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APROCON BUSINESS GROUP 

Projekty I Poistenie I Financie I Reality I IT I Poradenstvo 

Cestovné poistenie po celý rok 

Cena:  88 € na osobu ročne  ...a cestujte do zahraničia koľkokrát ročne chcete 

Výnimočná ponuka na celoročné komplexné cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., 
ktoré Vám pokryje všetky dôležité riziká cestovania do zahraničia ale aj v SR. 

Počet výjazdov za hranice Slovenska do celého sveta je neobmedzený. 

V poistení sú zahrnuté: Poistná suma v EUR do: 

Liečebné náklady 200 000 

Zodpovednosť za škodu   50 000 

Úrazové poistenie – trvalé následky   10 000 

Náklady na pátranie a záchranu  (SR a svet)     7 000 

Úrazové poistenie – smrť úrazom    5 000 

Batožina a doklady    1 000 

Preddavok na advokáta / kauciu      800 

Asistenčné služby 
nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách bez 

Rizikové športy
Storno poplatky

finančného limitu 

áno
za príplatok

Územná platnosť:  Svet  
Maximálna dĺžka jedného výjazdu: 45 dní  
Poistné obdobie:  1 rok od uzatvorenia poistenia 
Poistená športová činnosť:  bežné rekreačné športy: plávanie, šnorchľovanie, 

potápanie s inštruktorom, lyžovanie a snowbording na 
vyznačených tratiach, bežkovanie, turistika, jachting, jazda 
na vodnom skútri, a pod. 

Rozšírené krytie šport

zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po 
nato určených tratiach
vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding; surfing a windsurfing;
ostatné športy: aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, 
fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, 
skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách do nadmorskej výšky
4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo 
ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.
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