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Ako získať ZADARMO 14 dňové cestovné poistenie? 

 

Uzatvorením poistenia Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností 

získavate ZADARMO 14 dňové cestovné poistenie pre cesty do Európy. Pozorne si prečítajte 

postup a podmienky, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 Aktivácia cestovného poistenia na 14 dní ZADARMO 

Je to veľmi jednoduché!  

Najneskôr 72 hodín pred dátumom vycestovania do zahraničia je potrebné kontaktovať našu 

poisťovňu prostredníctvom emailovej adresy info@groupama.sk, alebo na telefónnom čísle 02/ 208 

54 208 počas pracovných dní v čase  od 8:00 do 17:00. Medzi dňom uzatvorenia Bezpečný domov 

a  dňom vycestovania je minimálne 10 pracovných dní. Pre rýchle vybavenie si, prosím, pripravte 

nasledovné údaje: 

1. číslo poistnej zmluvy k poisteniu Bezpečný domov  

/dátum uzavretia zmluvy musí byť v čase od 1.3.2018 do 31.7.2018/ 

2. meno a priezvisko  

3. adresa (PSČ a mesto/obec, ulica a číslo) 

4. dátum narodenia  

5. e-mailová adresa 

6. presný dátum cesty do zahraničia 

 

 Podmienky na získanie cestovného poistenia na 14 dní ZADARMO 

Cestovné poistenie platí pre osobu, ktorá je v poistnej zmluve uvedená ako poistník alebo poistený. 

Poistenie na 14 dní ZADARMO je možné využiť na cesty do zahraničia v čase od 15.6. 2018 do 

15.10. 2018, maximálne na 14 dní. Cestovné poistenie môže využiť aj ďalšia osoba ako je poistník, 

resp. poistený, avšak maximálne na dobu 7 dní pre každú osobu. 

Po úspešnej aktivácii cestovného poistenia Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu oficiálne 

potvrdenie. 

Podmienkou pre uplatnenie cestovného poistenia je platná a účinná poistná zmluva  poistenia 

Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností. Presné podmienky a bližšie 

informácie o akcii nájdete na www.groupama.sk. 

 

S pozdravom 

Groupama poisťovňa  
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