- POTVRDA O OSIGURANJU Insurer / Osiguravatelj: MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského
štátu
Policyholder / Ugovaratelj: Premier Sport Tour s.r.o.
Policy No. / Broj ugovora o osiguranju: 316.117
Insured Person / Osiguran: prema prilogu / as per attached „UVJETI I ODREDBE“, polje /
column: „
Ime i prezime“
Dates of Coverage / Datumi pokrivenosti: prema prilogu / as per attached „UVJETI I
ODREDBE“, red / row „ROK“

U slučaju nužde, ili ako trebate liječničku pomoć, nazovite
Please call in case of emergency or if any medical assistance is required
Službe za asistenciju / assistance services provider MetLife
+421 2 20 678 678
U hitnom slučaju ili ako trebate liječničku pomoć, nazovite broj stalne službe za asistenciju
društva MetLife. Please call non-stop assistance service of the company MetLife in case of any
medical assistance needed.
Plaćanjem premije, Kupac potvrđuje, u vezi osiguranja koje je ugovorio za osigurane osobe, da mu je
Premier Sport Tour s.r.o. predao Potvrdu o osiguranju, Opseg pokrića osiguranjem, Karticu za pomoć i
Uvjete za osiguranike u slučaju nastupa osiguranog događaja. Opći uvjeti osiguranja za putno
osiguranje, IPID i opseg osiguranja dostupni su na www.futbaltour.sk. Obrasci za prijavu štete po
osiguranom događaju dostupni su na internetskoj adresi: https://www.metlife.sk/pre-klientov/klientskyservis/tlaciva-na-stiahnutie/.

OPSEG POKRIĆA OSIGURANJA
Osiguranje troškova liječničkog tretmana
- za žrtve terorističkog napada iznosi limit osigurnine 100 000 €
/osobu
Osiguranje troškova usluga za asistenciju
- za žrtve terorističkog napada iznosi limit osigurnine 100 000 € /
osobu
- usluga 24 sata dnevno. Liječnički personal. Liječničke preporuke.
Izravna uplata troškova službom za asistenciju. Osiguranje liječničke
pomoći zračnom plovidbom. Osiguranje lijekova za hitne slučajeve.
Informacije o vizama i cijepljenju. Savjetništvo u slučaju gubitka
prtljage, putovnice i putnih isprava. Prijenos poruka nužde.
Osiguranje hotelskog smještaja. Osiguranje povratka djece.
Kaucija
Limit osigurnine za akutnu stomatološku intervenciju
Troškovi povezani sa nabavom ili popravkom pomagala za vid,
ortopedskih pomagala ili proteza
- sudjelovanje
Troškove prijevoza osiguranika (uključujući repatrijaciju)
- za žrtve terorističkog napada iznosi limit osigurnine 100 000 € /
osobu
Troškove pogreba u inozemstvu
Putne troškove za članove obitelji osiguranika
- limit osigurnine za jedan dan boravka

Odjeljak
Općih uvjeta
osiguranja

Limit
osigurnine/oso
bu

B.1.1

300 000 €
B.1.3

B.1.3
B.1.1

5 000 €
350 €

B.1.3

200 €
0€

B.1.2

300 000€

B.1.2

3 000 €
3 000 €
100 €

B.1.3

Osiguranje prtljage i stvari za osobnu uporabu
Osiguranje naknade putnih isprava
- limit osigurnine za jedan komad prtljage
sudjelovanje
Osiguranje kašnjenja prtljage
- sudjelovanje
Osiguranje kašnjenja puta
Kašnjenje leta za više od 4 sata uzrokovano iz razloga od strane
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, zbog čega je osiguranik
propustio utakmicu koja je predmetom ugovora o putovanju sa
osiguranikom. Osigurnina je iznos do visine cijene karte za utakmicu i
troškova smještaja nakon odbitka sudjelovanja.
- vremensko sudjelovanje
- sudjelovanje u osigurnini
Zakašnjenje/otkazivanje avionske karte/putne karte odnosno
putovanja/prijevremeni povratak
iz razloga na koje osiguranik nije mogao imati utjecaj nakon dana
kupnje putovanja: npr.
• smrt, bolest ili teška ozljeda osiguranika,
• smrt, bolest ili teška ozljeda bliskog člana obitelji, uključujući
situaciju, da je bliski član obitelji suputnik,
• elementarna nepogoda ili provala u kuću ili stan, gdje ima
osiguranik stalni boravak,
• prometna nesreća osiguranika tijekom putovanja u zračnu
luku,
• ako let nije izvršen iz razloga od strane pružatelja usluga u
zračnoj plovidbi, zbog lošeg vremena, štrajka/protesta
zaposlenika zračnog prijevoznika, terorističkog napada,
• druge okolnosti na koje osiguranik nije imao utjecaj

B.2

500 €
B.3
4 sata
10%

1 000 € Evropa
B.3
1 500 € Svijet

Osigurnina je iznos do visine troškova otkaza putovanja uključujući
karte za utakmicu, avionsku kartu ili smještaj i sl. – nakon odbitka
sudjelovanja.
- sudjelovanje
Trošak intervencije gorske službe spašavanja u Slovačkoj
- sudjelovanje
Osiguranje od odgovornosti za štete
Osiguranje dnevnih doplataka tijekom hospitalizacije u
inozemstvu
Zimski sportovi
Rizični sportovi
Maksimalno trajanje jednog putovanja
CIJENA OSIGURANJA ZA OSOBU I DAN:
Mjesto osiguranja EUROPA
Mjesto osiguranja SVIJET

1000 €
400 €
350 €
0€
300 €
4 sata

10%
A. 14

10 000€

B.1.5

0€
200 000 €

A.3

80 €/ dan
DA
NE
90 DANA
3,50 EUR
5,50 EUR

