
PODMIENKY AKCIE „Bezpečný domov so 14 dňovým cestovným poistením ZADARMO“  

- predĺženie akcie do 31.7.2018 
 

1. Názov akcie: „Bezpečný domov so 14 dňovým cestovným poistením ZADARMO“   

 
2. Doba trvania akcie: Akcia prebieha od 1.3.2018. – 31.7.2018  

3. Prevádzkovateľ akcie: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 

821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47236060, DIČ: 4020340236, IČ DPH: SK4020340236, spoločnosť 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2019/B Zriaďovateľ: Groupama 

Biztosító, Zrt., so sídlom Erzsébet Királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, číslo registrácie: 01-10-041071 

(ďalej len „vyhlasovateľ“). 

4. Podmienky akcie: Akcia „Bezpečný domov so 14 dňovým cestovným poistením ZADARMO“  je jednorazová 

propagačná akcia vyhlásená organizátorom súťaže pre všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v 

pravidlách akcie a súhlasia s podmienkami akcie. Z účasti v akcii sú vylúčení zamestnanci organizátora a 

spoluorganizátora.  

5. Pravidlá akcie: Uzatvorením poistenia Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností 
v dňoch od 1.3.2018 do 31.7.2018 získava klient ZADARMO cestovné poistenie na max. 14 dní pre cesty do 
Európy, balík  poistenia Štandard. Cestovné poistenie platí pre osobu, ktorá je v poistnej zmluve uvedená ako 
poistník alebo poistený. Poistenie na max. 14 dní ZADARMO je možné využiť na cesty do zahraničia v čase od 
15.6.2018 do 15.10.2018, pričom je možné max. jedno vycestovanie do zahraničia.  Cestovné poistenie môže 
využiť aj ďalšia osoba ako je poistník, resp. poistený, avšak maximálne na dobu 7 dní pre každú osobu a max. 
počet osôb v cestovnom poistení sú dve osoby. Po aktivácií cestovného poistenia obdrží klient na svoju uvedenú 
e-mailovú adresu potvrdenie o aktivácii cestovného poistenia. Podmienkou pre uplatnenie cestovného poistenia 
je platná a účinná poistná zmluva v produkte Bezpečný domov, pričom medzi dňom uzatvorenia poistnej zmluvy 
v Bezpečný domov a dňom vycestovania je minimálne 10 pracovných dní. Platná a účinná poistná zmluva 
v produkte Bezpečný domov je taká, ktorá v čase jej uzatvárania (1.3.2018 - 31.7.2018) nemá u nás na rovnaký 
predmet poistenia už uzavreté poistenie a poistné/1. splátka poistného je uhradená v čase aktivácie cestovného 
poistenia. 
 
6. Benefit akcie: Uzatvorením poistenia Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností 

získava klient ZADARMO max. 14 dňové cestovné poistenie pre cesty do Európy, balík poistenia Štandard. 

Cestovné poistenie platí pre osobu, ktorá je v poistnej zmluve uvedená ako poistník alebo poistený. Poistenie na 

max. 14 dní ZADARMO je možné využiť na cesty do zahraničia v čase od 15.6.2018 do 15.10.2018, pričom je 

možné max. jedno vycestovanie do zahraničia. Cestovné poistenie môže využiť aj ďalšia osoba ako je poistník, 

resp. poistený, avšak maximálne na dobu 7 dní pre každú osobu a max. počet osôb v cestovnom poistení sú dve 

osoby. 

7. Aktivácia cestovného poistenia: Klient si cestovné poistenie aktivuje tak, že najneskôr 72 hodín pred 

dátumom vycestovania do zahraničia kontaktuje našu spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy: 

info@groupama.sk alebo nášho call centra na telefónnom čísle 02/ 208 54 513 od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

a poskytne nám tieto informácie: 

1. číslo poistnej zmluvy v produkte Bezpečný domov uzavretej od 1.3.2018 - 31.7.2018 

2. meno a priezvisko  

3. adresa (PSČ a mesto/obec, ulica a číslo) 

4. dátum narodenia  

5. e-mailová adresa 

6. dátum začiatku cesty do zahraničia 

7. dátum konca cesty to zahraničia 



8. Záverečné ustanovenia: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá akcie počas jej 

priebehu, ako aj právo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo ju zrušiť. Tieto pravidlá akcie nadobúdajú platnosť 

dňom ich podpísania vyhlasovateľom akcie a účinnosť dňom vyhlásenia akcie. Účastník akcie svojou účasťou v 

tejto akcii berie na vedomie, že bonus nie je právne nárokovateľný. Klienti nemajú právny nárok na výmenu 

bonusu za iný bonus alebo na výplatu jeho hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Asistenčná 

kartička pre cestovné poistenie je neprenosná, t.j. môže ju využiť len oprávnená osoba bližšie špecifikovaná 

v bode 5.. V prípade nejasností propagačných materiálov týkajúcich sa akcie sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia týchto pravidiel akcie.  

 

Bratislava 31.5.2018  

 

Mgr. Ladislav Gajdoschík 

riaditeľ poisťovne 

 

 


