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Co musíte jako pojištěnec udělat?
1 / Zatelefonovat

na

24

hodinovou

asistenční

službu

Europ

Assistance:

900

102

385,

+3 4. 91 5. 36 8.4 03
2/ Uvést své jméno, příjmení, název zájezdu, hotel, kde jste ubytováni, a číslo pokoje.
3/ Popsat problém.
PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJISTKY SG1
A.
Náklady na převoz pojištěnce – je-li to nutné i pod lékařským dozorem – do nemocnice či zdravotního střediska v
případě vážné nemoci či úrazu, jež vyžadují okamžité lékařské vyšetření, a na následný návrat do hotelu.
B.

V případě vážné nemoci nebo úrazu, jež vyžadují hospitalizaci uživatele v nemocničním zařízení:







Náklady na jeho převoz, je-li to nutné i pod lékařským dozorem, do nemocničního zařízení.
Náklady na převoz z nemocničního zařízení do nemocnice, která je nejblíže místu obvyklého místa pobytu
pojištěnce, pokud se předpokládá, že doba hospitalizace přesáhne dva týdny nebo pokud již není schopen
využít svůj turnus dovolené.
Je-li pojištěnec hospitalizován i po skončení svého turnusu dovolené a cestoval-li v doprovodu další osoby,
Europ Assistance proplatí až 75 eur denně jako náklady na pobyt, a to do maximální výše 525 eur.
Náklady na dopravu příbuzného z místa jeho bydliště do místa hospitalizace a na jeho návrat.
Rovněž za náklady na ubytování a stravu bude uhrazena částka 75 eur na den, do maximální výše 525 eur.
Pokud pojištěnec není uživatelem Všeobecného zdravotního pojištění či podobného systému existujícího v
evropských zemích s asistenční dohodou se španělským státním zdravotnictvím a jeho zdravotní stav
vyžaduje okamžitou péči z důvodu akutních projevů, budou pokryty celkové náklady odvozené z tohoto
okamžitého lékařského ošetření, jakož i náklady na hospitalizaci maximálně do 30 dnů.

C.

V případě úmrtí uživatele:

Náklady na přepravu zesnulého z místa skonu na místo pohřbu.

Skutečné náklady na posmrtnou úpravu a přípravu na převoz do maximální výše 3 000 eur.

Náklady na dopravu příbuzného z místa jeho bydliště do místa skonu zesnulého a na jeho návrat. Rovněž
za náklady na ubytování a stravu bude uhrazena částka 75 eur na den, do maximální výše 300 eur.

Pokud zesnulý/-á cestoval/-a s manželem/-kou nebo doprovázející osobou, zahrne pojistka rovněž náklady
na návrat jak této osoby, tak zesnulého.

D.

V případě úrazu, vážné nemoci s následnou hospitalizací nebo úmrtí manžela/-ky uživatele, jeho rodičů, dětí (první
stupeň pokrevního příbuzenství) či sourozence nebo v případě vážné nehody v domácnosti pojištěnce a jeho
neodkladné přítomnosti v místě bydliště, kdy je nucen přerušit svou dovolenou, Europ Assistance uhradí náklady na
dopravu do jeho místa bydliště v zemi, kde žije.

E.

Proplacení nevyužité dovolené:

Pokud dotyčný nemohl využít celou dovolenou, a využil-li repatriace či předčasného návratu, jež jsou
pokryté touto pojistkou, bude mu proplacena částka odpovídající ceně nevyužitých dní.

F.

Pojištění zavazadel a osobních věcí do maximální výše 400 eur.

G.

Pojištění úmrtí v důsledku dopravní nehody do maximální výše 6 010,12 eur.

H.
Zmeškání spojů v důsledku zpoždění dopravního prostředku (maximální částka: skutečné náklady na původní
dopravu).
I. Ochrana a hlídání bydlení maximálně po dobu 24 hodin.

Tento dokument je pouze informačního rázu, všeobecné podmínky pojistky najdete na našich webových stránkách
www.europ-assistance.es.
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