VeRejný PRíSľUb nA POSkytnUtIe ceStOVnéhO POIStenIA

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16352/7

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so
sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest,
Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236,
registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre
hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071 (ďalej len
„poisťovateľ“) adresuje touto formou v zmysle § 850
Občianskeho zákonníka všetkým poistníkom/poisteným,
ktorí si uzatvoria poistenie nehnuteľností a domácnosti
Bezpečný domov od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2021, tento
verejný prísľub na poskytnutie cestovného poistenia
za nasledovných podmienok:
1. Poisťovateľ poskytuje týmto pre poistníka/poisteného,
ktorý si uzatvorí/alebo na ktorého majetok je
uzatvorené poistenie pre Bezpečný domov (GB2524)
(ďalej len „Poistený v CP“), verejný prísľub na
poskytnutie cestovného poistenia (GB2661), za
nasledovných podmienok:
a. Poistený v CP má platne uzatvorenú novú poistnú
zmluvu v poistnom produkte Bezpečný domov –
komplexné poistenie nehnuteľností a domácností v
období od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2021.
b. Poistený v CP cestuje do zahraničia v období do 31. 3.
2022, na max. 14 dní. Poisteným v cestovnom
poistení môže byť aj iná osoba, ako je osoba
uvedená v písm. a. tohto odseku, ktorá cestuje do
zahraničia spolu s Poisteným v CP v stanovenom
období, v takomto prípade sa vzťahuje na každého
Poisteného v CP poistné krytie na max. 7 dní.
Maximálny počet osôb v cestovnom poistení sú dve
osoby a je možné max. jedno vycestovanie do
zahraničia podľa tohto verejného prísľubu.
c. Cestovné poistenie sa dojednáva na dobu určitú,
pričom poistenie sa začína 00,00 hodinou dňa, ktorý
Poistený v CP nahlási poisťovateľovi ako dátum
začiatku cesty do zahraničia a končí 24,00 hodinou
dňa, ktorý Poistený v CP nahlási poisťovateľovi ako
dátum konca cesty zo zahraničia.
d. Poistený v CP si aktivuje cestovné poistenie tak, že

nahlási na e-mailovú adresu: info@groupama.sk
alebo na telefónnom čísle call centra 02/ 208 54
208 najmenej 72 hodín pred dátumom vycestovania
do zahraničia svoje meno a priezvisko, adresu,
dátum narodenia, e-mailovú adresu, dátum začiatku
a konca cesty do zahraničia. Následne poisťovateľ
zašle na e-mailovú adresu Poisteného v CP
„Potvrdenie o aktivácií cestovného poistenia“,
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné
poistenie a asistenčnú kartičku.
e. Podmienkou pre uplatnenie cestovného poistenia je,
že Vaša poistná zmluva v produkte Bezpečný domov
je platná a účinná a na predmet poistenia uvedený
v poistnej zmluve Bezpečný domov nie je/a ani
nebola v minulosti uzavretá iná poistná zmluva,
poistné/prvá splátka poistného na základe poistnej
zmluvy Bezpečný domov je uhradená v čase aktivácie
cestovného poistenia. Súčasne medzi dňom
uzatvorenia Bezpečný domov a dňom vycestovania
je minimálne 10 pracovných dní.
f. v prípade, ak nie je splnená niektorá z podmienok
uvedená v písm. a., b., d., e. tohto odseku, cestovné
poistenie nevznikne.
2. Poisťovateľ poskytuje na základe tohto verejného
prísľubu cestovné poistenie v rozsahu balíka Štandard, s
územnou platnosťou Európa, pričom poistenie sa
nevzťahuje na pripoistenie rizikových športov ani na
pripoistenie manuálnej práce.
3. Cestovné poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami pre cestovné poistenie (VPP-CP).
4. Toto cestovné poistenie je poistenému poskytnuté
bezplatne.
5. Tento verejný prísľub je účinný voči vopred
neobmedzenému počtu osôb a právo na plnenie za
podmienok v ňom uvedených má každý klient, ak spĺňa
všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube.
Účinnosť tohto verejného prísľubu je od 1. 3. 2018 do
31. 12. 2021.
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