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#DR@ŒCńUNCNUOQD$TQŃORJT
Ò %URPSKAÒAKOÒLDERÒVÒCESTOVNOMÒPOISTENÒUÞÒVYÛEÒÒ
rokov svojimi produktmi zabezpeèuje klientom komPLEXNÒ KRYTIAÒ AÒ BEZSTAROSTNÒ CESTOVANIEÒ POÒ CELOMÒ
svete.
Ò 0OISTNÒOCHRANAÒZAāNAÒPREKROāENMÒHRANICEÒOBCEÒTRvalého bydliska.
Ò 0OISTMEÒ6SÒBEZÒOHéADUÒNAÒVEK
Ò 6ÒPRODUKTOCHÒSÒKRYTÒVÛETKYÒBEÞNÒÛPORTYÒVYKONVANÒ NAÒ REKREAāNEJÒ ROVNIÒ AKOÒ PLVANIE Ò LYÞOVANIE Ò
SNOWBOARDING Ò POTPANIE Ò RAFTING Ò ZOSKOKÒ SÒ PADKOM ÒHOROLEZECTVOÒDOÒÒÒM ÒJAZDAÒNAÒKONI ÒBUNGEEÒ
jumping a iné.
Ò 0REāOÒ SAÒ POISTIÝÒ .EMOCNICEÒ VÒ ZAHRANIāÒ ÞIADAJÒ ODÒ
PACIENTOVÒāASTOÒOKAMÞITÒZAPLATENIEÒAÒZDRAVOTNÒPOISÝOVćAÒPREPLCAÒLENÒNEPATRNÒāASÝÒNKLADOVÒ0REVOZÒ
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Ò +RYJEMEÒAJÒÒ NÒPREPLATENIEÒSTORNOPOPLATKOV
Ò 0OISÝUJEMEÒ AJÒ AKTNEÒ STAVYÒ EXISTUJCICHÒ AÒ CHRONICKČCHÒOCHOREN
Ò "UDEMEÒPOÒ6SÒPTRAÝÒNAÒVODEÒIÒNAÒHORCH ÒDOMAÒIÒVOÒ
svete.
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3UHîÊWDMWHVLSURVÊPGÑNODGQHREVDK9DxHMSRLVWQHM]POXY\
=DSODWHQÊP SRLVWQÆKR SRWYUGÊWH 9¾x V×KODV V XYHGHQÚPL
XVWDQRYHQLDPL D YxHREHFQÚPL SRLVWQÚPL SRGPLHQNDPL 1D
SRLVWQ×]POXYXVDY]ĽDKXMHVORYHQVNÆSU¾YR

-ēJK@CXM@@LATK@MSMĢNŏDSQDMHDCNUşŏJX«
RHONHRSDMşLńţDTGQ@CHŒRēLM@LHDRSD -ēRKDCMDONOQDCKNţDMıKDJēQRJDIROQēUX@ŕĜSNUY@
NŏDSQDMHDONHRŒNU@SDĻNUH LTATCŕSHDSNMēJK@CX
OQDOK@SDMĢ 

-@GKēRDMHDONHRSMDITC@KNRSH
9 ]¾XMPH UÚFKOHKR D EH]SUREOÆPRYÆKR VSUDFRYDQLD 9DxHM
SRLVWQHM XGDORVWL VD ULDðWH SURVÊP LQIRUP¾FLDPL XYHGHQÚPL QD ZZZHXURSVNDVN Y îDVWL 6(59,6 t 3RLVWQ¾
XGDORVĽ NGH VL PÑ{HWH VWLDKQ×Ľ DM IRUPXO¾U +O¾VHQLH R
SRLVWQHMXGDORVWL9\SÊVDQÚDSRWYUGHQÚIRUPXO¾UVSROXVXYHGHQÚPL SUÊORKDPL ]DxOLWH QD QDxX DGUHVX DOHER PDLORP QD
LQIR#HXURSVNDVN
9 SUÊSDGH {H QHPÑ{HWH QDVW×SLĽ QD SO¾QRYDQÚ ]¾MD]G îR
QDMVNÑUNRQWDNWXMWHFHVWRYQ×NDQFHO¾ULXNGHERO]¾MD]G]DN×SHQÚ

&DNFQ@kBJēNAK@RŒOK@SMNRSH
3ULSURGXNWRFKPÑ{HWHYROLĽPHG]LREODVĽRXSODWQRVWLe(XUÐSDq
De6YHWq
$TQŃO@
'RREODVWLSODWQRVWLe(XUÐSDqSDWULDYxHWN\xW¾W\
(XUÐS\ Y ]HPHSLVQRP ]P\VOH PHQRYLWH 0DGHLUD $]RUVNÆ
RVWURY\D.DQ¾UVNHRVWURY\6×WRPHQRYLWHWLHWRNUDMLQ\$OE¾QVNR$QGRUD$]RU\%HOJLFNR%LHORUXVNR%RVQDD+HUFHJRYLQD %XOKDUVNR &\SUXV íHVNR íLHUQD +RUD '¾QVNR QLH
*UÐQVNR (VWÐQVNR(XUÐSVNDîDVĽ5XVND)DHUVNÆRVWURY\
)ÊQVNR)UDQF×]VNR*LEUDOWDU*UÆFNR+RODQGVNR&KRUY¾WVNRªUVNR,VODQG/LFKWHQxWDMQVNR/LWYD/RW\xVNR/X[HPEXUVNR 0DFHGÐQVNR 0DðDUVNR 0DOWD 0ROGDYVNR 0RQDNR
1HPHFNR 1ÐUVNR YU¾WDQH kSLFEHUJRY RVWURY - 0D\HQ
2UNQHMVNÆRVWURY\2VWURY\NDQ¾OD/D0DQFKH3RĜVNR3RUWXJDOVNRYU¾WDQH0DGHLU\5DN×VNR5XPXQVNR5XVNR (XUÐSVNDîDVĽ 6DQ0DULQR6ORYHQVNR6ORYLQVNR6UEVNRkSDQLHOVNRYU¾WDQH.DQ¾UVN\FKRVWURYRYD%DOH¾U\kYDMîLDUVNR
kYÆGVNR7DOLDQVNR7XUHFNR8NUDMLQD9DWLN¾Q9HĜN¾%ULW¾QLD
D 6HYHUQÆ ªUVNR YU¾WDQH 6KHWODQGVNÚFK RVWURYRY $ xW¾W\
(J\SW7XQLVNR0DURNRD,]UDHO

FLRXFHVW\SRVN\WQHSRLVĽRYDWHĜSRLVWQÆSOQHQLHLEDYWHG\
NHðVDY\VN\WQ×ĽD{NÆNRPSOLN¾FLHYWHKRWHQVWYH PXVLD
E\ĽOHN¾UVN\SRWYUGHQÆ 
 MDĜ@J@MĢQ¾KOHĽD{NÆNBGNQDMH@DOHERQ¾KO\ĽD{NÚ×UD]
DOHER RLQŒ QNCHMMşBG OQıRKTŏMıJNU DOHER VPUĽ LQHM
AKıYJDINRNAXDOHERVPUĽVSROXSRLVWHQHMRVRE\XYHGHQHM Y SRLVWQHM ]POXYH SUH NWRUÆ MH QHY\KQXWQH SRWUHEQ¾
SUÊWRPQRVĽSRLVWHQHMRVRE\YPLHVWHE\GOLVND
 YM@ĜMē UDBMē ŏJNC@ M@ L@IDSJT YR YODVWQÊFWYH
SRLVWHQHMRVRE\YPLHVWHMHME\GOLVNDQ¾VOHGNRP{LYHOQHM
SRKURP\ SR{LDUDSRG DOHERWUHVWQÆKRîLQXWUHWHMRVRE\
NWRUÆVLY\{DGXM×MHMSUÊWRPQRVĽ
 MDY@UHMDMēRSQ@S@OQ@BNUMĢGNLHDRS@SUHYÚSRYHð
SUDFRYQHM]POXY\SRLVWHQHMRVREH]RVWUDQ\]DPHVWQ¾YDWHĜD QHWÚNDVDVN×xREQHMGRE\ 
 ONC@MHDţH@CNRSHNQNYUNC SRY]¾MRPQHMGRKRGHPDQ{HORY QDSUÊVOXxQRPV×GHEH]SURVWUHGQHSUHGVSRORîQRX
FHVWRXGDQÚFKPDQ{HORY
 MDNARSēSHD OQH L@STQHSMDI RJŕŏJD DOHER URYQDNHM
]¾YHUHîQHMVN×xNHQDMPHQHMWURMURîQÆKRY]GHO¾YDQLDSRLVWHQHMRVRE\EH]SURVWUHGQHSUHGWHUPÊQRPSRLVWHQHMFHVW\
UH]HUYRYDQHMSUHGVN×xNRX
 CNQTĜDMHD RŕCMDGN OQDCUNK@MH@ SRLVWHQHM RVREH ]D
SUHGSRNODGX{HSRLVWHQÚQLHMH{DOREFRPQDYUKRYDWHĜRP
DOHERQHY\VWXSXMHDNRSU¾YQ\]¾VWXSFD×îDVWQÊNDNRQDQLD
D]¾URYHĦV×GQHDNFHSWXMHUH]HUY¾FLXFHVW\DNRGÑYRGQD
RGOR{HQLHSUHGYRODQLD
 Y@LHDSMTSĢUıY@DNSRLVWHQÚNWRUÚMHREîDQRP(XUÐSVNHM ×QLH QHSUHGYÊGDWHĜQH EH] YODVWQÆKR ]DYLQHQLD
QHGRVWDQH YÊ]XP SRWUHEQÆ SUH FHVWX QHY]ĽDKXMH VD QD
QHPR{QRVĽ]ÊVNDĽSRWUHEQÆYÊ]XPGR86$ 
SQ@MROK@MSēBH@RUJ¾QRYSULîRPSRLVWHQÚPXVÊE\ĽSULMÊPDWHĜDOHERGDUFDRUJ¾QRY QHY]ĽDKXMHVDQDGDURYDQLH
NUYL 
ŕMNREOÊ]NHMRVRE\SRLVWHQÆKR

2UDS
'RREODVWLSODWQRVWLe6YHWqSDWULDYxHWN\NUDMLQ\VYHWD

=D SUHGSRNODGX {H SRLVWHQ¾ RVRED QHPÑ{H QDVW×SLĽ QD
]¾MD]G ] MHGQÆKR ] KRUH XYHGHQÚFK GÑYRGRY SODWÊ SRLVWQ¾
XGDORVĽ SUH QDVOHGXM×FH VSROXFHVWXM×FH SRLVWHQÆ RVRE\
URGLQQÊSUÊVOXxQÊFLPD[WULðDOxLHRVRE\DSULURGLQQHMWDULIHQD
/NOHRONHRSMĢGNJQXSH@
RVRE\NWRUÆV×QD]POXYHXYHGHQÆ
/NHRSDMHDRSNQM@
$NRURGLQQÊSUÊVOXxQÊFLSODWLDPDQ{HOLD SUÊSDGQH{LYRWQÚGUXK
3ULQHQDVW×SHQÊQD]¾MD]GDSULMHKRVWRUQRYDQÊ9¾PFHVWRYQ¾ {LM×FLYVSRORîQHMGRP¾FQRVWL GHWL QHYODVWQÆQHYHVWD]DĽ
NDQFHO¾ULD SUHGOR{Ê N ×KUDGH VWRUQRSRSODWRN SRGĜD MHM SODW- YQ×îDW¾  URGLîLD QHYODVWQÊ VYRNURYFL VWDUÊ URGLîLD  V×URQÚFK REFKRGQÚFK SRGPLHQRN 6WRUQRSRSODWRN PÑ{H SUHG- GHQFLSRLVWHQHMRVRE\
VWDYRYDĽD{]FHQ\]¾MD]GX
7R]QDPHQ¾QDSULHNWRPX{HQHPÑ{HWHQDVW×SLĽQD]¾MD]G
]DSODWÊWHîDVĽDOHERDMFHO×FHQX]¾MD]GX
/NHRSDMHDOQDOQıO@COQDQTŏDMH@BDRSX
  /NHRSDMHDRSNQM@
$NSRLVWHQÚQHPÑ{HQDVW×SLĽQDFHVWXDOHERVDPXVÊFHVWD
SUHUXxLĽSUHQLHNWRUÚ]QDVOHGRYQÚFKGÑYRGRY
 MDĜ@J@MĢ Q¾KOH ĽD{NÆ NBGNQDMHD DOHER Q¾KO\ ĽD{NÚ
ŕQ@Y QH]Q¾xDQOLYRVĽ NĜJNU@MH@ DOHER RLQŒ SRLVWHQHM
RVRE\
 SDGNSDMRSUNSRLVWHQHMRVRE\NWRUÆQDVWDORD{ONQDYDQUēBHHBDRSX$NVDWHKRWHQVWYR]LVWLORHxWHSUHGUH]HUY¾3

$N PXVÊWH FHVWX SUHGîDVQH SUHUXxLĽ îDVWR QHPÑ{HWH FHVWRYQÆ OÊVWN\ D SRE\W\ DM NHð QHEROL Y\X{LWÆ YU¾WLĽ VSÁĽ D
PXVÊWH LFK SOQH KUDGLĽ 2NUHP WRKR QD 9¾V SULSDGQ× ðDOxLH
Q¾NODG\ ]D SUHGîDVQÚ Q¾YUDW GRPRY =UXxHQLH OHWX SUHVXQ
OHWXDOHERNUDFKOHWHFNHMGRSUDYQHMVSRORîQRVWLQLHMHSRLVWQRXXGDORVĽRXSRGĜDYxREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQRN(&3
933

