
Agentúrna kancelária: 
M. R. Štefánika 49/41, 97701 - BREZNO 
mobil: 0905 745 351 
tel./fax.: 048 611 48 88 
e-mail: pavel.mihal@os.allianz.sk 
https://obchod.allianzsp.sk/pavel.mihal 
 
Príklad poistenia STORNO POPLATKOV-STORNO ŠPECIÁL: 
 
Ubytovanie 2x noc - 1260€ - poistné 44 € 
Ubytovanie 3x noc - 1790€ - poistné 62,50 € 
Ubytovanie 4x noc - 2320€ - poistné 81,20 € 
Ubytovanie 5x noc - 2850€ - poistné 99,52€ 
Ubytovanie 6x noc – 3380€ - poistné 118,03€ 
Ubytovanie 7x noc – 3910€ - poistné 136,54€ 
 
V cene poistného je už zahrnutá zľava 10% pre ubytovaných hostí. 
 
 
Všeobecné poistné podmienky: 
POISTENIE STORNOVACÍCH POPLATKOV 
Článok 40 
Predmet poistenia 
Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli 
vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby. 
Článok 41 
Poistná udalosť 
1) Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby, ktorá 
mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej 
zmluve dátumami začiatku a konca poistenia, a to 
z niektorého z nasledujúcich dôvodov, ak vznikol počas 
poistnej doby poistenia stornovacích poplatkov: 
a) vážne akútne ochorenie alebo úraz, ktoré utrpel 
poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a 
ktoré si vyžiadali domáce liečenie alebo hospitalizáciu, 
b) tehotenstvo poisteného alebo spolucestujúceho, 
ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania 
cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe, 
c) smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo 
spolucestujúceho, 
d) značná škoda na majetku poisteného alebo 
spolucestujúceho vzniknutá na území SR počas 
trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom 
živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak 
poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže 
nastúpiť na poistenú cestu, 
e) zničenie alebo strata cestovných dokladov 
poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku 
živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred 
nástupom na poistenú cestu, 
f) doručenie predvolania poistenému alebo 
spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín 
súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej 
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cesty, 
g) povolanie poisteného alebo spolucestujúceho na 
vojenské cvičenie, ak preukáže poistený alebo 
spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol 
doručený až po uzavretí poistenia. 
2) Ak poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie 
stornovacích poplatkov, nie je uzavretá do 24.00 hodiny 
dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy 
došlo: 
a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny 
cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom 
rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr 
alebo 
b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je 
poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je 
poskytovateľom služby požadované zaplatenie 
prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby 
pred dňom začiatku jej čerpania, 
poistnou udalosťou je len taká udalosť uvedená v ods. 1) 
tohto článku, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby 
definovanej v týchto VPP-CP. 
3) Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie stornovacích 
poplatkov, odchylne od ustanovení čl. 3 ods. 1) týchto 
VPP-CP sa pre poistenie stornovacích poplatkov 
ustanovuje neobmedzená územná platnosť poistenia; 
neobmedzená územná platnosť sa nevzťahuje na 
poistnú udalosť, ktorá nastala z dôvodu uvedeného 
v ods. 1) písm. d) tohto článku. 
4) Pri zrušení cestovnej služby z dôvodu ochorenia alebo 
úrazu v zmysle ods. 1) písm. a) tohto článku, v prípade, 
ak cestovná služba bola zrušená viac ako 30 dní pred 
koncom poistnej doby, sa za dôvod vzniku poistnej 
udalosti považuje tá hospitalizácia alebo domáce 
liečenie, ktoré zrušeniu cestovnej služby bezprostredne 
predchádzali. 
5) Pri zrušení cestovnej služby z dôvodu ochorenia alebo 
úrazu v zmysle ods. 1) písm. a) tohto článku, v prípade, 
ak cestovná služba bola zrušená menej ako 30 dní pred 
koncom poistnej doby, sa za dôvod vzniku poistnej 
udalosti považuje už prvá hospitalizácia alebo už prvé 
domáce liečenie, ktoré si takéto ochorenie alebo úraz 
vyžadovali v období 30 dní pred koncom poistnej doby; 
ak takáto hospitalizácia alebo domáce liečenie v období 
30 dní pred koncom poistnej doby nenastali, za dôvod 
vzniku poistnej udalosti sa považuje tá hospitalizácia 
alebo domáce liečenie, ktoré zrušeniu cestovnej služby 
bezprostredne predchádzali. 
6) Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 44 ods. 1) 
týchto VPP-CP a toto porušenie zvýšilo storno poplatok, 
poisťovateľ uhradí poistné plnenie len do výšky, na ktorú 
by mal poistený nárok, ak by povinnosti uvedené v čl. 44 
ods. 1) týchto VPP-CP neporušil. Obdobne bude 
poisťovateľ postupovať aj v prípade, ak sa za dôvod 
vzniku poistnej udalosti považuje už prvá hospitalizácia 
alebo už prvé domáce liečenie, ktoré si takéto ochorenie 



