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PREHĽAD CESTOVNÉHO POISTENIA, 
POISTENIA DO HÔR A 
MOŽNOSTÍ POISTENIA FOTOTECHNIKY

Či už vás čaká dovolenka, služobná cesta, alebo dobrodružný výlet do odľahlých končín sveta, jedna z vecí na 
ktorú by ste nemali rozhodne zabúdať je cestovné poistenie. Čo sa za týmto pomenovaním skrýva?

Zväčša ide o balíky služieb, v ktorých je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej 
služby, úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie batožiny vrátane straty dokladov 
a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a poistenie zodpovednosti za škody (na zdraví, na 
majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie). Tieto veci neradno podceňovať a neoplatí sa šetriť na 
nesprávnom mieste. Zákon schválnosti funguje nekompromisne! Veľmi rýchlo sa môžete vďaka nemu dostať do 
nezávideniahodnej situácie, východisko z ktorej môže byť v danej krajine na naše pomery neúmerne drahé 
a komplikované. Či už cestujete individuálne, alebo cez cestovnú kanceláriu, vždy je dobré si overiť, aké riziká 
vám cestovné poistenie kryje. Pri uzatváraní cestovného poistenia netreba zabudnúť uviesť, do akej krajiny 
cestujete a aké aktivity budete v zahraničí vykonávať. Na športy, ku ktorým patrí napr. aj potápanie či rafting je 
potrebné okrem jednej poisťovne sa pripoistiť.

Rovnako rizikovou aktivitou je vysokohorská turistika. Zatiaľ čo bez špeciálneho poistenia do hôr padajú nemalé 
náklady na zásah Horskej záchrannej služby na plecia poškodeného (konkrétne náklady spojené s technickou 
časťou zásahu, úkony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti hradí zdravotná poisťovňa), s poistením do hôr máte 
väčšinou kryté náklady spojené s vyhľadávaním osôb v horskej oblasti, vyslobodzovaním, prepravou zraneného 
(vrátane leteckej prepravy) a v najhoršom prípade aj telesných pozostatkov. Avšak pozor! Poistenie do hôr sa 
u všetkých poisťovní viaže iba na územie Slovenskej republiky, v prípade vysokohorskej turistiky, lyžovačky atď. 
Za hranicami Slovenska si musíte vystačiť s klasickým cestovným poistením s rizikovým pripoistením.

Samostatnou a na Slovensku pomerne oklieštenou kapitolou je poistenie fototechniky.  V čase stále 
rozšírenejších digitálnych zrkadloviek a fotografického boomu je zaiste škoda, že takéto poistenie (ak sa vôbec 
v portfóliu poisťovne objaví) je zväčša súčasťou poistenia batožiny, ktorá sa buď pripoisťuje extra alebo býva 
súčasťou komplexných balíkov cestovného poistenia. Navyše, suma na ktorú môžete poistiť jeden kus techniky 
je výrazne limitovaná a u väčšiny poisťovní nedosahuje ani hodnotu lepšieho kompaktu. Z vyjadrení jednotlivých 
poisťovní vyplýva, že absencia takéhoto produktu na trhu súvisí s doposiaľ malou cieľovou skupinou (hoci my 
sme presvedčení, že cieľova skupina sa denno denne rozrastá, čoho dôkazom sú aj naši užívatelia na Ephote) , 
s potenciálne neadekvátne vysokými cenami poistného, úmerne rastúcimi s hodnotou poistenej foto výbavy, ale 
aj s veľkým rizikom poistných podvodov.  Jedinou poisťovňou na slovenskom trhu, ktorá dokáže v plnom rozsahu 
vyhovieť nárokom a požiadavkám profesionálnych fotografov a kameramanov na cestách je Európska cestovná 
poisťovňa. Ako občania Európskej únie máme možnosť využiť aj ponuky zahraničných poisťovní - na túto 
kategóriu poistenia sa špecializuje napríklad nemecká poisťovacia spoločnosť Aktivas.

