Ahojte študenti,
Verím, že už sa tešíte na Erasmus, ktorý bude plný
nových zážitkov, zábavy a poznávania ľudí z celého sveta.
Pri dlhodobom vycestovaní do zahraničia, ale treba
rátať s možnými problémami, či už zdravotného alebo iného
charakteru, a preto je rozumné sa proti nim radšej poistiť
a preniesť zodpovednosť na plecia poisťovne.
Na základe výberového konania sa nám podarilo
vybaviť hromadné zmluvy za výhodnejšie ceny. V prípade
záujmu Vám prikladám viac informácií na nasledujúcich
stranách.

Výška poistného na 1 osobu
EURÓPA
Výška poistného na 1 osobu
SVET
Výška poistného na 1 osobu
SVET okrem USA a Kanady

Varianty

‐ poistenie straty dokladov
Poistenie oneskoreného dodania batožiny
pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 h
pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 h
Poistenie zodpovednosti za škodu
‐ na zdraví
‐ na majetku
Poistenie právnej pomoci
‐ náklady na advokáta
‐ náklady kaucie
Poistenie úrazu
‐ smrť úrazom
‐ trvalé následky úrazu
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Doba vycestovania

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
‐ akútne zubné ošetrenie
‐ kúpa alebo oprava diop. alebo prot.
Poistenie asistenčných služieb v zahraničí
‐ náklady na prevoz poistenej osoby
‐ prevoz telesných pozostatkov
‐ preprava a ubytovanie osoby v prípade hosp.
‐ ubytovanie sprevádzajúcej osoby
Poistenie batožiny

Rozsah krytia / Poisťovňa

66 500 €
33 500 €
1 200 €
0€
3 350 €
6 650 €
16 600 €
ročné poistenie
max. 180 dní bez návratov alt. 365 dní

100 000 €
100 000 €
spolu 5000 €
2 000 €
3 000 €
5 000 €
7 000 €
zahrnuté v liečebných nákladoch
ročné poistenie
max. 180 dní bez návratov

13,50 €/mesiac
67,50 €/5 mesiacov
22,50 €/mesiac
112,50 €/5 mesiacov

146,20 €/ročne
103,20 €/polročne
468,35 €/ročne
327,25 €/polročne
222,70 €/ročne
155,89 € /polročne

70 €
140 €

67 €
167 €

zahrnuté v asistenčných službách

bez obmedzenia
335 €
170 €
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
1 000 €
100 € / deň
665 €, limit na 1 vec 335 €
cennosti 335 €, limit na 1 vec 170 €
vykradnutie mot. vozidla 335 €
335 €

Allianz ‐ Slovenská poisťovňa, a.s.
200 000 €
350 €
500 €
200 000 €
100 000 €
7 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €

AIG Europe Limited

Kompletný prehľad jednotlivých ponúk na poistenie

0,80 €/deň
120 €/5 mesiacov

5 000 €
7 000 €
10 000 €
ročné poistenie
bez návratov

17 000 €
17 000 €
spolu 5000 €
2 000 €
3 000 €

100 €
300 €

350 €

100 000 €
300 €, limit na 1 zub 100 €
100 €
100 000 €
100 000 €
7 000 €
0€
0€
700 €
limit na 1 vec 350 €

Union poisťovňa, a. s.

Prečo sa rozhodnúť pre niektorú z týchto
možností ?
−
−
−
−

Je to lacnejšie ako si dokáže človek vybaviť sám
Vybavenie je rýchle a jednoduché
Netreba nikam chodiť, len vyplniť krátky formulár
Kvalitný a bezplatný servis od niekoho, kto má dlhoročné
skúseností s riešením poistných udalostí

Čo robiť v prípade záujmu ?
Stačí si kliknúť na našu stránku:
www.rmcslovakia.sk
a vyplniť krátky formulár so základnými údajmi o poisťovanej
osobe a pobyte. Potom Vám do 48 hodín príde spätný email
s informáciami, kam treba uhradiť poistné a nasledujúci deň po
zaplatení je poistenie platné (respektíve od dojednaného
dátumu začiatku poistenia).

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať:
Michal Oravec
Risk Management Consulting, s.r.o.
Pribinova 30
811 09 Bratislava
Tel.: 0904 872 916
E-mail: michal.oravec@rmcslovakia.sk

Základné informácie o nás a o spomínaných
poisťovniach
Risk Management Consulting, s.r.o.
pôsobí ako sprostredkovateľ poistenia pre firemnú klientelu ako aj
širokú verejnosť. Spolupracujeme so všetkými významnými poisťovňami na
slovenskom poistnom trhu. Risk Management Consulting, s.r.o. je 100%
dcérskou spoločnosťou belgického poisťovacieho makléra Van Dessel.

AIG Europe Limited
je svetový líder v poistení, ktorý poskytuje svoje služby klientom
už 90 rokov. Vďaka globálnemu dosahu sa viac ako 40 miliónov klientov po
celom svete spolieha, že uspokojí ich špecifické poistné potreby. AIG Europe
Limited poskytuje na Slovensku služby v oblasti neživotného poistenia
prostredníctvom svojich spoločností už od roku 1998.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov
a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Je
najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu
inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez
poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie
priemyslu a podnikateľov.

Union poisťovňa, a. s.
bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní
na slovenskom trhu. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej
holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. Vďaka čomu čerpá rozsiahle
skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.
Je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v
oblasti individuálneho zdravotného poistenia.

