
Milá členka / milý člen,

vážime si vaše členstvo v našom Odborovom združení železničiarov /OZŽ/ a ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám pre- 

javili. Keďže sme aktuálne svedkami veľkých globálnych a ekonomických zmien, ani my nezaostávame a na turbulentné 

časy reagujeme zvýšením hodnoty členstva v OZŽ pre aktuálnych ale aj nových kolegov v našich členských 

organizáciách.

PRE VŠETKÝCH ČLENOV OZŽ POSKYTUJEME PROGRAM 
FINANČNÉHO WELLNESSU  S NASLEDUJÚCIM OBSAHOM:

INFO
LIST

Úspora na poistení 10-30% pre členov OZŽ:

- pri uzavretí PZP, havarijné poistenie, dom, byt,
domácnosť, rizikové životné poistenie

1. Zľavy na nákup rizikových poistení, úrokových 
sadzbách na úvery  a zaujímavé sporivé 
produkty 

Pomoc pri riešení poistných udalostí

Servis zabezpečený regionálne cez Finportal 

v rámci celej SR

4.

5.
2.

3.

Bližšie info ohľadom benefitu Skupinového 

cestovného poistenia na opačnej strane

Rodinný balík obsahuje poistenie liečebných 

nákladov v zahraničí 100 000 eur/osoba

Kryje aj liečebné náklady spojené s Covid-19

Vzťahuje sa aj na zásahy horskej služby

na Slovensku do výšky 5 000 eur/osoba

CELOROČNÉ SKUPINOVÉ CESTOVNÉ POISTENIE DO CELÉHO SVETA, 
PRE CELÚ RODINU (2 DOSPELÍ + 5 DETÍ do 18 rokov)

•

•

•
•

•

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÝ BENEFIT 
PRE ČLENOV OZŽ

S úctivým pozdravom,
Odborové Združenie Železničiarov 

•

Finančná úspora pre člena OZŽ + rodina je 

120 eur/rok

Cena pre člena OZŽ vrátane jeho rodiny 

sú 2,00 eur/mesiac s príspevkom OZŽ je 

1,50 eur/mesiac

JEDNORAZOVÝ CESTOVNÝ POUKAZ od OZŽ v 

hodnote 100 eur pri uzavretí:

- PZP+Havarijné poistenie+dom/byt+domácnosť v

minimálnej súhrnej výške 150 eur/rok

- rodinné rizikové životné poistenie v súhrnej výške

minimálne 20 eur/mesiac alebo kombinácia vyššie

uvedených poistení bez limitu



PRÍLOHA K CESTOVNÉMU POISTENIU - LIEČEBNÉ NÁKLADY

Ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, preprava liekov

Náklady na pátranie a záchranu na horách a na/vo vode

Prevoz do najbližšej nemocnice, preloženie poisteného

Hospitalizácia

Denná dávka počas hospitalizácie, max. 14 dní

Preprava poisteného do domovskej krajiny na základe rozhodnutia lekára

Návšteva poisteného jeho blízkou osobou, pri hospitalizácii poisteného viac ako 10 dní

Návrat spolupoistenej osoby do domovskej krajiny

Zubné ošetrenie

Ortopodické, protetické pomôcky

Repatriácia telesných pozostakov poistného 

Liečebné náklady dôsledkom terorizmu (aj očakávaného), extrémistického a etnického násilia

Maximálne poistné plnenia v bodoch pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení

ZÁKLADNÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY 

Lekárske asistenčné služby (lekárske sledovanie, prevoz do nemocnice, lekárska 
repatriácia, platby za lekárske ošetrenie, repatriácia telesných pozostatkov, poskytnutie 
liekov, ktoré nie sú v danom mieste k dispozícii) 

Informačná pomoc (informácie pred vycestovaním, odkaz na veľvyslanectvá a konzuláty)

PRÁVNA POMOC

Pomoc pri zadržaní, alebo hrozbe zadržania políciou

Zabezpečenie právnej pomoci/tlmočníka

Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia

POISTENIE ZACHRAŇOVACÍCH NÁKLADOV

Poistenie horskej záchrannej služby na Slovensku

na osobu

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

5 €/deň

100 000 €

100 000 €
50 €/1noc/max. 5 dní

100 000 €

150 € (PU)

100 000 €

100 000 €

15 000 €

5 000 €

bez obmedzenia limitu

bez obmedzenia limitu

max. 1 000 € 

max. 1 000 € 

max. 1 000 € 

5 000 € / osoba

Služby Finančného wellnesu má k dispozícii každý člen.

V prípade vycestovania poisteného na turistickú cestu má v rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov zahrnuté aj náklady, 

ktoré vznikli v súvislosti s ochorením Covid-19 a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných veci a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú uvedené na 

zozname menej rizikových krajín.

*




