCPUZ/0218*
poistenie nákladov
na cestu blízkej
osoby poisteného

100% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 3.000 € / osoba
spolu max. 9.000 €
100% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti
F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 500 € / osoba
spolu max. 1.500 €
25 € / deň poistený

odškodné za každý začatý deň hospitalizácie, ktorá nastala v
čase trvania zájazdu a ktorá trvá najmenej 3 dni
(podľa časti G, ods. I, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3, B

cestovné náklady na dopravenie spoluprihlásených blízkych osôb
do vlasti
(podľa časti G, čl. 1, ods. II, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3

450 € / osoba
spolu max. 2.000 €

a) náklady na cestu (do aj zo zahraničia) sprevádzajúcej osobe
pre dieťa do 15 rokov
b) náklady na cestu poisteného (dieťa do 15 rokov) späť do vlasti
(podľa časti G, ods. III., čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3, B

1.500 €

A1, A3, B, D

350 € / osoba, spolu max. 1.400
€

a) cestovné náklady

15 € / deň spoluprihlásená
blízka osoba

b) nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a pobytu
(podľa časti G, ods. VI, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)
a) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného a z miesta hospitalizácie poisteného
späť do vlasti v prípade hospitalizácie poisteného dlhšej ako
10 dní nepretržite

700 € / osoba, spolu max. 2.800
€

A1, A3

500 €
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časť G, ods. V.
VPPCPUZ/0218*

11.

poistenie nákladov
v prípade choroby
dieťaťa
časť G, ods. VI.
VPPCPUZ/0218*

12.

13.

14.

15.

poistenie nákladov
v prípade
nepojazdného
vozidla
časť G, ods. VII.
VPPCPUZ/0218*
poistenie meškania
hromadného
dopravného
prostriedku
časť G, ods. VIII.
VPPCPUZ/0218*
poistenie
oneskoreného
nástupu na zájazd
časť G, ods. IX.
VPPCPUZ/0218*
poistenie nákladov
na technickú pomoc
pri záchrannej akcii
časť H
VPPCPUZ/0218*

b) náklady na ubytovanie blízkej osoby poisteného v mieste
hospitalizácie poisteného v prípade hospitalizácie poisteného
dlhšej ako 10 dní nepretržite
(podľa časti G, ods. V, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)
a) náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta
hospitalizácie poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov
b) náklady na cestu zo zahraničia do vlasti poisteného dieťaťa vo
veku do 15 rokov a jeho blízkej osoby
c) náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie
poisteného dieťaťa vo veku do 15 rokov
(podľa časti G, ods. VI, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)
a) náklady na prepravu do vlasti alebo
b) náklady na ubytovanie v mieste, kde nastala poistná udalosť,
a to počas trvania opravy motorového vozidla
(podľa časti G, čl. 1, ods. VII, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

350 €
max. 35 € / 1 noc

A1, A3

250 €
500 €
350 €
max. 35 € / 1 noc

A1, A3

300 €

odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri
ceste do aj zo zahraničia
(podľa časti G, ods. VIII, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3

6€ / 1 hodina
max. 60 €

nečerpané služby pri oneskorenom nástupe na zájazd neskôr ako
o 48 hodín
(podľa časti G, ods. IX, čl. 1, bod 9 VPPCPUZ/0218*)

A1, A3

100 € / osoba
spolu max. 350 €

A1, A3, C, D

30.000 €

a) vyhľadávanie – pátranie (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
b) vyslobodzovanie (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
c) preprava (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
d) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti H, čl. 2, bod
písm. d) VPPCPUZ/0218*)

a)
b)
c)
1,
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16.

poistenie
asistenčných
služieb pre
motorové vozidlo
ODPASMV/0121***

v prípade, ak dôjde k asistenčnej udalosti v zahraničí
a) oprava vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo v servise
b) odťah vozidla z miesta nehody alebo poruchy
c) úschova vozidla
d) ubytovanie po dobu opravy vozidla (maximálne 5 osôb)
e) návrat alebo pokračovanie v ceste (vlak/lietadlo/autobus)
f) náhradné vozidlo
g) zošrotovanie alebo repatriácia vozidla
h) strata/uzavretie kľúčov v motorovom vozidle
i) vyčerpanie/zámena paliva
j) defekt/poškodenie pneumatiky
k) vybitá batéria
l) finančná tieseň