  -ēGQ@C@TGQ@CDMşBG @KDMDĜDQO@MşBGRKTţHDA@
MēJK@CNUM@ROH@SNĜMŕBDRST
1DKUDGÊPH 9¾P XKUDGHQÆ DOH 9DPL QHîHUSDQÆ VOX{E\ DNR
QDSUÊNODG SRE\W\ Y KRWHORFK SROSHQ]LX RNUHP VSLDWRîQÚFK
FHVWRYQÚFKOÊVWNRY DNPXVÊWHFHVWXSUHGîDVQHXNRQîLĽ
3RLVWHQÆGÑYRG\SUHUXxHQLDFHVW\V×XYHGHQÆYERGH
7DNWLH{ 9¾P QDKUDGÊPH GRGDWRîQÆ Q¾NODG\ QD VSLDWRîQ×
FHVWXDNPXVÊWHFHVWXSUHUXxLĽtGUXK
DWULHGDGRSUDYQÆKRSURVWULHGNXSRGĜDSÑYRGQHMFHVW\3RLVWHQÆGÑYRG\SUHUXxHQLDFHVW\V×XYHGHQÆYERGH
2NUHP WRKR XKUDGÊPH Q¾NODG\ QD VSLDWRîQ× FHVWX NHð VD
PXVÊFHVWDSUHUXxLĽSUHQHSRNRMHYxHWNÆKRGUXKX QDSUWHURULVWLFNÆ ×WRN\  SUÊURGQÆ NDWDVWURI\ DOHER PLHVWQX HSLGÆPLX
NWRUÆRKUR]XM×NRQNUÆWQHWHOHVQ×EH]SHîQRVĽSRLVWHQÆKRD
WÚPMHMHGQR]QDîQHGDQÆ{HYFHVWHQHPR{QRSRNUDîRYDĽ

  -TSMĢMēJTOXOQHNMDRJNQDMNLCNC@MıA@SNţHMX
1¾VOHGNRPRQHVNRUHQÆKRY\GDQLDEDWR{LQ\YFLHOLFHVW\9¾P
SUHSODWÊPH Q¾NXS QHY\KQXWQÚFK SUHGPHWRY RVREQHM VSRWUHE\ QDSU]XEQ¾NHINDVSRGQÆSU¾GOR 
  /NLNBOQHYMNUTYıRJ@MıBDRSNUMşBGCNJK@CNU
3ULNU¾GH{LDOHERRGFXG]HQÊFHVWRYQÚFKGRNODGRYY¾PSUHSODWÊPH Y\QDOR{HQÆ ×UDGQÆ SRSODWN\ ]D REVWDUDQLH Q¾KUDGQÚFKFHVWRYQÚFKGRNODGRYY]DKUDQLîÊDQ¾NODG\]DGRSUDYX
SRLVWHQÆKRGRPLHVWDQDMEOL{xLHKR]DVWXSLWHĜVWYD6ORYHQVNHM
UHSXEOLN\

  .J@LţHSēONLNB@YēKNG@OQHJQēCDţH KŕODţH
@KDANRSQ@SDOK@SNAMşBGOQNRSQHDCJNU
$N VD RFLWQHWH YR ŷQDQîQHM Q×G]L ] GÑYRGX O×SH{H DOHER
SUHSDGQXWLD VSURVWUHGNXMHPH NRQWDNW PHG]L 9DPL D 9DxRX
GRP¾FRX EDQNRX VPH Q¾SRPRFQÊ SUL GRUXîHQÊ VXP\
  9LDŏJ@MHDCNOQ@UMĢGNOQNRSQHDCJTOQH
SRVN\WQXWHM]GRP¾FHMEDQN\DKUDGÊPHQ¾NODG\QDSUHYRG
NCBGNCDCNBHDĻNUDICDRSHMēBHDUY@GQ@MHĜı
1DKUDGÊPH9¾PFHVWRYQÆQ¾NODG\QDLQ×VWDQLFXOHWLVNRDNRDM SHĦD{QÚFKSURVWULHGNRY$NQLHMHPR{QÆQDGYLD]DĽNRQWDNWV
GRGDWRîQÆQ¾NODG\QDQHY\KQXWQÆSUHQRFRYDQLHDVWUDYRYDQLH 9DxRXGRP¾FRXEDQNRXYSULHEHKXKRGÊQSRVN\WQHPH
DNVWHGRSUDYQÚSURVWULHGRN]PHxNDOL]QDVOHGXM×FLFKGÑYRGRY 9¾P]¾ORKXtW×WRQ¾PYU¾WLWHSRQ¾YUDWHGRPRY
s ×UD]DOHERGRSUDYQ¾QHKRGDSRLVWHQÆKR
s WHFKQLFN¾SRUXFKDSRX{LWÆKRGRSUDYQÆKRSURVWULHGNX
/NHRSDMHDOēSQ@MH@@YēBGQ@MX
s PHxNDQLHOHWXGRPLHVWD]DîDWLDFHVW\
 -ēJK@CXM@OēSQ@MHD@YēBGQ@MT
=UXxHQLH OHWX SUHVXQ OHWX DOHER NUDFK OHWHFNHMGRSUDYQHM
$NXWUSÊWH×UD]QDKRU¾FKDOHERQDPRULDRFLWQHWHVDYQ×G]L
VSRORîQRVWL QLH MH SRLVWQRX XGDORVĽRX SRGĜD YxREHFQÚFK
]DSODWÊPH]D9¾VQ¾NODG\QDS¾WUDQLH QDSUKRUVNRXVOX{ERX D
SRLVWQÚFKSRGPLHQRN(&3933
Q¾NODG\QD9DxX]¾FKUDQX QDSUSUHYR]]R]MD]GRYN\YUWXĜQÊNRPGRQHPRFQLFH 
  .MDRJNQDMşOQıBGNCM@CNLēBTRS@MHBTKDSHRJN
3UHSODWÊPH9¾PQHY\KQXWQÆQ¾NODG\QDWD[ÊNGRPLHVWDE\GOLVNDDOHERQDPLHVWRWRKRSRWUHEQÆDSUHXN¾]DQÆQ¾NODG\QD /NHRSDMHDKHDĜDAMşBGMēJK@CNU
QXWQÆSUHQRFRYDQLHDVWUDYRYDQLHDNFHVWDVSÁĽGRPLHVWD $N SRîDV 9DxHM GRYROHQN\ XWUSÊWH ×UD] DOHER DN×WQH RFKRE\GOLVND]OHWLVNDDOHERVWDQLFHQLHMHPR{Q¾DOHERE\EROD ULHWHPXVÊWHVDGDĽQDPLHVWHRxHWULĽ2xHWUHQLDDSUHYR]\
QHYKRGQ¾ QDSUÊNODG SUL RQHVNRUHQRP SULVW¾WL Y îDVH NHG\ 9¾V Y ]DKUDQLîÊ PÑ{X Y\MVĽ GUDKR QDNRĜNR ]GUDYRWQ¾ SRLVKURPDGQ¾ GRSUDYD QHSUHP¾YD  7RWR SRLVWQÆ SOQHQLH SODWÊ ĽRYĦD QHSUHSO¾FD FHO× îLDVWNX 'RGDWRîQH PÑ{X QDVWDĽ
LEDSULVSLDWRîQHMFHVWH]FLHĜRYHMGHVWLQ¾FLHGRPLHVWDNGH Q¾NODG\DMSUHVSROXFHVWXM×FLFKQDSUSULKRVSLWDOL]¾FLLURGLQQÆKRSUÊVOXxQÊND
VDFHVWD]DîDOD

/NHRSDMHDA@SNţHMX
  -ēGQ@C@OQHONŏJNCDMı YMHĜDMı JQēCDţH@KDAN
RSQ@SDA@SNţHMX
$N9DxDEDWR{LQDSRîDVFHVW\EXGH]QLîHQ¾XNUDGQXW¾DOHER
VWUDWHQ¾ QDSUSULSUHSUDYH QDKUDGÊPH9¾PîDVRY×KRGQRWX
3UL SRxNRGHQÊ 9DxHM EDWR{LQ\ XKUDGÊPH Q¾NODG\ QD RSUDYX
QDMYLDFYxDNîDVRY×KRGQRWX 3RLVWHQÆV×SUHGPHW\NWRUÆ
VLQDFHVWXEHULHWHDOHERLFKQDFHVWHQDGREXGQHWH 9ÚOXN\
YLðîO¾QRN933 
9xLPQLWH VL SURVÊP {H FHQQÆ YHFL QDSU xSHUN\ KRGLQN\
NR{XFK\ OX[XVQÆ GRSOQN\ D LQÆ  WHFKQLFNÆ SUÊVWURMH YxHWNÆKRGUXKXDLFKSUÊVOXxHQVWYR QDSUIRWRJUDŷFNÆŷOPRYDFLH
YLGHRSUÊVWURMHODSWRS\RSWLFNÆSUÊVWURMH]¾EDYQ¾HOHNWURQLND
PRELOQÆWHOHIÐQ\DLQÆ xSRUWRYÆQ¾UDGLH QDSUELF\NOHVXUIRYÆGRVN\O\{HDLQÆ GHWVNÆNRîÊN\DKXGREQÆQ¾VWURMHV×
SRLVWHQÆLED]DQLHNWRUÚFKSUHGSRNODGRYDNRQDSUNHðQLH
V×SRQHFKDQÆYDXWHEH]GR]RUX
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 /QDUNYCNM@IAKHţŏDIMDLNBMHBDOQDKNţDMHD
3UHEHULHPHQ¾NODG\QDSUHSUDYXGRQDMEOL{xHMQHPRFQLFHD
SRWUHEQ×]GUDYRWQ×SUHSUDYXQDSUHOR{HQLHDNSRîDV9DxHM
GRYROHQN\XWUSÊWH×UD]DOHERDN×WQHRFKRULHWH
  LATK@MSMĢNŏDSQDMHD
3UHEHULHPHQ¾NODG\]DRxHWUHQLHDOLHN\Y]DKUDQLîÊDNSRîDV
9DxHMGRYROHQN\XWUSÊWH×UD]DOHERDN×WQHRFKRULHWH
 /NAXSUMDLNBMHBH@CDMMēCēUJ@
3UHEHULHPHQ¾NODG\]DSRE\WYQHPRFQLFLDSUHGSÊVDQÆOLHN\Y
]DKUDQLîÊDNSRîDV9DxHMGRYROHQN\XWUSÊWH×UD]DOHERDN×WQH
RFKRULHWH=¾URYHĦ9¾PY\SODWÊPH]DND{ÚGHĦKRVSLWDOL]¾FLH
Y]DKUDQLîÊb3RE\WYQHPRFQLFLQDKO¾VWHQHRGNODGQHQD
Q×G]RYRPWHOîÊVOHDP\XKUDGÊPHQ¾NODG\SULDPRQHPRFQLFLD9\QHPXVÊWHQDPLHVWHQLîXKU¾G]DĽ