Nášmu prehľadu predchádzal intenzívny prieskum trhu, počas ktorého sa zúžil počet poisťovní so spomínaným 
cestovným poistením a poistením do hôr v portfóliu na desať. AXA, Union, Generalli Slovensko, Groupama, 
Wüstenrot, Kooperatíva, Európska cestovná poisťovňa, ČSOB poisťovňa a poisťovňa UNIQA - tieto všetky sme 
oslovili emailom alebo telefonicky, podľa dostupnosti kontaktov na ich web stránke. Reakcie a odpovede na naše 
otázky prichádzali rôzne rýchlo a v rôznych podobách, v prípade poisťovní Generali Slovensko, Kooperatívy 
a Wüstenrot neprišli doposiaľ vôbec. Aj napriek tomu sa nám touto formou podarilo pre vás získať najaktuálnejšie 
informácie a sezónne novinky, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách. No získali sme aj čosi navyše – čas, 
ktorý Ephotu venovali na rozhovor generálni riaditelia poisťovní AXA, Union, Groupama, Európskej cestovnej 
poisťovne a poisťovne Uniqa. Vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť si to veľmi vážime! Zároveň veríme, že 
touto témou inšpiruje Ephoto mnohých z vás vážnejšie sa zaoberať problematikou poistenia fototechniky.

Matúš Lago 
Redaktor Ephoto.sk                                                                                                                                                       Aktuálne ku dňu 25.5.2011

Nielen z dôvodu blížiacej sa dovolenkovej sezóny a s tým súvisiacim 
zvýšením cestovateľských aktivít, ale aj z titulu samej podstaty fotografickej - 
rozhodli sme sa vám priniesť informatívny prehľad o cestovnom poistení, 
poistení do hôr a o možnosti poistenia fototechniky.

www.ephoto.sk

Autorské práva na tento spracovaný materiál , ako aj jeho jednotlivých častí prináležia spoločnosti LB International, spol. s r.o.  – prevádzkovateľovi portálu www.ephoto.sk. Použitie 
materiálu, alebo jeho častí sa riadia Autorským zákonom SR a Obchodným zákonníkom SR.
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- neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí, to znamená, že ani v krajinách ako USA alebo Kanada, 
kde je zdravotná starostlivosť podstatne nákladnejšia ako na Slovensku, sa nemusíte obávať finančných 
následkov ani pri tých najneočakávanejších zdravotných komplikáciách. Takisto bez limitu poistíme na cestách aj 
liečebné náklady pre seniorov bez obmedzenia veku.
- profesionálne asistenčné služby s celosvetovým pokrytím poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni
- cestovné poistenie do zahraničia ako aj pre územie Slovenskej republiky
- poistenie služobných ciest do zahraničia
- poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu v zvýhodnenom balíčku
- poistenie zimných športov, rizikových športov a činností, výkonnostných športov a rizikových povolaní
- poistenie nákladov na záchrannú činnosť
- poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu
- cestovné poistenie s okamžitou platnosťou
- ročné cestovné poistenie vrátane poistenia zimných športov a služobných ciest, so zľavou vo výške 10% oproti 
štandardnej cene poistenia, s balíčkom pripoistení až 15%, poistenie až do veku 71 rokov!
- zľavu za poistenie cez internet
- možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky alebo prostredníctvom internetu

www.allianz.sk

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Poistenie do hôr si môžete vypočítať a uzatvoriť prostredníctvom podstránky pre online poistenie.
Na základe uzatvorenia tohto poistenia sa uhrádzajú náklady na:
1. záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni 
2. poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
3. prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho 
zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby si môžete uzatvoriť krátkodobo alebo na celý rok, s 
možnosťou pripoistenia rizikových športov, výkonnostných športov, ako aj rizikových povolaní. Poistenie sa 
uzatvára bez spoluúčasti.    