A1, A3, B, C, D
250 €
neobmedzene
3 dni
85 € / noc / osoba, max. 3 dni
cestovné náklady max. 1.500 €
max. 10 dní
max. 1.500 €
250 €
250 €
250 €
250 €
1.000 €

v prípade, ak dôjde k asistenčnej udalosti na území Slovenskej
republiky počas cesty do zahraničia
a) oprava vozidla na mieste nehody alebo poruchy
b) odťah vozidla z miesta nehody alebo poruchy
spolu za všetky asistenčné služby poskytnuté na území
Slovenskej republiky a/alebo v zahraničí
17.

poistenie
asistenčných
služieb pre
nepojazdný bicykel
ODPASNB/0121****

a) preprava bicykla a poisteného do najbližšieho cykloservisu,
návrat do miesta prechodného ubytovania alebo do miesta
trvalého bydliska
b) úschova nepojazdného bicykla
c) náklady za zapožičanie náhradného bicykla
d) náklady na cestu poisteného do cykloservisu za účelom
vyzdvihnutia opraveného alebo nájdeného bicykla autobusom
alebo vlakom
e) oprava duše/plášťa v prípade defektu alebo v dôsledku
vandalizmu
f) preprava bicykla alebo poisteného do miesta prechodného
ubytovania alebo do miesta trvalého bydliska v prípade
zdravotných komplikácií poisteného
g) vybitá batéria v prípade elektrobicyklov
-vyhľadanie najbližšieho miesta nabíjania

250 €
250 €
maximálne 2.500 €
A1, A3, B, C, D

150 € / 50 km
max 5 dní
150 € / max 5 dní
50 €
50 €
150 €/ 50 km

Bez limitu
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18.

poistenie
dovolenkovej
domácnosti
ODPDD/0121*****

-preprava bicykla a poisteného do najbližšieho miesta dobytia
batérie
spolu za všetky asistenčné služby poskytnuté na území
Slovenskej republiky alebo na území Českej republiky
a) preprava bicykla a poisteného do najbližšieho cykloservisu,
návrat do miesta prechodného ubytovania alebo do miesta
trvalého bydliska
b) úschova nepojazdného bicykla
c) náklady za zapožičanie náhradného bicykla
d) náklady na cestu poisteného do cykloservisu za účelom
vyzdvihnutia opraveného alebo nájdeného bicykla autobusom
alebo vlakom
e) oprava duše/plášťa v prípade defektu alebo v dôsledku
vandalizmu
f) preprava bicykla alebo poisteného do miesta prechodného
ubytovania alebo do miesta trvalého bydliska v prípade
zdravotných komplikácií poisteného
g) vybitá batéria v prípade elektrobicyklov
- vyhľadanie najbližšieho miesta nabíjania
- preprava bicykla a poisteného do najbližšieho miesta dobytia
batérie
spolu za všetky asistenčné služby poskytnuté v zahraničí (okrem
územia Českej republiky)
a) požiar, blesk, výbuch, pád lietadiel
b) víchrica
c) krupobitie
d) povodeň a záplava
e) zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie
lavín zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla,
zadymenie nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných
predmetov
f) odcudzenie s prekonaním prekážky
g) voda z vodovodného zariadenia
liečebné náklady v zahraničí

50 €

A1, A3, B, C, D

maximálne 400 €
150 € / 50 km
max 5 dní
150 € / max 5 dní
100 €
100 €
150 €/ 50 km

bez limitu
100 €
maximálne 400 €
A1, A3, B, C, D

20.000 €
spoluúčasť 30 €

A1, A3, B, C, D
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19.

poistenie domáceho
miláčika
ODPDM/0121******

a) ambulantné veterinárne ošetrenie vrátane predpísaných liekov
a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,
hospitalizácia a veterinárne ošetrovanie počas hospitalizácie
vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych
pomôcok a materiálu, prepravu do najbližšieho veterinárneho
zariadenia
b) ošetrenie jedného zuba / spolu za všetky zuby

1.000 €

100 € / max. 300 €

zodpovednosť za škodu

2.000 €

B.
Typ poistenia Poistenie účastníkov domácich zájazdov
Územná platnosť poistenia Slovenská republika
1. V súlade s časťou A, čl. 2, ods. II, bod 2. Všeobecných poistných podmienok estovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218* sú pravidlá
kombinovateľnosti poistení (ďalej len „balík poistenia“) stanovené nasledovne:
územná platnosť
balík poistenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

poistenie
poistenie batožiny
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
úrazové poistenie
poistenie storna zájazdu
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
poistenie

1.

poistenie batožiny

Slovenská
republika
A
x
x
x
x
x
x

B

x
x

rozsah poistenia
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny (podľa časti C,
čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCPUZ/0218*) z toho:

balík poistenia

poistná suma
A

1.000 €
max. 350 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
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2.