 /QDUNYKHDJNU
RHRSDMĜMĢRKTţAX
$NSRWUHEQÚOLHNY]DKUDQLîÊYPLHVWHGRYROHQN\QLHMHNGLVSR-  /NLNBOQHY@CQţ@Mı@KDANGQNYADY@CQţ@MH@ONKı]ÊFLL]RUJDQL]XMHPHMHKRUÚFKO\SUHYR]DSUHEHULHPHQ¾NODG\
BHNT
SUHYR]X
$N EXGHWH Y ]DKUDQLîÊ ]DGU{DQÚ DOHER 9¾P ]DGU{DQLH KUR]Ê
SRPÑ{HPH9¾PSULREVWDUDQÊDGYRN¾WDWOPRîQÊNDSUÊSDGQH
 /QDUNYCNUK@RSHONCĻ@QNYGNCMTSH@KDJē
9¾PSRVN\WQHPH]¾ORKXQDDGYRN¾WDWOPRîQÊNDDOHERNDXQ@UQēS@MD@LATK@MSMĢGNKHDS@CK@
FLX7×WR]¾ORKXVWHSRYLQQÚSRQ¾YUDWHGRYODVWLYU¾WLĽ
9QLHNWRUÚFKNUDMLQ¾FKMHY\EDYHQLHQHPRFQÊFQHGRVWDîXM×FH
DSUHWRDNMHSDFLHQWVFKRSQÚSUHYR]X]RUJDQL]XMHPHSUHYR]DSUHEHULHPHMHKRQ¾NODG\YU¾WDQHDPEXODWQÆKROLHWDGOD RHRSDMĜMēRKTţA@IDM@ŏHLJKHDMSNLM@BGēCY@IŕBHL
3UHYR]VDXVNXWRîQÊQD6ORYHQVNRDOHERGRMHKRVXVHGQÚFK R@UY@GQ@MHĜıUMŕCYNUDIRHSTēBHHJCHRONYıBHHCMıU
xW¾WRYDNVDFHVWDWDP]DîDOD9WDNRPWRSUÊSDGH]DYRODMWHQD SşţCMH GNCıMCDMMD  JR@M@BGēCY@SDU2KNUDMQ×G]RYÆîÊVORDE\VPHPRKOLSUHYR]]RUJDQL]RYDĽQ¾NODG\ RJDIQDOTAKHJD@ONSQDATIDSDHMENQLēBHD JNMS@JSTISD
SUHEHULHPH LED Y SUÊSDGH {H SUHYR] RUJDQL]XMH (XUÐSVND M@ŏT HMENKHMJT M@ SDK  ĜıRKN      @KDAN
L@HKNLHMENDTQNORJ@ RJ
1¾NODG\EXG×XKUDGHQÆSULDPR9\QHPXVÊWHSODWLĽQLî
 -ēUŏSDU@BGNQĢGNOQHONAXSDUMDLNBMHBHCKG.ALDCYDMH@ONHRSMDINBGQ@MX
ŏNL@JNCMı
/NHRSDMHDRSNQM@OQDQTŏDMHDBDRSX
$N9¾xSRE\WYQHPRFQLFLWUY¾GOKxLHDNRGQÊ]RUJDQL]XMHPH
FHVWXWDPDVSÁĽ9¾PEOÊ]NHMRVREHDSUHEHULHPHWÚPY]QLN- 3RLVWQÆSOQHQLHQHEXGHSRVN\WQXWÆDN
QXWÆQ¾NODG\DQDYLDFSUHEHULHPHQ¾NODG\QDSUHQRFRYDQLH s VDGÑYRGQDVWRUQRYDQLHY\VN\WRYDODOHERVDGDOSUHGYÊGDĽSUHGX]DYUHWÊPSRLVWHQLD
s GÑYRGQDSUHUXxHQLHFHVW\H[LVWRYDODOHERVDGDOSUHGSR -ēUQ@SCNUK@RSHRONKTONHRSDMDINRNAX
NODGDĽSULQ¾VWXSHQDFHVWX
$N 9¾x SRLVWHQÚ VSROXFHVWXM×FL PXVÊ VYRM UH]HUYRYDQÚ SRE\W
s
MH
GÑYRGRP QHQDVW×SHQLH QD FHVWX DOHER SUHUXxHQLH
SUHGîDVQH XNRQîLĽ ] GÑYRGX 9¾xKR SUHYR]X DOHER QD ]¾NFHVW\]UXxHQLHOHWXOHWHFNRXVSRORîQRVĽRXDOHER]UXxHQLH
ODGH9¾xKRSRE\WXYQHPRFQLFLKRPXVÊSUHGĘ{LĽSUHEHULHPH
OHWXYGÑVOHGNX×UDGQÆKRQDULDGHQLD]DNÚFKNRĜYHNSUÊîLQ
Q¾NODG\ QD VSLDWRîQ× FHVWX NWRUÆ Y]QLNQ× QHSRX{LWHĜQRVĽRX
DOHER LED îLDVWRîQRX SRX{LWHĜQRVĽRX UH]HUYRYDQÚFK D ]DSODWHQÚFKFHVWRYQÚFKOÊVWNRYOHWHQLHNQDVSLDWRîQ×FHVWX&HVWD /NHRSDMHDKHDĜDAMşBGMēJK@CNU
GRPRYVDXVNXWRîQÊSULPHUDQÚPGRSUDYQÚPSURVWULHGNRPGR UY@GQ@MHĜı
DPEXODQWQÚFKOLHWDGLHOPR{QRY]LDĽðDOxLXRVREXOHQYWHG\DN 3RLVWQÆSOQHQLHQHEXGHSRVN\WQXWÆ]D
s RxHWUHQLH D SUHSUDYX SRLVWHQÆKR Y V×YLVORVWL V GLDOÚ]RX
MHYOLHWDGOHGRVWDWRNPLHVWD
WUDQVSODQW¾FLRXRUJ¾QRY$,'6VFKL]RIUÆQLRX
 #NOQ@U@CDSıCNUK@RSH
s RxHWUHQLD SUL NWRUÚFK X{ EROR SUL Q¾VWXSH QD FHVWX LVWÆ
DOHERVDPXVHORRîDN¾YDĽ{HPÑ{XQDVWDĽ
$NVD]GÑYRGX×UD]XRFKRUHQLDVPUWLQHPÑ{HWHSRVWDUDĽR
VSLDWRîQ×FHVWX9DxLFKGHWÊ]RUJDQL]XMHPHSUÊFKRGRSDWURY&KURQLFNÆ D H[LVWXM×FH RFKRUHQLD DNR DM Q¾VOHGN\ ×UD]RY
QÊNDNWRUÚGRSUDYÊ9DxHGHWLVSÁĽ]R]DKUDQLîLD
NWRUÆEROLOLHîHQÆSUHGQ¾VWXSRPQDFHVWXDOHERVLOLHîHQLH
Y\{DGRYDOLV×SRLVWHQÆLEDY.RPSOH[QRPFHVWRYQRPSRLV 1DO@SQHēBH@UOQıO@CDRLQSHCNUK@RSH
9SUÊSDGHVPUWL]RUJDQL]XMHPHDSUHEHULHPHQ¾NODG\]DSUH- WHQÊ3/86DNLGHRQHRîDN¾YDQÆDN×WQH]KRUxHQLH9WÚFKWR
SUÊSDGRFKEXG×Q¾NODG\KUDGHQÆD{GRGRKRGQXWHMSRLVWQHM
YR]WHOHVQÚFKSR]RVWDWNRYGRYODVWL
VXP\SUHFKURQLFNÆDH[LVWXM×FHRFKRUHQLD

ĂQ@YNUĢONHRSDMHD

ĂOKMşYNYM@LNALDCYDMı@UşKTJMēICDSDUN5ŏDNADB .CŏJNCMDMHDUOQıO@CDSQU@KşBGMēRKDCJNUŕQ@YT MşBGONHRSMşBGONCLHDMJ@BG
$N ×UD] NWRUÚ VWH SRîDV GRYROHQN\ XWUSHOL ]DQHFK¾ WUYDOÆ
Q¾VOHGN\YRYÚxNHPLQEXGH9¾PY\SODWHQÆMHGQRUD]RYÆSRLVWQÆSOQHQLHYRYÚxNHSRLVWQHMîLDVWN\

/NHRSDMHDYNCONUDCMNRSH
 ûJNCXM@L@IDSJT@KDANYCQ@Uı
$N VWH VSÑVRELO YHFQ× xNRGX DOHER xNRGX QD ]GUDYÊ WUHWHM
RVREH QDKO¾VWH WR îR QDMVNÑU QD LQIR OLQNX (XUÐSVNHM î
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/NHRSMĢJQXSHD

Komplexné
Komplexné
cestovné poistenie cestovné poistenie
KOMFORT
PLUS

"DRSNUMĢONHRSDMHDJYēI@YCNL

Poistenie storna
1.
Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu

maximálne plnenie na
MHGQXSRLVWQ¼XGDORVĢ

Európa
do 4 000 €

Európa
do 8 000 €

maximálne
plnenie na osobu

Svet
do 1 000 €

Svet
do 1 000 €

VSROXĎËDVĈ
pre ochorenia, ktoré si EH]VSROXĎËDVWL
Y\ĻDGXM¼KRVSLWDOL]£FLX chronické a existujúce
VSROXĎËDVĈ ochorenia sú poistené
pre ochorenia, ktoré si
QHY\ĻDGXM¼KRVSLWDOL]£FLX
chronické a existujúce
ochorenia nie sú poistené
Poistenie pre prípad prerušenia cesty

1£KUDGDXKUDGHQ¿FKDOHQHÏHUSDQ¿FKVOXĻLHE
DQ£NODGRYQDVSLDWRÏQ¼FHVWX

1 350 €

Nezavinené meškanie dopravného prostriedku pri odchode
GRFLHýRYHMGHVWLQ£FLHY]DKUDQLÏ¯



1£KUDGDGRGDWRÏQ¿FKQ£NODGRYQDSUHQRFRYDQLHVWUDYXDFHVWX



2QHVNRUHQ¿SU¯FKRGQDGRP£FXVWDQLFXOHWLVNRRGNLDýVD
FHVWD]DÏDOD



35 €

35 €

7.

Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov



2NDPĻLW£SRPRFDSUHGGDYRNSULNU£GHĻLO¼SHĻL
alebo strate platobných prostriedkov

Poistenie pátrania a záchrany
9.
Náklady na pátranie a záchranu

300 000 €

350 000 €

pre akútne stavy chronických
alebo existujúcich
ochorení

nepoistené

25 000 €
do 100%
do 100%

3UHYR]GRQDMEOLĻĞHMQHPRFQLFHSUHORĻHQLH

11.

Ambulantné ošetrenie

12.

Pobyt v nemocnici

13.

Prevoz liekov

do 100%
do 100%
do 100%
do 100%



3UHYR]GRYODVWLSRGýDUR]KRGQXWLDOHN£UD
(vrátane ambulantného lietadla)

do 100%

do 100%

15.

Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici
dlhšom ako 5 dní

16.

Návrat spolupoistenej osoby do vlasti

17.

Doprava detí do vlasti

do 100%
nepoistené
do 100%
1 700 €

&HVWDWDPDVS¦Ģ
1 noc (max.
5)

do 100%
do 100%

Repatriácia v prípade smrti do vlasti
Úrazové poistenie

do 100%

100 €

19.

17 000 €

34 000 €

100 000 €

200 000 €

100 €

Poistenie zodpovednosti
20. Škody na majetku alebo zdraví
$VLVWHQÏQ«VOXĻE\
 3RPRFSUL]DGUĻDQ¯DOHERKUR]EH]DGUĻDQLDSRO¯FLRX

3RPRFSUL]DEH]SHÏHQ¯SU£YQHMSRPRFL WOPRÏQ¯ND
Preddavok pre advokáta/kauciu

áno

áno

1 700 €

3 400 €

1 500 €

1 500 €

5 000 €

5 000 €

1 500 €

700 €

1 000 €

do 1/3
poistnej sumy

do 1/3
poistnej sumy

140 €

200 €

340 €

400 €

nepoistné

350 €

15 000 €

pre novo diagnostikované
ochorenia a úrazy



18.

1£KUDGDGRGDWRÏQ¿FKQ£NODGRYQDQRFýDKDVWUDYXDOHERWD[¯N

3RLVWHQLHEDWRĻLQ\
 1£KUDGDSULSRĞNRGHQ¯NU£GHĻL]QLÏHQ¯
DOHERVWUDWHEDWRĻLQ\

1£KUDGDFHQQ¿FKYHF¯ QDSUĞSHUN\NRĻXĞLQ\
DWHFKQLFN«]DULDGHQLD DĞSRUWRY«KRQ£ÏLQLD
 1XWQ«Q£NXS\SULRQHVNRUHQRPGRGDQ¯EDWRĻLQ\

3RLVWHQLHOLHÏHEQ¿FKQ£NODGRY
0D[LPÀOQHQÀNODG\QDSRLVWQÒSOQHQLH
v bodoch 10. – 18.

do 100%
83 €
do 100%
2 000 €
do 100%

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku
a oneskoreného návratu do vlasti
3.

Komplexné
Komplexné
cestovné poistenie cestovné poistenie
KOMFORT
PLUS

20 000 €

Odškodnenie v prípade trvalých následkov
úrazu od 50%

9ROLWHýQ«SULSRLVWHQLH
3RLVWHQLHDVLVWHQFLHNPRWRURYÒPXYR]LGOX
$VLVWHQÏQ«VOXĻE\Y\KýDGDQLHVHUYLVXDNRQ]XOW£FLDWHFKQLFN£
SRPRFDRSUDYDQDPLHVWHRGĢDKD¼VFKRYDYR]LGODQ£KUDGQ«
vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla
3RLVWHQLHRSXVWHQHMGRPÀFQRVWLDDVLVWHQËQÒVOXĜE\NGRPÀFQRVWL
Povodne a záplavy, vandalizmus a vandalizmus po vlámaní, škody
po zadymení, skratoch, rozbití skla, údere blesku, výpadku elektr.
HQHUJLHRGVWU£QHQLHSU¯ÏLQDQ£VOHGNRYKDYDULMQ«KRVWDYXD
poruchy, odomknutie zabuchnutých dverí

*HQHUDOL3RLVĈRYñDDVRGĄWHSQĘ]ÀYRG
(XUöSVNDFHVWRYQÀSRLVĈRYñD
/DPDÏVN£FHVWD$%UDWLVODYD6ORYHQVN£UHSXEOLND
,Î2b',Î,Î'3+6.
6SRORÏQRVĢSDWU¯GRVNXSLQ\*HQHUDOLNWRU£MHXYHGHQ£

YWDOLDQVNRP]R]QDPHVNXS¯QSRLVĢRYQ¯YHGHQRP,9$66

5ŏDNADBMĢONHRSMĢONCLHDMJX5//
5ŏDNADBMĢONHRSMĢONCLHDMJXJQēSJNCNAĢGNBDRSNUMĢGNONHRSDMH@$"/5//&DMDQ@KH/NHRŒNUľ@ 
@ R NCŏSDOMşYēUNC$TQŃORJ@BDRSNUMēONHRŒNUľ@
.U¾WNRGREÆFHVWRYQÆSRLVWHQLH(&3VDULDGLSUÊVOXxQÚPLXVWDQRYHQLDPL 2EîLDQVNHKR ]¾NRQQÊND ðDOHM OHQ e2=q  D WÚPLWR
9xHREHFQÚPLSRLVWQÚPLSRGPLHQNDPLFHVWRYQÆKRSRLVWHQLD
(&3 933  *HQHUDOL 3RLVĽRYĦD DV RGxWHSQÚ ]¾YRG
(XUÐSVND FHVWRYQ¾ SRLVĽRYĦD NWRUÆ WYRULD QHRGGHOLWHĜQ×
V×îDVĽSRLVWQHM]POXY\

.RNAHSMēĜ@RŒ
/NHRSDMHDRSNQM@@OQDQTŏDMH@BDRSX
íO3UHGPHWSRLVWHQLD
íO3RLVWQ¾XGDORVĽ
íOíDVRYÚUR]VDKSODWQRVWLSRLVWHQLD
íO9ÚOXN\]SRLVWHQLD
íO3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
íO9ÚxNDSRLVWQÆKRSOQHQLDDVSROX×îDVĽ