alebo úraz vyžadovali v období 30 dní pred koncom 
poistnej doby v zmysle ods. 5) tohto článku VPP-CP; 
poisťovateľ v takom prípade poskytne poistné plnenie 
vo výške, na ktorú by mal poistený nárok, keby cestovnú 
službu zrušil bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 5 pracovných dní, po prvej hospitalizácii alebo prvom 
domácom liečení, ktoré si takéto ochorenie alebo úraz 
vyžadovali v období 30 dní pred koncom poistnej doby. 
 
 
Článok 42 
Poistné plnenie 
1) Poisťovateľ uhradí preukázané náklady, ktoré je poistený 
povinný uhradiť poskytovateľovi služby v súvislosti so 
zrušením cestovnej služby. 
2) Poistné plnenie je poskytované maximálne do výšky 
storno poplatku vopred dohodnutého s poskytovateľom 
služby, nie však viac ako vo výške dojednanej poistnej 
sumy alebo limitu poistného plnenia. 
3) Pri zrušení cestovnej služby z dôvodov uvedených 
v čl. 41 týchto VPP-CP, ktoré nastali u spolucestujúceho, 
ktorý nie je blízkou osobou poisteného, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie len v prípade, ak by poistený 
musel vycestovať na poistenú cestu sám. 
4) Poistený má z poistenia právo aj na úhradu poplatkov 
za zmenu užívateľa objednanej služby za podmienok a 
v rozsahu uvedených v čl. 41 týchto VPP-CP. 

 

Článok 43 
Škody z plnenia vylúčené 
Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP je z plnenia 
vylúčené aj zrušenie cestovnej služby: 
a) pre ochorenie, úraz alebo pre ich následky, ktoré 
existovali a boli diagnostikované pred uzavretím poistnej 
zmluvy, a v súvislosti s liečbou ktorých poistený nedodržal 
pokyny ošetrujúceho lekára, 
b) z dôvodu zámerne ukončeného tehotenstva, 
c) z dôvodu tehotenstva a jeho akýchkoľvek následkov 
a komplikácií vrátane pôrodu a komplikácii s ním 
súvisiacich, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 41 
ods. 1) písm. b) týchto VPP-CP, 
d) z dôvodu periodických kontrolných zdravotných 
vyšetrení či plánovaných zdravotných zákrokov alebo 
ich následkov, 
e) z dôvodu, že poistený pred odchodom na poistenú 
cestu neabsolvoval očkovanie povinné v SR alebo v štáte 
poistenej cesty, 
f) z dôvodu zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach 
alebo poúrazových stavoch, ktoré existovali v čase 
uzatvárania poistnej zmluvy a počas bezprostredne 
predchádzajúcich 12 mesiacov pred uzavretím poistnej 
zmluvy si vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali, 
g) z dôvodu straty alebo krádeže cestovných dokladov, 