3.

4.

časť C
VPPCPUZ/0218*

a) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených
vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná
suma

poistenie
všeobecnej
zodpovednosti za
škodu
časť D
VPPCPUZ/0218*
úrazové poistenie

a) škody na zdraví (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. a)
VPPCPUZ/0218*)
b) škody na majetku (podľa časti D, čl. 1, bod 2, písm. b) a c) a
bod 3 VPPCPUZ/0218*)

A, B

a) trvalé následky úrazu (podľa časti E, čl. 1, bod 1, písm. a)
VPPCPUZ/0218*)
b) smrť v dôsledku úrazu (podľa časti E, čl. 1, bod 1, písm. b)
VPPCPUZ/0218*)
- choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin,
nedobrovoľná strata zamestnania (podľa časti F, čl. 2, bod 1,
písm. a) – b), písm. d) – e), písm. g) a písm. i) – n)
VPPCPUZ/0218*)

A, B

-

hospitalizácia, , ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite (podľa časti
F, čl. 2, bod 1, písm. c) a písm. f) VPPCPUZ/0218*)

A

-

smrť poisteného, smrť blízkej osoby (podľa časti F, čl. 2, bod
1, písm. h) VPPCPUZ/0218*)

A

časť E
VPPCPUZ/0218*
poistenie storna
zájazdu
časť F
VPPCPUZ/0218*

5.

poistenie
predčasného

a) cestovné náklady
b) nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a pobytu

500 €
max. 175 € / 1 vec
spoluúčasť 15 €
podľa časti C, čl. 5, bod 4
VPPCPUZ/0218* ide o sublimit v
rámci poistnej sumy
100.000 €
35.000 €

14.000 €
7.000 €

A

A

80% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti F čl.
4, bod 3 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
90% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti F čl.
4, bod 3 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
100% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti F čl.
4, bod 3 VPPCPUZ/0218*
max. 1.000 € / osoba
spolu max. 3.000 €
350 € / osoba, spolu max. 1.400 €
700 € / osoba, spolu max. 2.800 €
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6.

návratu a
nečerpaných
služieb
časť G, ods. IV.
VPPCPUZ/0218*
poistenie nákladov
na technickú pomoc
pri záchrannej akcii
časť H
VPPCPUZ/0218*

(podľa časti G, ods. IV, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

a) vyhľadávanie – pátranie (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
b) vyslobodzovanie (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
c) preprava (podľa časti H, čl. 2, bod 1, písm.
VPPCPUZ/0218*)
d) prevoz telesných pozostatkov (podľa časti H, čl. 2, bod
písm. d) VPPCPUZ/0218*)

a)

A

20.000 €

b)
c)
1,

x = poistenie je zahrnuté v danom balíku poistenia
* VPPCPUZ/0218 = Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218
** balík poistenia D je možné uzavrieť v prípade, že ide o účastníkov:
- uzavretých školských skupinových zájazdov vrátane pedagogického dozoru a sprevádzajúcich osôb
- uzavretých seniorských skupinových zájazdov (viac než 50% seniorov) vrátane sprevádzajúcich osôb
- detských táborov vrátane sprevádzajúcich osôb
- skupinových zájazdov pre záujmové skupiny (plavecké kurzy, športové kolektívy detí a juniorov a pod.) vrátane sprevádzajúcich osôb
a to len pre prípad, že ide o zájazd z ponukového katalógu cestovnej kancelárie
*** ODPASMV/0121 = Osobitné dojednania pre poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo ODPASMV/0121 k Všeobecným poistným podmienkam
cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218 (ďalej len „ODPASMV/0121“)
**** ODPASNB/0121 = Osobitné dojednania pre poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel ODPASNB/0121 k Všeobecným poistným podmienkam
cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218 (ďalej len „ODPASNB/0121“)
***** ODPDD/0121 = Osobitné dojednania pre poistenie dovolenkovej domácnosti ODPDD/0121 k Všeobecným poistným podmienkam cestovného poistenia
pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218 (ďalej len „ODPDD/0121“)
****** ODPDM/0121 = Osobitné dojednania pre poistenie domáceho miláčika ODPDM/0121 k Všeobecným poistným podmienkam cestovného poistenia pre
účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218 (ďalej len „ODPDM/0121“)
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