!/NHRSDMHDOQDOQıO@CYLDŏJ@MH@CNOQ@UMĢGNOQNRSQHDCJT@NMDRJNQDMĢGNMēUQ@STCNUK@RSH
íO1H]DYLQHQÆ ]PHxNDQLH GRSUDYQÆKR SURVWULHGNX SUL
RGFKRGHGRFLHĜRYHMGHVWLQ¾FLHY]DKUDQLîÊ
4/.9.1-$-($9xLPQLWHVL{HSODWLDLEDWLHîDVWLSRLVWQÚFK íO2QHVNRUHQÚ SUÊFKRG QD GRP¾FX VWDQLFXOHWLVNR
SRGPLHQRN NU¾WNRGREÆKR FHVWRYQÆKR SRLVWHQLD (&3 933
RGNLDĜVDFHVWD]DîDOD
 *HQHUDOL 3RLVĽRYĦD D V RGxWHSQÚ ]¾YRG (XUÐSVND
FHVWRYQ¾SRLVĽRYĦD ðDOHMOHQe933q NWRUÆ]RGSRYHGDM×UR]- "/NHRSDMHDA@SNţHMX
VDKXSRLVWQÆKRNU\WLD9¾xKREDOÊNDNU¾WNRGREÆKRFHVWRYQÆKR íO3RLVWQ¾XGDORVĽ
SRLVWHQLD
íO3RLVWHQÆDQHSRLVWHQÆSUHGPHW\DNRDMSRGPLHQN\
9SRLVWQHM]POXYHMHPR{QÆGRMHGQDĽQLHNWRUÚ]QDVOHGRYQÚFK
SRLVWQHMRFKUDQ\
EDOÊNRYNU¾WNRGREÆKRFHVWRYQÆKRSRLVWHQLD
íO'RSOQNRY¾SRLVWQ¾RFKUDQD
 3RLVWHQLHOLHîHEQÚFKQ¾NODGRY3/86
íO3RLVWQ¾RFKUDQDYQHVWU¾{HQRPRGVWDYHQRPPRWR &HVWRYQÆSRLVWHQLH3/86
URYRPYR]LGOHSUÊYHVH
 .RPSOH[QÆFHVWRYQÆSRLVWHQLH3/86
íO3RLVWQ¾RFKUDQDSULVWDQRYDQÊDOHERNHPSRYDQÊ
 .RPSOH[QÆFHVWRYQÆSRLVWHQLHk7$1'$5'
íO9ÚOXN\]SRLVWHQLD
 .RPSOH[QÆFHVWRYQÆSRLVWHQLH.20)257
íO 3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
 3RLVWHQLHVWRUQDk7$1'$5'
íO3RLVWQÆSOQHQLH
 3RLVWHQLHVWRUQD3/86
íO1¾NODG\QDSUHYRGSHĦD{QÚFKSURVWULHGNRY
 '&5
#ĂQ@YNUĢONHRSDMHD
 $&5
 'HWVNÆW¾ERU\
íO3RLVWQ¾XGDORVĽDSRLVWQ¾RFKUDQD
 7¾ERU\(852
íO9HFQÆREPHG]HQLHSRLVWQHMRFKUDQ\
 7¾ERU\672512
íO9ÚOXN\]SRLVWHQLD
íO3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
3ULMHGQRWOLYÚFKEDOÊNRFKNU¾WNRGREÆKRFHVWRYQÆKRSRLVWHQLD íO7UYDOÆQ¾VOHGN\×UD]X
MHPR{QÆVL]YROLĽSRLVWQÆWDULI\MHGQRWOLYHFURGLQDMHGQRWOLYHF íO6WDQRYHQLHSRLVWQÆKRSOQHQLD
PDQX¾OQDSU¾FD
íO8]QDQLHQ¾URNXQDSRLVWQÆSOQHQLHSRLVĽRYDWHĜRP
5R]GLHO\ Y SRLVWQÚFK NU\WLDFK SUH EDOÊN\ NU¾WNRGREÆKR FHV- íO3RVWXSSULUR]GLHOQ\FKQ¾]RURFK OHN¾UVNDNRPLVLD
WRYQÆKR SRLVWHQLD  3RLVWHQLH OLHîHEQÚFK Q¾NODGRY 3/86 íO1¾NODG\QDS¾WUDQLHD]¾FKUDQX
&HVWRYQÆ SRLVWHQLH 3/86 .RPSOH[QÆ FHVWRYQÆ SRLVWHQLH
3/86 3RLVWHQLH VWRUQD 3/86 V× SRSÊVDQÆ Y QDVOHGXM×FLFK $/NHRSDMHDKHDĜDAMşBGMēJK@CNU
íO3RLVWQ¾XGDORVĽ
îO¾QNRFKWÚFKWR933
íO5R]VDKSRLVWQÆKRSOQHQLDY]DKUDQLîÊ
íO5R]VDKSRLVWQÆKRSOQHQLDY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH
5ŏDNADBMēĜ@RŒ
íO9ÚOXN\]SRLVWHQLD
2ONKNĜMĢTRS@MNUDMH@
íO3RLVWQ¾RFKUDQDSULFKURQLFNÚFKDH[LVWXM×FLFKRFKRUHQLDFKY3RLVWHQÊOLHîHEQÚFKQ¾NODGRY3/86&HVíO 9ÚNODGSRMPRY
WRYQRP SRLVWHQÊ 3/86 .RPSOH[QRP FHVWRYQRP
íO 3RLVWHQÆRVRE\
SRLVWHQÊ3/86
íO íDVRYÚUR]VDKSODWQRVWLSRLVWHQLD
íO3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
íO 0LHVWQ\UR]VDKSODWQRVWLSRLVWHQLD
íO 9xHREHFQÆYÚOXN\]SRLVWHQLD
%/NHRSDMHDYNCONUDCMNRSH
íO 3RLVWQ¾VXPD
íO3RLVWQ¾XGDORVĽ
íO 6SODWQRVĽSRLVWQÆKR
íO3RLVWQ¾RFKUDQD
íO 3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
íO5R]VDKSRLVWHQLD
íO 2GVW×SHQLHRGSRLVWQHM]POXY\
íO9ÚOXN\]SRLVWHQLD
íO'RUXîRYDQLHSÊVRPQRVWÊ
íO3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
íO6SODWQRVĽSRLVWQÆKRSOQHQLD
íO6SOQRPRFQHQLHSRLVĽRYDWHĜD
íO0LPR]POXYQÆSOQHQLH
íO6SÑVREY\EDYRYDQLDVĽD{QRVWÊ
& RHRSDMĜMĢRKTţAX
íO3ROLWLFN\H[SRQRYDQ¾RVRED
íO3RPRF SUL ]DGU{DQÊ DOHER SUL KUR]EH ]DGU{DQLD Y
íO0HG]LQ¾URGQÆVDQNFLH
]DKUDQLîÊ
7

5ŏDNADBMēĜ@RŒ
2ONKNĜMĢTRS@MNUDMH@
ÈKēMNJr5şJK@CONILNU
3UH ×îHO\ SRLVWHQLD SRGĜD WÚFKWR 933 SODWÊ XYHGHQÚ YÚNODG
SRMPRY

JŕSMD NBGNQDMHD RFKRUHQLH NWRUÆ VL Y\{DGRYDOR
EH]RGNODGQ×OLHîEXRGERUQÚPOHN¾URP

RHRSDMĜMē RKTţA@ ]POXYQÚ SDUWQHU SRLVĽRYDWHĜD
NWRUÚMHVSOQRPRFQHQÚSUHY\EDYRYDQLHSRLVWQÚFKXGDORVWÊY]DKUDQLîÊSRVN\WXMHSRLVWHQÚPY]DKUDQLîÊYQDOLHKDYÚFKVLWX¾FL¾FKQHSUHWU{LW×SRPRF
 !@SNţHM@YHFLRVREQHMSRWUHE\NWRUÆVLSRLVWHQÚ]REUDO
VRVHERXQDFHVWXDYHFLRVREQHMSRWUHE\NWRUÆVLSRLVWHQÚ]DN×SLOSRîDVFHVW\DSRE\WXY]DKUDQLîÊ
 !KıYJ@NRNA@PDQ{HONDV×URGHQHFSRLVWHQÆKRURGLîLD SRLVWHQÆKR URGLîLD PDQ{HODN\ GHWL RVRED {LM×FD
SUHXN¾]DWHĜQHVSRLVWHQÚPYVSRORîQHMGRP¾FQRVWL
 !XCKHRJN PLHVWR WUYDOÆKR DOHER SUHFKRGQÆKR SRE\WX
SRLVWHQÆKR
 "DRS@=DFHVWXVDSRYD{XMHWXULVWLFN¾FHVWDDOHERVOX{REQ¾FHVWD YLðVOX{REQ¾FHVWD =DîÊQDVDRSXVWHQÊP
PLHVWD WUYDOÆKR SRE\WX DOHER RSXVWHQÊP PLHVWD SUHFKRGQÆKR SRE\WX DOHER RSXVWHQÊP PLHVWD SUDFRYLVND
QD×]HPÊ6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DNRQîÊVDQ¾YUDWRPGR
QLFK
 È@RNUē GNCMNS@ FHQD QRYÆKR  SUHGPHWX Y GHĦ
SRLVWQHMXGDORVWLSRRGSRîÊWDQÊ]QÊ{HQHMKRGQRW\RYHN
D RSRWUHERYDQLH $N QLH MH PR{QÆ RSÁWRYQÆ REVWDUDQLHSRX{LMHVDREVWDU¾YDFLDFHQDSUHGPHWRYURYQDNÆKR
GUXKXDNYDOLW\
 È@RNUş QNYR@G OK@SMNRSH ONHRSDMH@ îDVRYÚ ×VHN
SRîDVNWRUÆKRWUY¾SRLVWHQLH
 ÈHRSē kM@MĜMē ŏJNC@ PDMHWNRY¾ XMPD Y\MDGULWHĜQ¾
Y SHQLD]RFK NWRU¾ QLH MH SULDP\P YÚVOHGNRP UHVS
Q¾VOHGNRP  I\]LFNÆKR SRxNRGHQLD DOHER ]QLîHQLD YHFL
WM xNRGD NWRUHM QHSUHGFK¾G]D I\]LFNÆ SRxNRGHQLH
DOHER]QLîHQLHYHFL DOHERxNRG\QD]GUDYÊ
 "GQNMHBJĢ @ DWHRSTIŕBD NBGNQDMH@ V× RFKRUHQLD
NWRUÆH[LVWRYDOLEROLGLDJQRVWLNRYDQÆSRLVWHQÆPXDMHKR
URGLQQÚPSUÊVOXxQÊNRPSUHGGRMHGQDQÊPSRLVWHQLD
 (Mē AKıYJ@ NRNA@ U ONHRSDMı RSNQM@ @ OQDQTŏDMı
BDRSXRVREDPHQRYLWHXYHGHQ¾YGRNODGHRSRLVWHQÊY
SRWYUGHQÊRUH]HUY¾FLLVOX{E\YFHVWRYQHMNDQFHO¾ULL
 *QēCDţNT VD UR]XPLH ]PRFQHQLH VD SRLVWHQHM YHFL
SUHGPHWXDOHERMHMîDVWÊV×P\VORP]DREFK¾G]DĽVĦRX
DNRVYHFRXYODVWQRX
 +ŕODţNTVDUR]XPLHSRX{LWLHQ¾VLOLDDOHERKUR]E\EH]SURVWUHGQÆKR Q¾VLOLD V ×P\VORP ]PRFQLĽ VD SRLVWHQHM
YHFLSUHGPHWX
 ,@MTēKM@ OQēB@ MH ND{G¾ FLHĜDYHGRP¾ D WHOHVQH
Y\NRQ¾YDQ¾ îLQQRVĽ ]D ×îHORP GRVLDKQXWLD XUîLWÆKR
SUDFRYQÆKR YÚVOHGNX NWRU¾ Y\{DGXMH I\]LFNÆ ]DĽD{HQLH
DY\QDOR{HQLHI\]LFNHMQ¾PDK\
 -ēRSTO M@ BDRST RSXVWHQLH E\GOLVND PLHVWD SUHFKRGQÆKRSRE\WXDOHERPLHVWDSUDFRYLVNDSRLVWHQÚP
 -DĜ@J@MĢ MēGKD Œ@ţJĢ NBGNQDMHD @KDAN MēGKX
Œ@ţJşŕQ@YUA@KıJNBG*NLOKDWMĢBDRSNUMĢONHRSDMHD û3 -# 1#  *NLOKDWMĢ BDRSNUMĢ ONHR8













