POISTENIE
GLOBAL SECUTIVE
www.injoy.sk

ZDRAVOTNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE - GLOBAL SECUTIVE
Nevyhnutnou súčasťou niektorých našich programov je aj zdravotné a úrazové poistenie. Zdravotná starostlivosť v zahraničí je
mnohonásobne drahšia ako na Slovensku, preto je dôležité mať krytý chrbát silnou poisťovňou.

PREČO SPOLUPRACUJEME S GLOBAL SECUTIVE?
• celosvetové pokrytie
• rovnaké poplatky pri cestovaní do USA a Kanady
• dostupné všetkým do 79 rokov
• vhodné pre dlhodobé cesty do zahraničia (max. 24 mesiacov)
• 24/7 Emergency Service (okrem operátora možnosť hovoriť aj s lekárom)
• jednoduché online vybavenie poistenia

POISTNÉ KRYTIE
Poistné krytie ponúkame v dvoch variantoch.
1. variantom je základné zdravotné a úrazové poistenie.
2. variant zahŕňa najširšie poistné krytie.

1. VARIANT – Medical Insurance
Táto ochrana je vhodná pre tých z Vás, ktorí chcete mať zdravotné poistenie, ktoré kryje zvýšenú cenu zdravotnej
starostlivosti a máte zároveň súkromné cestovné poistenie, ktoré kryje riziko krádeže batožiny a zodpovednosť za škodu
spôsobenú tretej osobe.

SADZBA VARIANT 1
1,45 €/deň
POLOŽKA

POISTNÉ PLNENIE

poistná čiastka

80 000 €

poplatok za návštevu lekára

0€

hospitalizácia

100 %

ambulantné ošetrenie *

100 %

provizórne vyšetrenie zubov

200 €

predpis liekov

100 %

predpísaná liečba fyzioterapeutom či chiropraktikom

2 500 €

nehoda s následokom smrti či invalidity - odškodné

12 000 €

* Výnimkou 100% krytia sú neakútne prípady, keď je účtovaný poplatok 200 EUR.

2. VARIANT – Medical, Baggage, Liability Insurance
Túto variantu odporúčame každému, kto hľadá komplexnú poistnú ochranu od silnej poisťovne za vynikajúcu cenu.

SADZBA VARIANT 2
1,67 €/deň
POLOŽKA

POISTNÉ PLNENIE

poistná čiastka

250 000 €

poplatok za návštevu lekára

0€

hospitalizácia

100 %

ambulantné ošetrenie *

100 %

provizórne vyšetrenie zubov

200 €

predpis liekov

100 %

predpísaná liečba fyzioterapeutom či chiropraktikom

2 500 €

nehoda s následkom smrti či invalidity - odškodné

12 000 €

* Výnimkou 100% krytia sú neakútne prípady, keď je účtovaný poplatok 200 EUR.

Poistenie zodpovednosti (Liability Insurance)
Zodpovednosť za škodu na zdraví/majetku: 500 000 € na jednu škodu
Spoluúčasť: 150 €

Poistenie batožiny (Baggage Insurance)
Krádež/škoda na osobnom majetku počas celého pobytu: 1 500 EUR
Spoluúčasť: 100 €

Poistenie meškania o viac ako 24 hodín pri ceste do zahraničia
Osobné oneskorenie: 600 EUR
Oneskorenie batožiny: 250 EUR

OBJEDNAŤ POISTENIE TU

POISTENIE STORNO POPLATKOV
Zdravotné ťažkosti a iné nepredvídateľné situácie Vám môžu veľmi znepríjemniť chystaný pobyt v zahraničí. Z tohto dôvodu je
veľmi užitočné uzatvoriť si poistenie pre prípad storna z dôvodu nasledujúcich problémov:


akútne ochorenie alebo úraz poisteného alebo osoby blízkej



úmrtia poisteného či úmrtie osoby blízkej poistenému



zmeškanie odchodu dopravného prostriedku zo SR do zahraničia



a pod.

Poistenie možno uzavrieť na akúkoľvek faktúru, ktorú Vám vystavíme, a to vrátane účastníckeho poplatku, poplatku vízovému
partnerovi či letenky.


cena poistenia je 2,5% z ceny služby.



limit poistného plnenia nie je stanovený (je možné si poistiť faktúru za 100,- € aj jazykový kurz za 3 000,- €).



spoluúčasť klienta v prípade poistnej udalosti je 20% z ceny služby

Poistenie je poskytované v spolupráci s poisťovňou Allianz a riadi sa týmito všeobecnými poistnými podmienkami. V prípade
záujmu o poistenie storna kontaktujte svojho koordinátora.

V prípade záujmu a ďalších OTÁZOK kontaktujte:
Andrea Salnerová
andrea.salnerova@injoy.sk
+ 421 907 445 938

FEEL FREE TO SEE US & CONTACT US:
www.injoy.sk
www.studujvdansku.sk
www.lifeguardusa.sk
www.studycanada.sk