V rámci individuálneho cestovného poistenia je v ponuke poistenie batožiny, a to v rozsahu osobných vecí, 
cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia, pričom pod pojmom elektronické a optické 
prístroje sa rozumejú:
elektronické: prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo 
reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – t.j. osobný počítač, jeho periférne zariadenia a 
príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje,
optické: fotoaparáty, videokamery, filmovacia alebo premietacia technika, ďalekohľady. 
Poistenie batožiny je v prípade poistenej cesty do zahraničia voliteľným poistením spolu s ďalšími poisteniami v 
rámci „balíka", v prípade cesty v rámci územia SR je povinnou zložkou „balíka". Poistná suma pre elektronické 
alebo optické prístroje je vo výške 335 EUR (max. poistná suma na 1 prístroj 170 EUR). V rámci krátkodobého 
cestovného poistenia je možné zvoliť si aj vyšší limit poistného krytia. 
Poistná suma pre elektronické alebo optické prístroje je v prípade vyššieho limitu vo výške 850 EUR (max. 
poistná suma na 1 prístroj 335 EUR). 
Poistený má v prípade škôd na elektronických a optických prístrojoch právo na poistné plnenie v zmysle 
ustanovení platných všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby.

www.ephoto.sk
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www.axa.sk

Jednoduché uzatváranie poistenia bez vyplňovania zmlúv. Stačí mať zakúpený balíček cestovného poistenia a 
pred odjazdom poistenie aktivovať telefonicky alebo cez internet. 
- balíčky je možné aktivovať pred odjazdom do zahraničia (maximálne v deň odjazdu) a až tri roky po ich 
zakúpení
- možnosť poistiť jedným balíčkom, respektíve kombináciou balíčkov, viac osôb
- istota úhrady liečebných nákladov v prípade ochorenia alebo úrazu bez finančnej spoluúčasti poisteného
- rýchly a efektívny postup pri potrebe lekárskeho ošetrenia a prepravy do vlasti
- poistenie batožiny
- poistenie zodpovednosti za vami spôsobenú škodu na majetku alebo zdraví
- právna pomoc, ktorá pomôže riešiť ťažkosti administratívno-právneho charakteru (napríklad pri dopravnej 
nehode, strate dokladov)
- nepretržite dostupná asistenčná služba v slovenskom alebo českom jazyku

Rozsah poistnej ochrany a limity poistného plnenia je možné zvoliť výberom jedného z dvoch variantov 
cestovného poistenia:
1. Variant poistenia Reference (v ponuke len pri územnej platnosti Európa)
2. Variant poistenia Komfort

V rámci cestovného poistenia sú v ponuke 3 možnosti územnej platnosti - Európa, svet bez USA, svet s USA

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Cestovné poistenie ponúkané v spoločnosti AXA, pokiaľ sa klient chystá na bežnú zimnú dovolenku je 
dostačujúce. Vzťahuje sa na rekreačné lyžovanie a snowbording po vyznačených trasách aj na bežnú 
vysokohorskú turistiku po vyznačených trasách do 3 500 m n.m bez nutnosti použitia horolezeckých pomôcok.

V rámci balíčkov cestovného poistenia, ktoré AXA poskytuje, sa toto poistenie nevzťahuje a nie je možné si 
pripoistiť foto výbavu.

www.ephoto.sk
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www.europska.sk

Poisťovňa špecializovaná iba na cestovné poistenie, s takmer 100 ročnou tradíciou. Vo všetkých produktoch má 
bez príplatku kryté bežné športy, ako napr. lyžovanie, plávanie, horolezectvo do 5000 m.n.m., potápanie, rafting...
Poisťuje bez vekového obmedzenia, dokonca aj s chronickými a existujúcimi ochoreniami. V poistení storna 
nemá určenú hornú hranicu zakúpenej služby/letenky/zájazdu - t.z. klient v prípade poistnej udalosti dostane 
preplatený storno poplatok v 100% výške bez spoluúčasti.
Krátkodobé cestovné poistenie - s max. dĺžkou 11 mesiacov je určené hlavne turistom, avšak v ponuke je aj tarifa 
pre manuálnu práca. Toto poistenie, predávané najmä cez partnerov a cestovné kancelárie, zastrešuje 6 
produktov, od jednoduchých liečebných nákladov po Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS, ktoré kryje 
všetky riziká.
Ročné cestovné poistenie - platné celý rok, kde dĺžka jedného výjazdu nesmie presiahnuť 42 dní. Je určené 
klientom, ktorí cestujú pravidelne do zahraničia za nákupmi, na víkendové pobyty a samozrejme aj na dovolenky 
a pracovné cesty nemanuálneho charakteru. V ponuke sú štyri produkty, z ktorých najpredávanejší je Poistenie 
liečebných nákladov EURO - ročne za 18 EUR. Okrem liečebných nákladov tento produkt kryje aj poistenie 
pátrania a záchrany, ktoré klient môže využiť aj  na Slovensku, napr. na lyžovačke v Tatrách.