SDMHD *.,%.13  /NHRSDMHD RSNQM@ û3 -# 1# 
"1 #"1 #DSRJĢSēANQX 3ēANQX$41.@3ēANQX
23.1-.RFKRUHQLHDOHER×UD]NWRUÆKRY]QLNVDQHGDO
SUHGSRNODGDĽQD]¾NODGHSUHGRxOÆKR]GUDYRWQÆKRVWDYX
SRLVWHQÆKR DOHER MHKR URGLQQÚFK SUÊVOXxQÊNRY NWRUÆ
QHY\SOÚYDOR ]R ]Q¾PHM SRUXFK\ ]GUDYLD NWRU× SRLVWHQÚ
DOHER MHKR URGLQQÊ SUÊVOXxQÊFL PDOL X{ SUHG  X]DYUHWÊP
SRLVWHQLDD]¾URYHĦVLY\{DGRYDOROSRE\WYQHPRFQLFL
3RGPLHQNDSRE\WXYQHPRFQLFLRGSDG¾SUL
 ]ORPHQLQ¾FKGOKÚFKDNU¾WN\FKNRVWÊ
 RFKRUHQLDFKYDULFHODGHWVN¾REUQDWHWDQXVEHVQRWD VDOPRQHOÐ]D EDNWHUL¾OQD PHQLQJLWÊGD NOLHxĽRY¾HQFHIDOLWÊGDKHSDWLWÊGDW\SX$
-DĜ@J@MĢ MēGKD Œ@ţJĢ NBGNQDMHD @KDAN MēGKX
Œ@ţJşŕQ@YUA@KıJNBG*NLOKDWMĢBDRSNUMĢONHRSDMHD /+42 @ /NHRSDMHD RSNQM@ /+42 RFKRUHQLH
DOHER×UD]NWRUÆKRY]QLNVDQHGDOSUHGSRNODGDĽQD]¾NODGH SUHGRxOÆKR ]GUDYRWQÆKR VWDYX SRLVWHQÆKR DOHER
MHKRURGLQQÚFKSUÊVOXxQÊNRYNWRUÆQHY\SOÚYDOR]R]Q¾PHM
SRUXFK\ ]GUDYLD NWRU× SRLVWHQÚ DOHER MHKR URGLQQÊ SUÊVOXxQÊFL PDOL X{ SUHG X]DYUHWÊP SRLVWHQLD D ]¾URYHĦ VL
Y\{DGRYDORO DVSRĦ  GĦRY× OLHîEX SRGĜD SRWYUGHQLD
RGERUQÚP OHN¾URP D W¾WR OLHîED VL ]¾URYHĦ Y\{DGRYDOD
PHGLN¾FLXOLHNRPYÚKUDGQHYLD]DQÚPQDOHN¾UVN\SUHGSLV
-DNĜ@JēU@MĢ @JŕSMD YGNQŏDMHD BGQNMHBJĢGN @
@KDAN DWHRSTIŕBDGN NBGNQDMH@ ]D QHRîDN¾YDQÆ
DN×WQH]KRUxHQLHVDSRYD{XMH]KRUxHQLHOHQYWHG\DNVL
WRWRRFKRUHQLHQHY\{DGRYDOR
 Y SRVOHGQÚFK GHYLDWLFK PHVLDFRFK  DPEXODQWQÆ
OHN¾UVNH RxHWUHQLH YÚQLPNRX V× SUHYHQWÊYQH OHN¾UVNH SUHKOLDGN\ SUÊS SUHGSLV OLHNRY EH] QXWQRVWL
]PHQ\PHGLNDPHQW¾FLH 
 YSRVOHGQÚFKGYDQ¾VWLFKPHVLDFRFKKRVSLWDOL]¾FLX
 8YHGHQ¾GREDSO\QLHYSRLVWHQÊVWRUQDSUHGUH]HUY¾FLRXFHVW\ DNEROLFHVW\DVOX{E\UH]HUYRYDQHSUHG
X]DYUHWÊPSRLVWHQLDSO\QLHSUHGX]DYUHWÊPSRLVWHQLD 
DYSRLVWHQÊSUHUXxHQLDFHVW\SO\QLHSUHGQ¾VWXSRP
QD FHVWX 9 WÚFKWR SUÊSDGRFK EXG× Q¾NODG\ XYHGHQÆ Y îO  KUDGHQÆ D{ GR GRKRGQXWHM SRLVWQHM
VXP\SUHDN×WQH]KRUxHQLHFKURQLFNÚFKDH[LVWXM×FLFKRFKRUHQÊ
.CBTCYDMHDNU¾GH{O×SH{
/NHRŒNU@SDĻ*HQHUDOL3RLVĽRYĦDDVRGxWHSQÚ]¾YRG
(XUÐSVND FHVWRYQ¾ SRLVĽRYĦD VR VÊGORP /DPDîVN¾
FHVWD$%UDWLVODYD]DSÊVDQ¾Y2EFKRGQRP
UHJLVWUL2NUHVQÆKRV×GX%UDWLVODYD,RGGLHO6DYOR{ND
î%,í2VSRORîQRVĽSDWUÊGRVNXSLQ\ *HQHUDOL NWRU¾ MH XYHGHQ¾ Y WDOLDQVNRP ]R]QDPH
VNXSÊQSRLVĽRYQÊYHGHQRP,9$66
/NHRSMıJ I\]LFN¾ RVRED DOHER SU¾YQLFN¾ RVRED NWRU¾
X]DYLHUD V SRLVĽRYDWHĜRP SRLVWQ× ]POXYX D MH SRYLQQ¾
SODWLĽSRLVWQÆ
/NHRSDMşI\]LFN¾RVREDNWRU¾MHPHQRYLWHXYHGHQ¾Y
SRLVWQHM]POXYHDOHERY]POXYHRREVWDUDQÊ]¾MD]GX SUÊSDGQHUH]HUY¾FLL]DN×SHQHMVOX{E\XRSU¾YQHQÆKRSUHGDMFXYRY]ĽDKXNXNWRUÆPXUHMERODX]DWYRUHQ¾SRLVWQ¾
]POXYD DNRRVREDNWRUHMY]QLN¾YSUÊSDGHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLSU¾YRQDSRLVWQÆSOQHQLH
/NHRSMē TC@KNRŒ DN¾NRĜYHN Q¾KRGQ¾ xNRGRY¾ XGDORVĽ V NWRURX MH SRGĜD WÚFKWR 933 VSRMHQ¾ SRYLQQRVĽ

SRLVĽRYDWHĜDSRVN\WQ×ĽSRLVWQÆSOQHQLH
 /NHRSMēRTL@QDMY\xxLDKUDQLFDSOQHQLHSRLVĽRYDWHĜDY
]¾YLVORVWLRG]YROHQÆKREDOÊNDDSRLVWQHMWDULI\
 /NHRSMĢ OKMDMHD VXPD NWRU× SRLVĽRYDWHĜ Y\SODWÊ QD
]¾NODGHSRLVWQHM]POXY\DNQDVWDQHSRLVWQ¾XGDORVĽ
 /NHRSMĢNACNAHDîDVRYÚ×VHNY\PHG]HQÚYSRLVWQHM
]POXYH]DNWRUÚVDSODWÊSRLVWQÆ
 1DO@SQHēBH@SUHYR]SRLVWHQÆKRUHVSMHKRWHOHVQÚFK
SR]RVWDWNRY QD ×]HPLH 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ UHVS SR
GRKRGHVSRLVĽRYDWHĜRPDOHERDVLVWHQîQRXVSRORîQRVĽRXGRLQÆKRxW¾WX(XUÐSVNHM×QLH
 1NCHMMı OQıRKTŏMıBH PDQ{HOLD SUÊSDGQH {LYRWQÚ GUXK
{LM×FLYVSRORîQHMGRP¾FQRVWL GHWL YODVWQÆQHYODVWQÆ
QHYHVWD ]DĽ YQ×îDW¾  URGLîLD YODVWQÊ QHYODVWQÊ
VYRNURYFLVWDUÊURGLîLD V×URGHQFLSRLVWHQHMRVRE\
 2KTţNAMēBDRS@FHVWD]DPHVWQDQFDY\NRQDQ¾QDSUÊND]DY]¾XMPH]DPHVWQ¾YDWHĜD
 2ONKTŕĜ@RŒMH]POXYQHGRKRGQXW¾YÚxNDSRGLHOXNWRUÚP
VDSRLVWHQÚ]×îDVWĦXMHQDSRVN\WQXWRPSRLVWQRPSOQHQÊ
 ûJNC@M@UDBHPDMHWNRY¾VWUDWDSUHGVWDYXM×FDI\]LFNÆ
SRxNRGHQLHDOHER]QLîHQLHYHFLY\MDGULWHĜQ¾YSHQLD]RFK
 ûJNC@M@YCQ@UıSRxNRGHQLH]GUDYLDWHOHVQÆ]UDQHQLHDOHERXVPUWHQLH
 ûJNCNUē TC@KNRŒ SUH ×îHO\ WÚFKWR 933 MH XGDORVĽ
R]Q¾PHQ¾ SRLVWHQÚP UHVS RSU¾YQHQRX RVRERX QD
YÚSODWXSRLVWQÆKRSOQHQLD ×UD]×PUWLHFKRUREDSRxNRGHQLHDOHER]QLîHQLHYHFLLQHMRVRE\ NXNWRUHMGRxORY
GREH WUYDQLD SRLVWHQLD D NWRU¾ E\ PRKOD E\Ľ GÑYRGRP
Y]QLNXSRYLQQRVWLSRLVĽRYDWHĜDSRVN\WQ×ĽSRLVWQÆSOQHQLH
Y]P\VOHSRLVWQHM]POXY\DWÚFKWR933kNRGRY¾XGDORVĽ
QHPXVÊE\ĽWRWR{Q¾VSRLVWQRXXGDORVĽRX
 3QDSH@NRNA@QD×îHO\SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWLSRGĜD
îDVWL ) WÚFKWR 933 RVRED RGOLxQ¾ RG VSROXFHVWXM×FHM
RVRE\
 ĂQ@Y·UD]MHSRUXFKD]GUDYLDVSÑVREHQ¾SRLVWHQÆPX
QH]¾YLVOHQDMHKRYÑOLQ¾KO\PQ¾VLOQÚPDNU¾WNRGREÚP
SÑVREHQÊPYRQNDMxÊFKYSO\YRYYU¾WDQHSÑVREHQLDFKHPLFNÚFKYSO\YRY=D×UD]VDSRYD{XMHDMQDVOHGRYQÆRG
YÑOH SRLVWHQÆKR QH]¾YLVOÆ XGDORVWL SRS¾OHQLQ\ REDUHQLQ\×îLQN\SR]¾VDKXEOHVNXDOHERHOHNWULFNÆKRSU×GX
YGÚFKQXWLH SO\QRY DOHER YÚSDURY SR{LWLH MHGRYDWÚFK
DOHEROHSWDYÚFKO¾WRNDWRWDN{HWLHWRYSO\Y\SRVWXSQH
QDVWDQ× Y\NĘEHQLH ×GRY DNR QDWUKQXWLH D UR]WUKQXWLH
VYDOVWYDQDNRQîDWLQ¾FKDFKUEWLFLxOLDFKYÁ]ÊYDSX]GLHU GÑVOHGNRP Q¾KOHM RGFKÚON\ RG SO¾QRYDQÆKR SULHEHKX SRK\EX &KRURE\ VD QHSRYD{XM× ]D  ×UD]\ D WR
DQL LQIHNîQÆ FKRURE\ DNR Q¾VOHGN\ ×UD]X V YÚQLPNRX
RFKRUHQLDWUDXPDWLFNÚ×UD]RYÚWHWDQXVDOHEREHVQRWD
DNEROLVSÑVREHQÆ×UD]RP
ÈKēMNJr/NHRSDMĢNRNAX
3RLVWHQÆRVRE\V×WLHNWRUÆV×PHQRYLWHXYHGHQÆYGRNODGH
R SRLVWHQÊ 3UL URGLQQHM WDULIH PÑ{H E\Ľ QD SRLVWQHM ]POXYH
PHQRYLWH XYHGHQÚFK D{ VHGHP SRLVWHQÚFK RVÑE QH]¾YLVOH
RGURGLQQÚFKY]ĽDKRYSULîRPPD[LP¾OQHGYHSRLVWHQÆRVRE\
PÑ{X GRVLDKQXĽ Y îDVH X]DYUHWLD SRLVWHQLD YHN  URNRY
2VRE\ NWRUÆ Y îDVH X]DWYRUHQLD SRLVWHQLD GRVLDKOL YHN 
URNRY PÑ{X E\Ľ SRLVWHQÆ YÚOXîQH EDOÊNPL .RPSOH[QÆ FHVWRYQÆSRLVWHQLH3/86&HVWRYQÆSRLVWHQLH3/86D3RLVWHQLH
VWRUQD3/86
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ÈKēMNJrÈ@RNUşQNYR@GOK@SMNRSHONHRSDMH@
3RLVWHQLH VD GRMHGQ¾YD QD GREX XUîLW× 3RLVWHQLH VD PXVÊ
X]DYULHĽSUHGQ¾VWXSRPQDFHVWX$NQLHMHGRKRGQXWÆLQDN
SODWÊSRLVWQ¾RFKUDQDQDMHGQXFHVWX=DFHVWXVDSRYD{XMH
WXULVWLFN¾ FHVWD DOHER VOX{REQ¾ FHVWD 3RLVWHQLH VD ]DîÊQD
Q¾VWXSRP QD FHVWX  RSXVWHQÊP PLHVWD WUYDOÆKR SRE\WX
DOHER RSXVWHQÊP PLHVWD SUHFKRGQÆKR SRE\WX DOHER RSXVWHQÊP PLHVWD SUDFRYLVND QD ×]HPÊ 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\  D
NRQîÊ VD Q¾YUDWRP GR QLFK SRNLDĜ QHQDVWDQH ]¾QLN SRLVWHQLD VNÑU  SR]UL îO   &HVW\ PHG]L PHQRYDQÚPL PLHVWDPL
QHVSDGDM×GRSRLVWQHMRFKUDQ\8]DYUHWLHYLDFHUÚFKîDVRYR
EH]SURVWUHGQH]DVHERXQDVOHGXM×FLFKSRLVWHQÊY]ĽDKXM×FLFK
VDQDMHGQXFHVWXSODWÊDNRMHGQRWQÆV×YLVOÆSRLVWQÆREGRELH
DMHSUÊSXVWQÆLEDSRRVRELWQHMGRKRGHVSRLVĽRYDWHĜRP3UHGĘ{HQLHGRE\WUYDQLDSRLVWQHMRFKUDQ\SRQDVW×SHQÊQDFHVWX
DNRDMVS¾MDQLHSRLVWQÚFKWDUÊIQLHMHPR{QÆ
ÈKēMNJr,HDRSMXQNYR@GOK@SMNRSHONHRSDMH@
 $N MH GRKRGQXWÚ UR]VDK SODWQRVWL SRLVWHQLD e(XUÐSDq
SRWRP VD SRLVWQ¾ RFKUDQD Y]ĽDKXMH QD ×]HPLH HXUÐSVN\FKxW¾WRYY]HPHSLVQRP]P\VOHYU¾WDQH.DQ¾UVN\FK
RVWURYRY0DGHLU\$]RUVNÚFKRVWURYRYDQDxW¾W\(J\SW
7XQLVNR0DURNRD,]UDHO
 $N MH GRKRGQXWÚ UR]VDK SODWQRVWL SRLVWHQLD e6YHWq
SRWRPVDSRLVWQ¾RFKUDQD]DSRGPLHQRNSRGĜDWÚFKWR
933 Y]ĽDKXMH QD XGDORVWL NWRUÆ QDVWDOL QD ×]HPÊ YxHWNÚFKNUDMÊQ
 6YHWRY¾×]HPQ¾SODWQRVĽSRLVWHQLDVDQHY]ĽDKXMHQD
 3RLVWHQLH OLHîHEQÚFK Q¾NODGRY SRGĜD îO¾QNX  ERG 
D{WÚFKWR933QHSODWÊQD×]HPÊ6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
D NUDMLQ\ Y NWRUHM P¾ SRLVWHQÚ WUYDOÆ DOHER SUHFKRGQÆ
E\GOLVNR
 3RLVWHQLH OLHîHEQÚFK Q¾NODGRY SRGĜD îO¾QNX  WÚFKWR
933SODWÊLEDQD×]HPÊ6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
$VLVWHQîQÆVOX{E\SRGĜDîO¾QNXWÚFKWR933VDQHSRVN\WXM×QD×]HPÊ6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
ÈKēMNJr5ŏDNADBMĢUşKTJXYONHRSDMH@
 3RLVWQ¾ RFKUDQD VD QHY]ĽDKXMH QD xNRGRYÆ XGDORVWL
NWRUÆ
 SURWLSU¾YQHDOHER×P\VHOQHDOHER]QHGEDQOLYRVWL]DSUÊîLQLOSRLVWHQÚSRLVWQÊNDOHERLPEOÊ]NHRVRE\SULSRLVWHQÊ
]RGSRYHGQRVWL ]YO¾xWQD îDVĽ )  YRîL WUHWHM RVREH NGH
xNRGX DOHER XMPX ]DSUÊîLQLO SRLVWHQÚSRLVWQÊN DOHER LP
EOÊ]NH RVRE\ SURWLSU¾YQH DOHER ×P\VHOQH $NR ×P\VHO
VD URYQDNR SRYD{XMH NRQDQLH DOHER RSRPHQXWLH NRQDQLDSULNWRURPMHPR{QÆGÑYRGQHRîDN¾YDĽY]QLNSRLVWQHMXGDORVWL
 Y]QLNQ× SRîDV ×îDVWL DOHER VOX{E\ QD RSHU¾FL¾FK X
Q¾PRUQÊFWYDYRMVNDDY]GXxQÚFKVÊOUHVSHNWÊYHV×YLVLD
VYRMQRYÚPLXGDORVĽDPLND{GÆKRGUXKX
 Y]QLNQ×SRîDVYRMQ\REîLDQVNHMYRMQ\YRMQHSRGREQÚP
VWDYRPYQ×WRUQÚPQHSRNRMRPDNRDMDNVDY\VN\WQ×QD
FHVW¾FK QD NWRUÆ SRLVWHQÚ QDVW×SLO QDSULHN Y\KO¾VHQLX
YDURYDQLD0LQLVWHUVWYD]DKUDQLîQÚFKYHFÊ65SUHGFHVWRX
GR]DVLDKQXWHMNUDMLQ\DOHERREODVWL$NNOLHQWD]DVLDKQH
MHGQD ] WÚFKWR XGDORVWÊ QHRîDN¾YDQH SRLVWQ¾ RFKUDQD
SODWÊGREH]RGNODGQÆKRQ¾YUDWXDYxDNQDMYLDFSRGREX
GQÊSRY\SXNQXWÊMHGQHM]XYHGHQÚFKXGDORVWÊ3RLVĽRYDWHĜYÚVORYQHVWDQRYXMH{HQHSRVN\WXMHSRLVWQÆNU\WLH
SRLVWQÆSOQHQLHDQH]RGSRYHG¾]DQ¾KUDGXDNHMNRĜYHN