s výnimkou prípadov uvedených v čl. 41 ods. 1) písm. e) 
týchto VPP-CP. 
Článok 44 
Povinnosti v prípade poistnej udalosti 
1) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu po vzniku 
skutočnosti, ktorá mu bráni zúčastniť sa na poistenej 
ceste, zrušiť cestovnú službu u poskytovateľa služby, a 
to tak, aby to nemalo za následok zvýšenie storno 
poplatku, najneskôr však do 5 pracovných dní po vzniku 
skutočnosti, ktorá mu bráni zúčastniť sa na poistenej ceste. 
2) Okrem povinností uvedených čl. 15 ods. 2) týchto 
VPP-CP je poistený v prípade poistnej udalosti povinný 
predložiť: 
a) potvrdenie o zrušení (stornovaní) cestovnej služby 
vystavené poskytovateľom služby, 
b) účtovný doklad (príjmový pokladničný doklad, výpis 
z bankového účtu a pod.) o zaplatení cestovnej 
služby, 
c) stornofaktúru poskytovateľa služby, výdavkový 
pokladničný doklad, prípadne iný účtovný doklad 
preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku, 
d) lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú 
potrebnú dokumentáciu, napríklad výpis z účtu 
pacienta v zdravotnej poisťovni, výpis zo zdravotnej 
dokumentácie a pod. 
3) Ak zruší poistený cestovnú službu z dôvodov uvedených 
v čl. 41 týchto VPP-CP, je povinný predložiť poisťovateľovi 
dokumenty preukazujúce vznik poistnej udalosti; 
v prípade ochorenia alebo úrazu je poistený povinný 
predložiť poisťovateľovi potvrdenie ošetrujúceho lekára, 
ktorý nesmie byť blízkou osobou alebo osobou 
v rodinnom pomere a ktoré musí byť vystavené pred 
plánovaným začiatkom poistnej cesty. 
4) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na 
oprávnené osoby. 
POISTENIE STORNO ŠPECIÁL 
Článok 45 
Predmet poistenia 
Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli 
vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby. 
Článok 46 
Poistná udalosť 
1) Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby, ktorá 
mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve 
dátumami začiatku a konca poistenia, a to z niektorého 
z dôvodov uvedených v čl. 41 písm. a) až g) týchto 
VPP-CP, ak nastal počas poistnej doby poistenia storno 
špeciál. 
2) Poistnou udalosťou je aj zrušenie cestovnej služby, ktorá 
mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve 
dátumami začiatku a konca poistenia, a to z niektorého 
z nasledujúcich dôvodov, ak nastal počas poistnej doby 
poistenia storno špeciál: 
a) výpoveď daná poistenému alebo spolucestujúcemu 
zamestnávateľom, s výnimkou výpovede danej 



zamestnávateľom z dôvodu porušenia pracovnej 
disciplíny, 
b) ak je poistenému alebo spolucestujúcemu 
zamietnutá žiadosť o vízum z iných dôvodov, ako je 
oneskorené podanie žiadosti alebo nesplnenie 
formálnych náležitostí žiadosti o vydanie víz, 
c) podanie návrhu na rozvod manželstva zo strany 
manžela/ manželky poisteného, 
d) značná škoda, ktorá vznikla v čase 5 dní a menej 
pred nástupom na poistenú cestu na majetku 
poisteného alebo spolucestujúceho na území SR, 
a to vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou 
v dôsledku poruchy, ktorú nezavinil poistený alebo 
spolucestujúci z/zo: 
da) privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia 
vodovodného alebo kanalizačného systému 
vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného 
zariadenia, 
db)vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho 
systému, vrátane armatúr alebo iného s ním 
prepojeného zariadenia, 
dc) sprinklerových alebo iných automatických 
zariadení požiarnej ochrany, 
ak rozsah takejto udalosti znemožnil poistenému 
alebo spolucestujúcemu nastúpiť na poistenú cestu, 
e) zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo 
SR do zahraničia z dôvodu: 
ea) dopravnej nehody, ktorej bol poistený alebo 
spolucestujúci účastníkom, 
eb) ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou 
udalosťou alebo technickou poruchou a poistený 
preukáže, že takýmto vlakom cestoval poistený 
alebo spolucestujúci, 
20 z 25 
f) živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický 
čin v cieľovej lokalite štátu, do ktorého poistený 
preukázateľne cestuje a ktorých vznik je vyhlásený 
štátnymi orgánmi SR s tým, že do danej oblasti sa 
neodporúča cestovať alebo sa odporúča zvážiť 
cestu, pričom takéto potvrdenie bolo oficiálne 
vydané až po dojednaní poistenia. 
3) Ak poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie storno 
špeciál, nie je uzavretá najneskôr do 24.00 hodiny dňa, 
ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo: 
a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny 
cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom 
rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr 
alebo 
b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je 
poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je 
poskytovateľom služby požadované zaplatenie 
prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby 
pred dňom začiatku jej čerpania, 
poistnou udalosťou je len taká udalosť uvedená v čl. 41 
ods. 1) písm. a) až g) týchto VPP-CP a v ods. 2) tohto 



