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Cestovná kancelária Ing. Janka Lukáčová LYMOS-TURIST je poistená proti insolventnosti
v poisťovni UNION, a.s. do 30. 11. 2021.

Cestovné poistenie zahraničných zájazdov - najzákladnejšie informácie:
Poistený je každý účastník SR ale aj cudzí štátny príslušník (pokiaľ je riadnym účastníkom
zájazdu a miesto konania zájazdu nie je v krajine, kde je prihlásený k trvalému pobytu alebo
je tam účastníkom verejného zdravotného poistenia) ak mu bola vystavená poistná zmluva.
S účinnosťou od 01. 01. 2021 dochádza k zmene v Cestovnom poistení účastníkov
zahraničných zájazdov.
Na ponúkané štandardné zájazdy CK Lymos turist sú možné tieto najvýhodnejšie komplexné
cestovné balíky:
1/ BALÍK A1 Európa, v cene 2,50 EUR/os/deň, mimo Európy 2,90 EUR/os/deň, svet 3,80
EUR/os/deň
Zahŕňa: poistenie 15 položiek bez vekového obmedzenia:
a/ liečebných nákladov v zahraničí (do výšky 300 000 EUR)
b/ asistenčné služby v zahraničí
c/ batožiny (maximálne do výšky 1 000 EUR, 1 vec maximálne do 300 EUR)
d/ úrazové – trvalé následky (20 000 EUR) a smrť v dôsledku úrazu (10 000 EUR)
e/ všeobecnej zodpovednosti za škodu - poškodenému na zdraví do výšky 100 000 EUR,
majetku do 35 000 EUR
f/ storna zájazdu (do výšky 80% stornopoplatku, v prípade hospitalizácie nad 3 dni 90%)
g/ nevydarenej dovolenky
h/ zvýšených nákladov na spätnú prepravu
i/ doprovodu
j/ predčasného návratu a nečerpaných služieb
k/ nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
l/ nákladov v prípade choroby dieťaťa
m/ nákladov v prípade nepojazdného vozidla
n/ meškania hromadného dopravného prostriedku
o/ oneskoreného nástupu na zájazd
p/ nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
2/ BALÍK A1 PANDEMIC, Európa v cene 4 EUR/os/deň, mimo Európy 5 EUR/os/deň,
svet 7 EUR/os/deň
Zahŕńa: Balík Al, 15 položiek a naviac rozšírené krytie nákladov spojených s ochorením
klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia (napr.
COVID-19) alebo podozrením na toto ochorenie, a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo iným príslušným orgánom štátnej správy
označené ako rizikové. NEPLATÍ PRE OSOBY, ktoré v deň začiatku poistenia dovŕšili 70.
rokov.

Rozširuje základný balík poistenia o nasledovné riziká poistenia:
a/ liečebných nákladov v zahraničí - ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizácia s
ošetrovaním, preprava do a zo zdravotného zariadenia a preprava do vlasti do výšky
50 000 EUR
- ubytovanie poisteného v zahraničí ak bola jeho
nariadená karanténa maximálne 14 nocí - 50 EUR / 1 noc
b/ poistenie storna zájazdu
- nariadená karanténa poisteného na území SR alebo
v krajine trvalého pobytu trvajúca v čase nástupu na zájazd
- nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených
prepravcom alebo CK poisteným v čase nástupu na zájazd (napríklad kontrola pred
vstupom do autobusu a podobne .... 80% stornopoplatku, maximálne 1 000 EUR/os, spolu
maximálne 3 000 EUR
c/ poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu – nevyhnutné cestovné náklady na
dopravu do poisteného do vlasti po ukončení pôvodného predpokladaného termínu konania
zájazdu z dôvodu karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť pôvodne
predpokladaný dopravný prostriedok, najneskôr však 14 dní po ukončení predpokladaného
termínu konania zájazdu 450 EUR/os, spolu maximálne 2 000 EUR

Cestovné poistenie SLOVENSKO - najzákladnejšie informácie:
TURISTA
dospelá osoba 1 EUR/os/deň, deti do 15 r. 0,50 EUR/os/deň
Zahŕňa poistenie 6 položiek:
a/ batožiny
- maximálne do sumy 1 000 EUR, maximálne
však 350 EUR/1 vec, spoluúčasť 15 EUR
- odcudzenej batožiny, 500 EUR, 175 EUR/1 vec
v prípade poškodenia, zničenia, straty poistených vecí, ktoré si kúpil počas zájazdu...
b/ všeobecnej zodpovednosti za škodu poškodenému na zdraví maximálne do výšky 100 000
EUR, na majetku do výšky 35 000 EUR
c/ úrazové - trvalé následky maximálne 14 000 EUR, v prípade smrti do 7 000 EUR
d/ storna zájazdu do výšky 80% stornopoplatku
e/ predčasného návratu a nečerpaných služieb
f/ nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