xNRG\DOHERSRVN\WQXWLHDNÆKRNRĜYHNEHQHŷWXYSUÊSDGH
H[LVWHQFLHDNHMNRĜYHNV×YLVORVWLV,U¾QRP.ě'56ÚULRX
D.U\PVNÚPUHJLÐQRP
 Y]QLNQ× SUH Q¾VLOQRVWL SRîDV YHUHMQÆKR ]KURPD{GHQLD DOHER PDQLIHVW¾FLH DN VD SRLVWHQÚ QD QLFK DNWÊYQH
]×îDVWĦXMH
 QDVWDQ×YGÑVOHGNXxWUDMNRY
 EROL]DSUÊîLQHQÆVDPRYUD{GRXDOHERSRNXVRPRVDPRYUD{GXSRLVWHQHMRVRE\
 QDVWDQ×SULFHVW¾FKVFKDUDNWHURPH[SHGÊFLHGRQHSUÊVWXSQÚFKDQHSUHE¾GDQÚFKREODVWÊDNRDMNHðQDVWDQ×
YQDGPRUVNHMYÚxNHQDGP
 V×Y\YRODQÆYGÑVOHGNX×UDGQÆKRQDULDGHQLD
 Y]QLNQ× Y\NRQ¾YDQÊP PDQX¾OQHM SU¾FH 'RMHGQDQÊP
SRLVWQHMWDULI\SUHUL]LNRY×îLQQRVĽe0DQX¾OQDSU¾FDqXUîHQHMSUHMHGQRWOLYFD WDULIDMHGQRWOLYHFtPDQX¾OQDSU¾FD 
SRLVWQÆKREDOÊNX3RLVWHQLHOLHîHEQÚFKQ¾NODGRY3/86D
&HVWRYQÆSRLVWHQLH3/86VDSRLVWQ¾RFKUDQDY]ĽDKXMHY
NU\WLDFK3RLVWHQLHOLHîHEQÚFKQ¾NODGRYDYNU\WLDFK·UD]RYÆKR SRLVWHQLD DM QD SRLVWQÆ XGDORVWL NWRUÆ Y]QLNQ×
Y\NRQ¾YDQÊPPDQX¾OQHMSU¾FHSRîDVVOX{REQHMFHVW\Y
]DKUDQLîÊ 7DULID e0DQX¾OQD SU¾FD t MHGQRWOLYHFq MH WLH{
XUîHQ¾SUHxWXGHQWRYGHQQÆKRxW×GLDSRîDVSUDFRYQHM
EULJ¾G\Y]DKUDQLîÊ3UHWDULIXPDQX¾OQDSU¾FDtMHGQRWOLYHFSRGĜDWRKWRERGX933VDSRLVWQ¾RFKUDQDQHY]ĽDKXMHQDQDVOHGRYQÆSRYRODQLDWXQHO¾UEDQÊNVSHOHROÐJ
]¾FKUDQ¾US\URWHFKQLNYRGLîNDPLÐQRYHMGRSUDY\YRGLî
DXWREXVRYHM GRSUDY\ ORYFL R]EURMHQÆ ]OR{N\ MHGQRWN\
R]EURMHQÚFKVÊO2VWDWQÆXVWDQRYHQLDDYÚOXN\XYHGHQÆ
YWÚFKWR933RVW¾YDM×QH]PHQHQÆDQDðDOHMSODWQÆ
 V× ]DSUÊîLQHQÆ YSO\YRP LRQL]XM×FHKR {LDUHQLD DOHER
Q¾VOHGNRPDWÐPRYHMHQHUJLHY]P\VOHSU¾YQ\FKSUHGSLVRYRRFKUDQH]GUDYLDSUHGLRQL]XM×FLP{LDUHQÊP
SRLVWHQÚDDOHERMHKRURGLQQÊSUÊVOXxQÊFLXWUSLDYGÑVOHGNX
REPHG]HQLD VYRMKR SV\FKLFNÆKR D I\]LFNÆKR ]GUDYRWQÆKRVWDYXSR{LWÊPDONRKROXGURJDOHEROLHNRYUHVSY
GÑVOHGNXGLDJQRVWLNRYDQÆKRSDWRORJLFNÆKRKU¾îVWYD
QDVWDQ× SUL SDUDJODMGLQJX D SRX{LWÊ ]¾YHVQÆKR NUÊGOD
QHSODWÊSULVWRUQHSULQHQDVW×SHQÊQDFHVWX 
QDVWDQ×SUL×îDVWLQDSUHWHNRFKPRWRURYÆKRxSRUWX DM
ERGRYDFÊFKMD]G¾FKDUHO\ DSRîDVSUÊVOXxQÚFKWUÆQLQJRYÚFKM¾]GSULPRWRUL]RYDQÚFKMD]G¾FKQDSUHWHN¾UVN\FK
GU¾KDFK D SRGXMDWLDFK PRWRURYÚFK xSRUWRY QHSODWÊ SUL
VWRUQHSULQHQDVW×SHQÊQDFHVWX 
QDVWDQ×SULY\NRQ¾YDQÊSURIHVLRQ¾OQ\FKxSRUWRYÚFKîLQQRVWÊDxSRUWRYÚFKîLQQRVWÊ]SRYRODQLDYU¾WDQHWUÆQLQJRY
DV×VWUHGHQÊ QHSODWÊSULVWRUQHSULQHQDVW×SHQÊQDFHVWX 
QDVWDQ×SUL×îDVWLQDNUDMVNÚFKUHJLRQ¾OQ\FKDPHG]LQ¾URGQÚFKxSRUWRYÚFKV×ĽD{LDFKDNRDMRŷFL¾OQ\FKWUÆQLQJRFKQDWLHWRSRGXMDWLD QHSODWÊSULVWRUQHSULQHQDVW×SHQÊ
QDFHVWX 
Y]QLNQ×SULSRW¾SDQÊNHðSRLVWHQÚQLHMHGU{LWHĜRPSODWQÆKRPHG]LQ¾URGQÆKRRSU¾YQHQLDQDSUHGPHWQ×KĘENX
SRQRUX RNUHP SUL ×îDVWL QD NXU]RFK SRW¾SDQLD SRG
YHGHQÊPRSU¾YQHQÆKRLQxWUXNWRUD3RLVWQ¾RFKUDQDVDY
{LDGQRPSUÊSDGHQHY]ĽDKXMHQDSRW¾SDQLHGRKĘEN\YLDF
DNRP QHSODWÊSULVWRUQHSULQHQDVW×SHQÊQDFHVWX 
QDVWDQ× Y GÑVOHGNX Y\NRQ¾YDQLD H[WUÆPQ\FK xSRUWRY
DOHERYV×YLVORVWLVPLPRULDGQHQHEH]SHîQRXîLQQRVĽRX
DN MH W¾WR VSRMHQ¾ V QHEH]SHîHQVWYRP NWRUÆ Y\VRNR
SUHNUDîXMH]Y\îDMQHVFHVWRXVSRMHQÆUL]LNR QHSODWÊSUL
VWRUQHSULQHQDVW×SHQÊQDFHVWX 
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V×YLVLDVNUDMLQDPLDOHERRVREDPLSUHNWRUÆSODWLDPHG]LQ¾URGQÆVDQNFLHSRGĜDîO¾QNXWÚFKWR933
 3RLVWHQLH SRGĜD WÚFKWR 933 QHNU\MH DNÆNRĜYHN Q¾NODG\
SRLVWHQÆKR VSRMHQÆ V SRX{LWÊP SURVWULHGNRY GLDĜNRYHM
NRPXQLN¾FLH QDSUVSRX{LWÊPPRELOQÆKRWHOHIÐQXLQWHUQHWRYÆKRSULSRMHQLD 
 3RSULWÚFKWRYxHREHFQÚFKYÚOXN¾FK]RFKUDQ\SRLVWHQLDV×
]YO¾xWQHYÚOXN\XSUDYHQÆYîO¾QNRFKD
ÈKēMNJr/NHRSMēRTL@
3RLVWQ¾ VXPD SUHGVWDYXMH QDMY\xxLX KUDQLFX SOQHQLD SRLVĽRYDWHĜDSUHYxHWN\SRLVWQÆXGDORVWLSUHGDSRîDVMHGQHMFHVW\
3UL URGLQQHM WDULIH SRLVWQ¾ VXPD SUHGVWDYXMH QDMY\xxLX KUDQLFX SOQHQLD SRLVĽRYDWHĜD SUH YxHWNÚFK SRLVWHQÚFK SULîRP
PD[LP¾OQHSRLVWQÆSOQHQLHQDMHGQXSRLVWHQ×RVREXQHVPLH
SUHNURîLĽSRLVWQ×VXPX]WDULI\MHGQRWOLYHFSULGRGU{DQÊPD[
SRLVWQHM VXP\ QD URGLQX 3UL X]DWYRUHQÊ YLDFHUÚFK SUHNUÚYDM×FLFKVDSRLVWHQÊY]KĜDGRPQDSRLVWQÆREGRELHVDSRLVWQ¾
VXPDY\SRîÊWDOHQ]MHGQÆKRSRLVWHQLD
ÈKēMNJr2OK@SMNRŒONHRSMĢGN
3RLVWQ¾]POXYDVDX]DWY¾UD]DSODWHQÊPSRLVWQÆKR3RLVWQÆMH
VSODWQÆ  Y GHĦ Y\KRWRYHQLD Q¾YUKX SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWQÆ
VD VWDQRYÊ ]D FHO× GRKRGQXW× SRLVWQ× GREX MHGQRUD]RYÆ
SRLVWQÆ  9ÚxND SRLVWQÆKR VD VWDQRYÊ SRGĜD DNWX¾OQ\FK
SRLVWQRPDWHPDWLFNÚFKPHWÐGSRLVĽRYDWHĜD
ÈKēMNJr/NUHMMNRSHONHRSDMĢGN
 2NUHP SRYLQQRVWÊ VWDQRYHQÚFK YxHREHFQH ]¾YÁ]QÚPL
SU¾YQ\PLSUHGSLVPLMHSRLVWHQÚðDOHMSRYLQQÚ
 SRLVWQÆ XGDORVWL SRGĜD PR{QRVWL RGYU¾WLĽ DOHER LFK
Q¾VOHGN\ ]PLHUQLĽ D SULWRP GRGU{LDYDĽ YxHWN\ SRN\Q\
SRLVĽRYDWHĜD
 îR QDMVNÑU SÊVRPQH SUDYGLYR D SRGUREQH LQIRUPRYDĽ
SRLVĽRYDWHĜD R Y]QLNX SRLVWQHM XGDORVWL DN VD WR SR{DGXMHDMWHOHIRQLFN\
 SRSUHY]DWÊIRUPXO¾URYNWRUÆVO×{LDSRLVĽRYDWHĜRYLQDOLNYLG¾FLXxNRG\LFK×SOQHY\SOQHQÆîRQDMVNÑU]DVODĽSRLVĽRYDWHĜRYL
 SRVWXSRYDĽ WDN DE\ VD REMDVQLOL SUÊîLQ\ SULHEHK D
Q¾VOHGN\SRLVWQHMXGDORVWL
 VSOQRPRFQLĽYxHWN\×UDG\DRxHWUXM×FLFKOHN¾URYDDOHER
QHPRFQLFH DNR DM ]GUDYRWQ× SRLVĽRYĦX D V×NURPQÚFK
SRLVĽRYDWHĜRY ]DREHUDM×FH VD SRLVWQRX XGDORVĽRX N
SRVN\WQXWLXSRLVĽRYDWHĜRPSR{DGRYDQÚFKLQIRUP¾FLÊ
 ]DEH]SHîLĽ DE\ SU¾YR QD Q¾KUDGX xNRG\ VSÑVREHQHM
SRLVWQRXXGDORVĽRXDOHERLQÆREGREQÆSU¾YRNWRUÆPX
Y]QLNORYRîLWUHWHMRVREHSUHxORQDSRLVĽRYDWHĜD
 xNRG\ NWRUÆ EROL VSÑVREHQÆ WUHVWQÚPL îLQPL R]Q¾PLĽ
EH]RGNODGQH V SUHVQÚP SRSLVRP VNXWNRYHM SRGVWDW\
SRGUREQÚPSULHEHKRPxNRGRYHMXGDORVWLDXGDQÊPUR]VDKXxNRG\SUÊVOXxQÆPXRUJ¾QXDGDĽVLWRWRR]Q¾PHQLH
SRWYUGLĽ
 RGRY]GDĽ SRLVĽRYDWHĜRYL RULJLQ¾O\ GÑND]QÚFK SURVWULHGNRY NWRUÆ GRND]XM× GÑYRG D YÚxNX Q¾URNX QD SRLVWQÆ
SOQHQLH DNR V× SROLFDMQÆ SURWRNRO\ SRWYUGHQLD OHWHFNÚFK VSRORîQRVWÊ GRGU{DĽ OHKRW\ R]QDPRYDQLD  VSÊVDQLH VNXWNRYHM SRGVWDW\ D SRSÊVDQLH SULHEHKX xNRGRYHM
XGDORVWLOHN¾UVNHDQHPRFQLîQÆVSU¾Y\D×îW\GRNODG\
RN×SHDWð
 3RSUL WÚFKWR YxHREHFQÚFK SRYLQQRVWLDFK V× RVRELWQÆ