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Klientom poskytuje poistenie do hôr, poistenie SOS na horách, ktoré kryje zásahy Horskej služby na Slovensku. 
Poistná čiastka je tu 12.500 EUR. Klient si môže poistenie dojednať dennou alebo ročnou tarifou. Poistné sa 
pohybuje od 0,70 EUR/deň do 34 EUR/rok. 
Klientom, ktorí si zakúpili ročné poistenie poskytujú v rámci Poistenia pátrania a záchrany v ročných produktoch 
poistnú ochranu aj na Slovensku, čiže klient si už nemusí zakúpiť poistenie SOS na horách, ale je krytý na 
zásahy Horskej služby na Slovensku v rámci ročného poistenia.

V produktoch určených pre turistické cesty a služobné cesty nemanuálneho charakteru je krytá foto výbava v 
rámci poistenia batožiny, max. poistná čiastka je 1.000 EUR. 
Jedine v tejto poisťovni sa môžu profesionálni fotografi, kameramani, firmy resp. predajcovia fototechniky poistiť v 
rámci poistenia Corporate travel insurance, kde sa poistná čiastka pohybuje podľa požiadaviek klienta od 2.000 
do 11. 000 EUR.

http://www.europska.sk
http://www.europska.sk
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www.groupama.sk

Benefitami cestovného poistenia sú nulová spoluúčasť, poistenie elektronických a optických prístrojov v rámci 
poistenia batožiny, zľavy z poistného pre deti, skupiny (nad 10.osôb) a majiteľov OTP platobných kariet, ako aj 
24-hodinová asistenčná služba EuroCross Assistance.
V portfóliu sú štyri balíky poistenia: Optimum, Standard, Extra a Exkluziv.
V najnižšom je obsiahnuté poistenie liečebných nákladov v Európe aj vo svete, lekárske ošetrenie, hospitalizácia, 
prevoz poisteného, preprava dieťaťa, návšteva chorého, nútené predĺženie pobytu, prevoz pozostatkov a 
ošetrenie dvoch zubov. 
V najvyššom balíku nájdete okrem spomínaného aj poistenie za škody, úraz, poistenie batožiny a strata 
dokladov, neskoré dodanie batožiny, storno objednanej služby a predčasný návrat, meškanie odletu, nepojazdné 
vozidlo, ako aj právne zastupovanie.

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Zatiaľ neposkytujú.

Áno, v rámci poistenia batožiny pri cestovnom poistení pre turistov je možné poistiť aj elektronické a optické 
prístroje. Elektronickými a optickými prístrojmi (vrátane všetkého príslušenstva) sa rozumejú:
elektronické prístroje: prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo 
reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – t.j. osobný počítač, jeho periférne zariadenia a 
príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje, 
optické prístroje: fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľady. 

www.ephoto.sk
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Poisťovňa v rámci produktov cestovného poistenia ponúka:
- Individuálne komplexné cestovné poistenie - krátkodobé
- Celoročné cestovné poistenie
- Poistenie do hôr (Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby)
- Cestovné a horské poistenie cez SMS a online cez internet
- Cestovné poistenie pre držiteľov študentských kariet
- Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov – cestovné poistenie cez cestovnú kanceláriu
Zľavy pre: deti do 15 rokov, poistencov Union zdravotnej poisťovne, rodiny s deťmi do 18 rokov (platí sa ako za tri  
osoby bez ohľadu na to, koľko osôb sa poisťuje), držiteľov Karty mládeže EURO<26, medzinárodného 
študentského preukazu ISIC, karty GO 26 a pre držiteľov Medzinárodného učiteľského preukazu ITIC, skupiny 
osôb (15 a viac osôb).  V rámci komplexného cestovného poistenia je krytých až 14 rizík, od poistenia liečebných 
nákladov v zahraničí, cez poistenie batožiny až po poistenie storna zájazdu. V prípade poistnej udalosti je 
nonstop k dispozícii asistenčná služba EuroCross Assistance. 

