ZOZNAM KRAJSKÝCH POBOČIEK:
BRATISLAVA
Štefánikova 17, 811 05
tel.: 02/48 21 05 44
fax: 02/48 21 05 70
e-mail: ba@kpas.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Horná 25, 974 01
tel.: 048/41 53 954
fax: 048/41 26 317
e-mail: bb@kpas.sk

NITRA
Farská 9, 949 01
tel.: 037/651 58 81-2
fax 037/651 58 80
e-mail: nr@kpas.sk

ŽILINA
J. Milca 6, 010 01
tel.: 041/56 24 133
041/56 25 610
fax: 041/56 25 377
e-mail: za@kpas.sk

TRENČÍN
Palackého 11, 911 01
tel.: 032/74 31 165
032/74 42 013
032/74 33 068
fax: 032/74 42 022
e-mail: tn@kpas.sk

PREŠOV
Levočská 1, 080 01
tel.: 051/77 21 620
fax: 051/77 21 393
e-mail: po@kpas.sk

KOŠICE
Hlavná 62, 040 01
tel.: 055/68 22 551
055/68 22 552
fax: 055/68 22 505
e-mail: ke@kpas.sk

EUROTRAVEL
www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

KRAJSKÉ KANCELÁRIE SIETE KONTINUITA:
BRATISLAVA
Štefánikova 17, 811 05
tel.: 02/53 63 12 24
02/53 63 12 26
NOVÉ ZÁMKY
M. R. Štefánika 45,
940 01
tel.: 035/64 20 961
fax: 035/64 20 961
TRENČÍN
Palackého 11, 911 01
tel.: 032/64 01 723

ZVOLEN
Dukelských hrdinov 18,
960 01
tel.: 045/53 70 003
fax: 045/53 70 003

NIE
CESTOVNÉ POISTE

PREŠOV
Levočská 1, 080 01
tel.: 051/79 42 260
fax: 051/79 42 260

ŽILINA
J. Milca 6, 010 01
tel.: 041/56 23 291
fax: 041/56 23 291
KOŠICE
Hlavná 62, 040 01
tel.: 055/68 22 561
fax: 055/68 22 564

Pre všetko, na čom záleží

STRÁŽIME KAŽDÝ VÁŠ KROK.
NECH STE KDEKOĽVEK

PRIPOISTENIA

CESTOVNÉ POISTENIE
DO ZAHRANIČIA
Plánujete spoznávať svet, cestovať za turistikou, za športom,
za oddychom, za zážitkami alebo za rodinou, či priateľmi?
Popusťte uzdu svojim túlavým topánkam a užívajte si dovolenku
plnými dúškami. Predovšetkým ak ste „istený“ pred situáciami,
ktoré môžu vaše dni oddychu nepriaznivo narušiť. Ak vás
neočakávane zastihne choroba alebo úraz a vy sa musíte zveriť
do rúk lekárom v zahraničí, všetky náklady vám preplatí cestovné
poistenie.

Okrem základného balíka si môžete navyše pripoistiť:
- Poistenie batožiny a straty dokladov
- Trvalé následky úrazu
- Smrť úrazom
- Poistenie zodpovednosti
- Poistenie nepojazdného vozidla
- Poistenie predčasného návratu (nečerpaných služieb)
- Poistenie storna zájazdu

ZĽAVY
20 %
30 %

pre deti a študentov do 26 rokov
pre skupinu 20 a viac cestujúcich

PRÍKLAD

PREČO CESTOVAŤ
S POISTENÍM?

Pretože zdravotný systém v zahraničí je oveľa nákladnejší ako
u nás a prípadný úraz by vás mohol vyjsť poriadne draho.
Európska karta poistenca preplatí náklady za liečbu len
v členských štátoch EÚ, len v štátnom zariadení, nie v súkromnom,
a len do výšky, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa v krajine,
kde sa ošetrenie poskytlo alebo do výšky úhrad, ktoré hradí
slovenským poskytovateľom. Ostatné si klient musí hradiť sám.
Cestovné komerčné poistenie preplatí náklady za liečbu v plnej
sume v štátnom aj v súkromnom zdravotníckom zariadení.

ČO OBSAHUJE ZÁKLADNÝ BALÍK
Základný balík cestovného poistenia do zahraničia kryje všetky
liečebné náklady v každom zdravotnom zariadení ako aj pobyt
v nemocnici. Okrem lekárskeho ošetrenia poistenie kryje
napríklad aj hospitalizáciu poisteného v nemocničnej izbe, nutnú
operáciu, lieky alebo pomôcky kúpené na lekársky predpis, zubné
ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí, náklady
záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej
nemocnice, náklady za prepravu na územie SR, ak poistený
nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodný dopravný
prostriedok. Poisťovňa poskytne plnenie aj za náklady spojené
s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného (napríklad v prípade
nehôd v horách, na mori, v dopravnom prostriedku a pod.).

KOMUNÁLNA poisťovňa poskytne cestovné poistenie
EUROTRAVEL na 15 dní pre 1 dospelú osobu v cene od 11,29 eur
(v závislosti od zvolenej poistnej sumy). Poistenie na jeden deň
tak klienta vyjde na menej ako 1 euro.
V prípade záujmu o pripoistenia by ho na 15 dní vyšlo
- Pripoistenie na Trvalé následky úrazom od 0,83 eur,
- Pripoistenie Smrť úrazom od 0,40 eur.
Spolu by 1 dospelú osobu vyšlo cestovné poistenie s dvomi
pripoisteniami na 15 dní na sumu 12,52 eur.

GARANTOVANÉ
BY
ASISTENČNÉ SLUŽ

S naším cestovným poistením získa každý klient bezplatné
asistenčné služby. Operátori sú k dispozícií 24 hodín denne
v slovenskom jazyku a poradia ako postupovať v prípade úrazu
či ochorenia, pomôžu zistiť, kam sa treba obrátiť, ktoré doklady
budú po návrate na Slovensko vyžadovať, či ktoré účty platiť na
mieste a ktoré v žiadnom prípade neuhradiť.
Tel.: +421 2 4364 1037
e-mail: coris@coris.sk