SRYLQQRVWL XSUDYHQÆ Y îO¾QNRFK     D 
HPDLORY× DGUHVX SRLVWQÊND SRLVWQÆKR DOHER RSU¾YQH$NPDORYHGRPÆSRUXxHQLHSRYLQQRVWÊSRLVWHQÆKRSRGQHM RVRE\ 2VRELWQÆ SRGPLHQN\ ]DVLHODQLD SÊVRPQRVWÊ
VWDWQÚYSO\YQDY]QLNSRLVWQHMXGDORVWLDOHERQD]YÁîxHSRGĜDRGVWRKWRîO¾QNXWÚPQLHV×GRWNQXWÆ
QLH UR]VDKX Q¾VOHGNRY SRLVWQHM XGDORVWL MH SRLVĽRYDWHĜ  3RLVĽRYDWHĜMHRSU¾YQHQÚYxHWN\SÊVRPQRVWLQDNWRUÚFK
RSU¾YQHQÚ SOQHQLH ] SRLVWQHM ]POXY\ ]QÊ{LĽ SRGĜD WRKR
SUHY]DWLH QLH MH SRWUHEQÚ SRGSLV SRLVWQÊND QD OLVWLQH
DNÚYSO\YPDORWRWRSRUXxHQLHQDUR]VDKMHKRSRYLQQRVWL
DOHERDNLFKOLVWLQQ×IRUPXQHY\{DGXMH]¾NRQWLHWR933
SOQLĽ
DOHER SRLVWQ¾ ]POXYD DOHER NWRUÚFK SRYDKD WR XPR{ĦXMH ]DVLHODĽ HOHNWURQLFN\ SURVWUHGQÊFWYRP HPDLOX D
ÈKēMNJr.CRSŕODMHDNCONHRSMDIYLKTUX
DOHER GR HOHNWURQLFNHM VFKU¾QN\ QD ×VWUHGQRP SRUW¾OL
YHUHMQHMVSU¾Y\3RLVWQÊNMHSRYLQQÚKO¾VLĽND{G×]PHQX
9 SUÊSDGH {H Y SRLVWQHM ]POXYH QLH MH GRMHGQDQÆ SRLVWHQLH
HPDLORYHMDGUHV\XYHGHQHMYSRLVWQHM]POXYHEH]]E\VWRUQDSRGĜD2VRELWQHMîDVWL$WÚFKWR933DNX]DWYRUHQLX
WRîQÆKR RGNODGX SULîRP W¾WR ]PHQD MH ×îLQQ¾ GĦRP
SRLVWQHM ]POXY\ GRxOR SUHG G¾WXPRP XYHGHQRP Y SRLVWQHM
GRUXîHQLDR]Q¾PHQLDSRLVĽRYDWHĜRYL3RYLQQRVĽ]DVODQLD
]POXYHDNR]DîLDWRNSRLVWHQLDSRLVWQÊNMHRSU¾YQHQÚQDMQHSÊVRPQRVWL SRLVWQÊNRYL HOHNWURQLFN\ MH VSOQHQ¾ MHM RGRVNÑU MHGHQ GHĦ SUHG ]DîLDWNRP SRLVWHQLD SÊVRPQH RGVW×SLĽ
VODQÊPQDHPDLORY×DGUHVXSRLVWQÊNDXYHGHQ×YSRLVWRGSRLVWQHM]POXY\·îLQN\WRKWRRGVW×SHQLDQDVWDQ×GĦRP
QHM ]POXYH DOHER QD HPDLORY× DGUHVX NWRU× SRLVWQÊN
GRUXîHQLDSÊVRPQÆKRRGVW×SHQLDSRLVĽRYDWHĜRYL
R]Q¾PLSRGĜDSUHGFK¾G]DM×FHMYHW\3RLVĽRYDWHĜQH]RGSRYHG¾ ]D QHIXQNîQRVĽ HPDLORYHM DGUHV\ SRLVWQÊND
ÈKēMNJr#NQTĜNU@MHDOıRNLMNRSı
3RLVWQÊNPÑ{HNHG\NRĜYHNSRLVĽRYDWHĜDSR{LDGDĽR]UX 3ÊVRPQRVWL SRLVĽRYDWHĜD XUîHQÆ SUH SRLVWQÊND DDOHER
xHQLH GRUXîRYDQLD SÊVRPQRVWÊ HOHNWURQLFN\ D WR WHOHIRSRLVWHQÆKR DDOHER RSU¾YQHQ× RVREX VD GRUXîXM× QD
QLFN\QDWHOHIÐQQRPîÊVOHSRLVĽRYDWHĜDDOHERSÊVRPQH
SRVOHGQ×]Q¾PXDGUHVXSRLVWQÊNDDDOHERSRLVWHQÆKRD
OLVWRPGRUXîHQÚPQDDGUHVXVÊGODSRLVĽRYDWHĜDSULîRP
DOHERRSU¾YQHQHMRVRE\QD×]HPÊ6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
MHKR×îLQQRVĽQDVWDQHSULMDWÊPWHOHIRQLFNÆKRR]Q¾PHQLD
3RLVWQÊNDSRLVWHQÚMHSRYLQQÚSÊVRPQHR]Q¾PLĽSRLVĽRDOHERGRUXîHQÊPSÊVRPQHM{LDGRVWLSRLVĽRYDWHĜRYL
YDWHĜRYL]PHQXVYRMHMDGUHV\DOHERVÊGODEH]]E\WRîQÆKR
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RGNODGX=PHQDDGUHV\QDGRUXîRYDQLHMH×îLQQ¾GĦRP
GRUXîHQLDR]Q¾PHQLDR]PHQHSRLVĽRYDWHĜRYL
3ÊVRPQRVWL XUîHQÆ SRLVĽRYDWHĜRYL VD GRUXîXM× YÚOXîQH
QDDGUHVXVÊGODSRLVĽRYDWHĜD3RLVĽRYDWHĜQH]RGSRYHG¾
]DSU¾YQHQ¾VOHGN\DDOHERxNRG\YV×YLVORVWLVGRUXîRYDQÊPSÊVRPQRVWÊQDLQ×DGUHVXDNRDGUHVXVÊGODSRLVĽRYDWHĜD
3RYLQQRVĽGRUXîLĽSÊVRPQRVĽMHVSOQHQ¾RNDPLKRPSUHY]DWLD]RVWUDQ\DGUHV¾WD$NVDSÊVRPQRVĽSUHQH]DVWLKQXWLHDGUHV¾WDXOR{ÊQDSRxWHDDGUHV¾WVLMXYSUÊVOXxQHM
OHKRWHQHY\]GYLKQHSRYD{XMHVDSÊVRPQRVĽ]DGRUXîHQ×
GĦRPMHMYU¾WHQLDRGRVLHODWHĜRYLDMNHðVDDGUHV¾WRMHM
XOR{HQÊQHGR]YHGHO9SUÊSDGHNHðERODSÊVRPQRVĽYU¾WHQ¾RGRVLHODWHĜRYLDNRQHGRUXîLWHĜQ¾]GÑYRGX]PHQ\
DGUHV\DGUHV¾WDDOHER]GÑYRGX{HDGUHV¾WMHQH]Q¾P\
SRYD{XMHVD]DGRUXîHQ×GĦRPMHMYU¾WHQLDRGRVLHODWHĜRYL3RYLQQRVĽRGRVLHODWHĜDGRUXîLĽSÊVRPQRVĽVDVSOQÊ
DMYWHG\DNGRUXîHQLHSÊVRPQRVWLEROR]PDUHQÆNRQDQÊPDGUHV¾WDSULîRP×îLQN\GRUXîHQLDQDVWDQ×GĦRP
NHG\ DGUHV¾W SULMDWLH SÊVRPQRVWÊ ]PDUÊ QDSU RGPLHWQH
LFKSULMDĽ 
3ÊVRPQRVWLSRLVĽRYDWHĜDXUîHQÆDGUHV¾WRYLVDGRUXîXM×
VSUDYLGOD SRxWRX DOHER LQÚP VXEMHNWRP RSU¾YQHQÚP
GRUXîRYDĽ]¾VLHON\PÑ{XYxDNE\ĽGRUXîHQÆDMSULDPR
SRLVĽRYDWHĜRP8VWDQRYHQLHRGVDWRKWRîO¾QNXWÚP
QLHMHGRWNQXWÆ
3RLVĽRYDWHĜ MH RSU¾YQHQÚ Y\X{LĽ DOWHUQDWÊYQH NRPXQLNDîQÆSURVWULHGN\ WHOHIÐQHPDLOVPVNOLHQWVN×]ÐQX 
SUH Y]¾MRPQ× NRPXQLN¾FLX V SRLVWQÊNRP SRLVWHQÚP D
RSU¾YQHQRX RVRERX Y V×YLVORVWL V X]DWYRUHQÊP D VSU¾YRX SRLVWHQLD ULHxHQÊP SRLVWQÚFK XGDORVWÊ D SRQXNRX
SURGXNWRY D VOX{LHE SRLVĽRYDWHĜD D VSROXSUDFXM×FLFK
REFKRGQÚFKSDUWQHURY7LHWRSURVWULHGN\VO×{LDNXUÚFKOHQLX Y]¾MRPQHM NRPXQLN¾FLH DYxDN QHQDKUDG]XM×
SÊVRPQ× DDOHER OLVWLQQ× IRUPX ×NRQRY Y SUÊSDGRFK
NHG\ SÊVRPQ× DDOHER OLVWLQQ× IRUPX Y\{DGXMH ]¾NRQ
WLHWR 933 DOHER SRLVWQ¾ ]POXYD 3RYLQQRVĽ ]DVODQLD
SÊVRPQRVWL HOHNWURQLFN\ MH VSOQHQ¾ MHM RGRVODQÊP QD

ÈKēMNJr2OK@SMNRŒONHRSMĢGNOKMDMH@
3RLVWQÆ SOQHQLH VD SRVN\WXMH Y PHQH (85 D MH VSODWQÆ GR
SÁWQ¾VWLFKGQÊOHQîRSRLVĽRYDWHĜVNRQîLOY\xHWUHQLHSRWUHEQÆ
QD]LVWHQLHUR]VDKXSRYLQQRVWLSRLVĽRYDWHĜDSOQLĽ3UHSRîÊWDQLHGHYÊ]VDY\NRQ¾OHQîRVDSUHXN¾{HQ¾NXSWÚFKWRGHYÊ]
SULSRX{LWÊSUHXN¾]DQÆKRYÚPHQQÆKRNXU]X$NVDQHSUHGOR{Ê
GRNODGSODWÊYÚPHQQÚNXU]SRGĜDNXU]RYÆKROÊVWND1¾URGQHM
EDQN\6ORYHQVNDSODWQÆKRYîDVHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
ÈKēMNJr,HLNYLKTUMĢOKMDMHD
3RLVĽRYDWHĜ MH RSU¾YQHQÚ RGFKÚOLĽ VD RG 933 YR IRUPH
PLPR]POXYQÆKRSOQHQLDSRNLDĜMHWRYSURVSHFKSRLVWHQÆKR
UHVSHNWÊYHSRNLDĜMHWRXYHGHQÆYPDWHUL¾ORFKFHVWRYQHMNDQFHO¾ULHNWRU¾SRVN\WXMHSRLVWHQÆPXFHVWXQDNWRU×VDY]ĽDKXMHSRLVWQ¾RFKUDQDRGV×KODVHQÚFKSRLVĽRYDWHĜRP
ÈKēMNJr2OńRNAUXA@UNU@MHDRŒ@ţMNRSı
 6ĽD{QRVĽRXVDUR]XPLHQ¾PLHWND]RVWUDQ\SRLVWHQÆKRD
DOHERSRLVWQÊNDQDYÚNRQSRLVĽRYDFHMîLQQRVWLSRLVĽRYDWHĜDYV×YLVORVWLVX]DYUHWRXSRLVWQRX]POXYRX6ĽD{QRVĽ
PÑ{H E\Ľ SRGDQ¾ SÊVRPQH QD DGUHVX VÊGOD SRLVĽRYDWHĜD DOHER QD NWRUÆNRĜYHN REFKRGQÆ PLHVWR SRLVĽRYDWHĜD  ×VWQH SURVWUHGQÊFWYRP SURVWULHGNRY HOHNWURQLFNHM
NRPXQLN¾FLH HPDLO SURVWUHGQÊFWYRPZHERYHMVWU¾QN\
SRLVĽRYDWHĜDDOHERWHOHIRQLFN\
 =RVĽD{QRVWLPXVÊE\Ľ]UHMPÆNWRMXSRG¾YDDNHMYHFLVD
WÚNDQDDNÆQHGRVWDWN\SRXND]XMHîRKRVDVĽD{RYDWHĜ
GRP¾KDDYSUÊSDGHSRG¾YDQLDVĽD{QRVWLSÊVRPQRXIRUPRXPXVÊE\ĽVĽD{RYDWHĜRPSRGSÊVDQ¾
 3RLVĽRYDWHĜ SÊVRPQH SRVN\WQH VĽD{RYDWHĜRYL LQIRUP¾FLH
RSRVWXSHSULY\EDYRYDQÊVĽD{QRVWÊDSRWYUGÊGRUXîHQLH
VĽD{QRVWLDNRWRVĽD{RYDWHĜSR{LDGD
 6ĽD{RYDWHĜMHSRYLQQÚQDSR{LDGDQLHSRLVĽRYDWHĜDGROR{LĽ
EH]]E\WRîQÆKRRGNODGXSR{DGRYDQÆGRNODG\NSRGDQHMVĽD{QRVWL$NVĽD{QRVĽQHREVDKXMHSR{DGRYDQÆQ¾OH{LWRVWLDOHERVĽD{RYDWHĜQHGROR{ÊGRNODG\SRLVĽRYDWHĜMH