Cena cestovného komerčného poistenia závisí od územnej platnosti (Česko, Európa, svet), rizikovej skupiny 
(turista, manuálne pracujúci, šport, osoba nad 70 rokov), dĺžky pobytu.

www.union.sk

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v Union poisťovni, a. s. zahŕňa vyhľadávanie osoby v 
horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), v 
najtragickejšom prípade prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Výška poistnej sumy je 10.000 EUR. Poistenie je 
platné na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS. 
Výška poistného pre poistenie na hory (poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby) závisí od:
1.rizikovej skupiny - turista (poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré sa pohybujú: v chodeckom teréne , nad 
hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch), šport (poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré sa 
pohybujú: v chodeckom teréne, nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch nad hornou hranicou 
lesa aj mimo značkovaných chodníkov, v horolezeckom teréne, do I. stupňa obtiažnosti UIAA alebo vykonávajú 
nasledovné činnosti: prevádzkovanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou 
skialpinizmu), šport špeciál (nad hornou hranicou lesa aj mimo značkovaných chodníkov, v horolezeckom teréne 
II. až IV. stupňa obtiažnosti UIAA alebo vykonávajú nasledovné činnosti: skialpinizmus, zoskoky padákom, lety na 
padáku, paragliding, potápanie)
2. dĺžky pobytu
Dá sa uzatvoriť prostredníctvom internetu, SMS, telefonicky. 

Potrebné pripoistiť v rámci poistenia batožiny. Z poistenia batožiny je kryté poškodenie, zničenie, odcudzenie a 
strata batožiny, ktorú si poistený berie so sebou na cestu a pobyt.
Batožinu je možné poistiť na 700 EUR, max. 350 EUR / 1 vec. 
Každú vec nad hodnotu 350 EUR je možné individuálne pripoistiť, ale maximálny limit je 2450 EUR / vec.  

www.ephoto.sk
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Zahŕňa v základnom balíku: ošetrenie, hospitalizáciu, lieky,prípadný prevoz do vlasti. Možnosť doobjednať 
poistenie úrazové, batožiny, zodpovednosti za škodu, storno poplatku, meškania batožiny a letu a poistenie 
právnej ochrany.
V ponuke je individuálne, ročné aj viacročné poistenie (1 rok s automatickým predĺžením, max. poistná doba 
spolu až 5 rokov), ktorými možno poistiť turistický, študijný, pracovný pobyt, zamestnancov aj vodičov z povolania 
(iba v prípade ročných poistení). 

Nonstop asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE.

Cestovné poistenie

Poistenie do hôr

Poistenie fototechniky

Poistenie zásahov HZS sa platí ročne, v troch tarifách odstupňovaných vekom.
Poistenie zahŕňa: vyhľadávanie, vyslobodzovanie, transport, poskytnutie prvej pomoci a prevoz telesných 
pozostatkov.
V rámci poistenia liečebných nákladov v cestovnom poistení sú kryté aj náklady na vyprostenie na horách a vo 
vode v zahraničí. Napr. prevoz lyžiara vrtuľníkom priamo zo svahu do nemocnice.

Poistenie foto výbavy pre turistov, ako aj pre firmy je možné zahrnúť do poistenia batožiny, t.j. ide o veci, ktoré si 
poistený nesie so sebou do zahraničia, resp. zo zahraničia. Poistenie celej batožiny je limitované poistnou 
sumou, ktorá je 663,88 EUR na poistné obdobie. Výhodou poistenia batožiny v tejto poisťovni je, že pri 
odcudzení viacerých vecí z  batožiny, nie je obmedzený limit odcudzenia 1 veci. 

www.ephoto.sk
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VAŠE FOTOGRAFIE Z CIEST  POŠLITE DO 
SÚŤAŽE TRAVEL PHOTO 2011 A VYHRAJTE 
ATRAKTÍVNE CENY
Až do konca novembra môžete posielať fotografie z vašich ciest a dovoleniek do veľkej súťaže Travel Photo 2011,
ktorú organizuje portál ePhoto.sk v spolupráci s cestovnou kanceláriou Satur.

www.travelphoto.sk
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