článku, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby 
definovanej v týchto VPP-CP. 
4) Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie storno 
špeciál, odchylne od ustanovení čl. 3 ods. 1) týchto 
VPP-CP sa pre poistenie storno špeciál ustanovuje 
neobmedzená územná platnosť poistenia; neobmedzená 
územná platnosť sa nevzťahuje na poistnú udalosť, 
ktorá nastala z dôvodu uvedeného v čl. 41 ods. 1) písm. 
d) týchto VPP-CP a ods. 2) písm. d) a e) tohto článku. 
Článok 47 
Poistné plnenie 
1) Poistným plnením je poistné plnenie uvedené v čl. 42 
ods. 1) a 2) týchto VPP-CP. 
2) Pri zrušení cestovnej služby z dôvodov uvedených 
v čl. 46 týchto VPP-CP, ktoré nastali spolucestujúcemu, 
ktorý nie je blízkou osobou poisteného, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie len v prípade, ak by poistený 
musel vycestovať na poistenú cestu sám. 
3) Poistený má z poistenia právo aj na úhradu poplatkov 
za zmenu užívateľa objednanej služby za podmienok 
a v rozsahu uvedených v čl. 46 týchto VPP-CP. 
Článok 48 
Škody z plnenia vylúčené 
Okrem výluk uvedených v čl. 43 týchto VPP-CP je z plnenia 
vylúčená aj škoda: 
a) z dôvodu zamietnutia víz, ak poistený alebo spolucestujúci 
nesplnil časové a/alebo formálne podmienky ich vydania, 
b) ak poskytovateľ služby je pred nástupom na poistenú 
cestu nútený z dôvodu uvedeného v čl. 46 ods. 2) písm. 
f) týchto VPP-CP zmeniť podstatné podmienky 
cestovnej služby, na základe ktorých poistený 
(objednávateľ) odstúpi od cestovnej služby (odstúpi od 
zmluvy o cestovnej službe), 
c) na ktorej náhradu vzniká poistenému u poskytovateľa 
služby nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
Článok 49 
Povinnosti v prípade poistnej udalosti 
1) Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti sú 
ustanovené v čl. 44 týchto VPP-CP. 
2) Ak nastala poistná udalosť uvedená v čl. 46 ods. 2) 
týchto VPP-CP, je poistený povinný poisťovateľovi 
predložiť doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ak PZ, ktorej súčasťou je poistenie stornovacích poplatkov/poistenie storno špeciál, nie je 
uzavretá najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo:  
a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom 
rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr alebo  

b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je 
poskytovateľom služby požadované zaplatenie prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby 
pred dňom začiatku jej čerpania,  
uplatní sa čakacia doba v trvaní 14 dní, počas ktorej nevzniká poisťovateľovi povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie (v zmysle VPP-CP nejde o poistnú udalosť). adzba v EUR  
počet osôb (vždy 1)  
V nových VPP-CP schválených dňa 6.11.2015, v časti Poistenie stornovacích poplatkov, sme v 
prospech klienta upravili povinnosti pri stornovaní zájazdu. Zájazd je potrebné stornovať bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá poistenému 
bráni zúčastniť sa na poistenej ceste.  
Pri zrušení zájazdu z dôvodu ochorenia alebo úrazu, pri viacnásobnej (opakovanej) hospitalizácii, 
resp. opakovanom domácom liečení, sa za dôvod vzniku poistnej udalosti považuje prvá 
hospitalizácia, resp. domáce liečenie v období 30 dní pred začiatkom zájazdu.  
PRÍKLAD:  
Začiatok zájazdu je 1.6.2016.  
Klient bol z dôvodu rovnakého ochorenia hospitalizovaný:  
1. hospitalizácia 20.4.2016 (42 dní pred začiatkom zájazdu),  
2. hospitalizácia 15.5.2016 (17 dní pred začiatkom zájazdu),  
3. hospitalizácia 29.5.2016 (3 dní pred začiatkom zájazdu).  
 
 
Variant 1:  
Klient stornoval zájazd 20.4.2016 z dôvodu hospitalizácie.  
Za dôvod vzniku poistnej udalosti sa považuje 1. hospitalizácia, tzn. tá, ktorá zrušeniu cestovnej 
služby bezprostredne predchádzala (klient stornoval zájaz viac ako 30 dní pred začiatkom poistenia).  
 
Variant 2:  
Klient stornoval zájazd 15.5.2016 z dôvodu hospitalizácie.  
Za dôvod vzniku poistnej udalosti sa považuje 2. hospitalizácia, tzn. tá, ktorá zrušeniu cestovnej 
služby bezprostredne predchádzala (prvá hospitalizácia v období 30 dní pred začiatkom cesty).  
 
Variant 3:  
Klient stornoval zájazd 29.5.2016 z dôvodu hospitalizácie.  
Za dôvod vzniku poistnej udalosti sa však bude považovať už hospitalizácia zo dňa 15.5.2016 (2. 
hospitalizácia), nakoľko dňa 29.5.2016 nastala už druhá hospitalizácia v období 30 dní pred začiatkom 
cesty. 