RSU¾YQHQÚY\]YDĽDXSR]RUQLĽVĽD{RYDWHĜD{HYSUÊSDGH
DNYVWDQRYHQHMOHKRWHQHGRSOQÊSUÊSDGQHQHRSUDYÊSR{DGRYDQÆQ¾OH{LWRVWLDGRNODG\QHEXGHPR{QÆY\EDYRYDQLHVĽD{QRVWLXNRQîLĽDVĽD{QRVĽEXGHRGOR{HQ¾
3RLVĽRYDWHĜ MH SRYLQQÚ VĽD{QRVĽ SUHxHWULĽ D LQIRUPRYDĽ
VĽD{RYDWHĜD R VSÑVREH Y\EDYHQLD MHKR VĽD{QRVWL EH]
]E\WRîQÆKR RGNODGX QDMQHVNÑU GR  GQÊ RGR GĦD MHM
GRUXîHQLD $N VL Y\EDYHQLH VĽD{QRVWL Y\{DGXMH GOKxLH
REGRELH MH PR{QÆ OHKRWX SRGĜD SUHGFK¾G]DM×FHM YHW\
SUHGĘ{LĽRîRPEXGHVĽD{RYDWHĜEH]RGNODGQHXSRYHGRPHQÚ6ĽD{QRVĽVDSRYD{XMH]DY\EDYHQ×DNEROVĽD{RYDWHĜLQIRUPRYDQÚRYÚVOHGNXSUHxHWUHQLDVĽD{QRVWL
2SDNRYDQ¾ VĽD{QRVĽ D ðDOxLD RSDNRYDQ¾ VĽD{QRVĽ MH
VĽD{QRVĽWRKRLVWÆKRVĽD{RYDWHĜDYWHMLVWHMYHFLDNYQHM
QHXY¾G]DQRYÆVNXWRîQRVWL
3ULRSDNRYDQHMVĽD{QRVWLSRLVĽRYDWHĜSUHNRQWUROXMHVSU¾YQRVĽY\EDYHQLDSUHGFK¾G]DM×FHMVĽD{QRVWL$NERODSUHGFK¾G]DM×FD VĽD{QRVĽ Y\EDYHQ¾ VSU¾YQH SRLVĽRYDWHĜ
W×WRVNXWRîQRVĽR]Q¾PLVĽD{RYDWHĜRYLVRGÑYRGQHQÊPD
SRXîHQÊP{HðDOxLHRSDNRYDQÆVĽD{QRVWLRGOR{Ê$NVD
SUHNRQWURORYDQÊP Y\EDYHQLD SUHGFK¾G]DM×FHM VĽD{QRVWL
]LVWÊ {H QHEROD Y\EDYHQ¾ VSU¾YQH SRLVĽRYDWHĜ RSDNRYDQ×VĽD{QRVĽSUHxHWUÊDY\EDYÊ
9 SUÊSDGH QHVSRNRMQRVWL VĽD{RYDWHĜD V Y\EDYHQÊP MHKR
VĽD{QRVWLP¾VĽD{RYDWHĜPR{QRVĽSRGDĽQ¾YUKQDDOWHUQDWÊYQHULHxHQLHVSRUXDM6ORYHQVNHMDVRFL¾FLLSRLVĽRYQÊ
NWRU¾QDWHQWR×îHO]ULDGLODLQxWLW×W3RLVĽRYDFLHKRRPEXGVPDQDDOHERREU¾WLĽVDQD1¾URGQ×EDQNX6ORYHQVNDD
DOHERQDSUÊVOXxQÚV×G

ÈKēMNJr/NKHSHBJXDWONMNU@MēNRNA@
3RLVWQÊNMHSRYLQQÚSULX]DWYRUHQÊSRLVWQHM]POXY\DNRDMSRîDV
WUYDQLD ]POXYQÆKR Y]ĽDKX SÊVRPQH R]Q¾PLĽ SRLVĽRYDWHĜRYL
VNXWRîQRVWLNWRUÆE\VSÑVRELOL{HSRLVWQÊNE\EROSRYD{RYDQÚ
]DSROLWLFN\H[SRQRYDQ×RVREXY]P\VOH]¾NRQDî
=] 9 SUÊSDGH {H SRLVWQÊN QHR]Q¾PL SRLVĽRYDWHĜRYL VNXWRîQRVWLY\xxLHXYHGHQÆEXGHSRYD{RYDQÚ]DRVREXNWRU¾QLH
MHSROLWLFN\H[SRQRYDQRXRVRERX
ÈKēMNJr,DCYHMēQNCMĢR@MJBHD
3RLVĽRYDWHĜ QLH MH SRYLQQÚ SRVN\WQ×Ľ SRLVWQÆ NU\WLH SRLVWQÆ
SOQHQLH D  QH]RGSRYHG¾ ]D Q¾KUDGX DNHMNRĜYHN xNRG\ DOHER
SRVN\WQXWLH DNÆKRNRĜYHN EHQHŷWX DN E\ VD SRLVĽRYDWHĜ Y
GÑVOHGNX SRVN\WQXWLD WDNÆKRWR SRLVWQÆKR NU\WLD SRLVWQÆKR
SOQHQLDSODWE\Y\SOÚYDM×FHM]Q¾URNXQDQ¾KUDGXxNRG\DOHER
EHQHŷWXGRVWDOGRUR]SRUXVRVDQNFLDPL]¾ND]PLDOHERREPHG]HQLDPL XYDOHQÚPL Y ]P\VOH UH]RO×FLÊ 261 REFKRGQÚFK îL
HNRQRPLFNÚFKVDQNFLÊDOHERSU¾YQ\FKDNWRY6ORYHQVNHMUHSXEOLN\(XUÐSVNHM×QLHDOHER6SRMHQÚFKxW¾WRYDPHULFNÚFK 86$ 
=R]QDP NUDMÊQ Y NWRUÚFK SRLVĽRYDWHĜ ] GÑYRGX H[LVWHQFLH
PHG]LQ¾URGQÚFKVDQNFLÊQHSRVN\WXMHSRLVWQÆNU\WLHQ¾MGHWHQD
ZZZHXURSVNDVNQDWHMWRZHEVWU¾QNHQ¾MGHWHDMRGND]\QD
]R]QDP\PHG]LQ¾URGQHVDQNFLRQRYDQÚFKRVÑE3RLVĽRYDWHĜ
QHSRVN\WXMHSRLVWQÆSOQHQLHDQLDNÚNRĜYHNEHQHŷWDQH]RGSRYHG¾]DQ¾KUDGXDNHMNRĜYHNxNRG\YSUÊSDGHH[LVWHQFLHDNHMNRĜYHN V×YLVORVWL V NUDMLQDPL XYHGHQÚPL QD ]R]QDPH SRGĜD
SUHGFK¾G]DM×FHMYHW\
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.RNAHSMēĜ@RŒ
/NHRSDMHDRSNQM@@OQDQTŏDMH@BDRSX
ÈKēMNJr/QDCLDSONHRSDMH@
3UHGPHWRPSRLVWHQLDMH]DN×SHQÚ]¾MD]GDDOHERLQ¾VOX{ED
FHVWRYQ¾ FHQLQD ]DN×SHQ¾ X RSU¾YQHQÆKR SUHGDMFX YR
Y]ĽDKXNXNWRUÆPXUHMERODX]DWYRUHQ¾SRLVWQ¾]POXYD
ÈKēMNJr/NHRSMēTC@KNRŒ
 3RLVWQ¾ XGDORVĽ QDVWDQH DN SRLVWHQÚ QHPÑ{H QDVW×SLĽ
QD FHVWX DOHER VD PXVÊ FHVWD  SUHUXxLĽ SUH QLHNWRUÚ ]
QDVOHGRYQÚFKGÑYRGRY
 QHîDNDQÆQ¾KOHĽD{NÆRFKRUHQLHDOHERQ¾KO\ĽD{NÚ×UD]
QH]Q¾xDQOLYRVĽRîNRYDQLDDOHERVPUĽSRLVWHQHMRVRE\
 WHKRWHQVWYRSRLVWHQHMRVRE\NWRUÆQDVWDORD{SRUH]HUY¾FLL FHVW\ $N VD WHKRWHQVWYR ]LVWLOR HxWH SUHG UH]HUY¾FLRX FHVW\ SRVN\WQH SRLVĽRYDWHĜ SRLVWQÆ SOQHQLH LED
YWHG\NHðVDY\VN\WQ×ĽD{NÆNRPSOLN¾FLHYWHKRWHQVWYH
PXVLDE\ĽOHN¾UVN\SRWYUGHQÆ 
 QHîDNDQÆQ¾KOHĽD{NÆRFKRUHQLDDOHERQ¾KO\ĽD{NÚ×UD]
DOHER VPUĽ URGLQQÚFK SUÊVOXxQÊNRY DOHER VPUĽ LQHM EOÊ]NHMRVRE\DOHERVPUĽVSROXSRLVWHQHMRVRE\XYHGHQHMY
SRLVWQHM ]POXYH SUH NWRUÆ MH QHY\KQXWQH SRWUHEQ¾ SUÊWRPQRVĽSRLVWHQHMRVRE\YPLHVWHE\GOLVND
 ]QDîQ¾YHFQ¾xNRGDQDPDMHWNXYRYODVWQÊFWYHSRLVWHQHM
RVRE\YPLHVWHMHME\GOLVNDQ¾VOHGNRP{LYHOQHMSRKURP\
SR{LDUDSRG DOHERWUHVWQÆKRîLQXWUHWHMRVRE\NWRUÆVL
Y\{DGXM×MHMSUÊWRPQRVĽ
 QH]DYLQHQ¾VWUDWDSUDFRYQÆKRPLHVWDSUHYÚSRYHðSUDFRYQHM ]POXY\ SRLVWHQHM RVREH ]R VWUDQ\ ]DPHVWQ¾YDWHĜD QHWÚNDVDVN×xREQHMGRE\ 
 SRGDQLH{LDGRVWLRUR]YRG SRY]¾MRPQHMGRKRGHPDQ{HORY QDSUÊVOXxQRPV×GHEH]SURVWUHGQHSUHGVSRORîQRXFHVWRXGDQÚFKPDQ{HORY
 QHREVW¾WLHSULPDWXULWQHMVN×xNHDOHERURYQDNHM]¾YHUHîQHM VN×xNH QDMPHQHM WURMURîQÆKR Y]GHO¾YDQLD SRLVWHQHM
RVRE\ EH]SURVWUHGQH SUHG WHUPÊQRP SRLVWHQHM FHVW\
UH]HUYRYDQHMSUHGVN×xNRX
 GRUXîHQLH V×GQHKR SUHGYRODQLD SRLVWHQHM RVREH ]D
SUHGSRNODGX{HSRLVWHQÚQLHMH{DOREFRPQDYUKRYDWHĜRP DOHER QHY\VWXSXMH DNR SU¾YQ\ ]¾VWXSFD ×îDVWQÊND
NRQDQLDD]¾URYHĦV×GQHDNFHSWXMHUH]HUY¾FLXFHVW\DNR
GÑYRGQDRGOR{HQLHSUHGYRODQLD
 DNSRLVWHQÚNWRUÚMHREîDQRP(XUÐSVNHM×QLHQHSUHGYÊGDWHĜQH EH] YODVWQÆKR ]DYLQHQLD QHGRVWDQH YÊ]XP
SRWUHEQÆSUHFHVWX QHY]ĽDKXMHVDQDQHPR{QRVĽ]ÊVNDĽ
SRWUHEQÆYÊ]XPGR86$ 
WUDQVSODQW¾FLD RUJ¾QRY SULîRP SRLVWHQÚ PXVÊ E\Ľ SULMÊPDWHĜDOHERGDUFDRUJ¾QRY QHY]ĽDKXMHVDQDGDURYDQLH
NUYL 
×QRVEOÊ]NHMRVRE\SRLVWHQÆKR
 2NUHP GÑYRGRY QD SUHUXxHQLH FHVW\ XYHGHQÚFK Y îO
 ERG  V× GÑYRGRP QD SUHUXxHQLH FHVW\ DM QHSRNRMH YxHWNÆKR GUXKX QDSU WHURULVWLFNÆ ×WRN\ SUÊURGQÆ
NDWDVWURI\ DOHER PLHVWQD HSLGÆPLD NWRUÆ RKUR]XM×
NRQNUÆWQH WHOHVQ× EH]SHîQRVĽ SRLVWHQÆKR NWRUÚ VD
QDFK¾G]D Y ]DKUDQLîÊ Y ]DVLDKQXWHM REODVWL PLPR NUDMLQ\VYRMKRWUYDOÆKRDOHERSUHFKRGQÆKRE\GOLVNDDWÚP
MHMHGQR]QDîQHGDQÆ{HYFHVWHQHPR{QRSRNUDîRYDĽD
]¾URYHĦ0LQLVWHUVWYR]DKUDQLîQÚFKYHFÊ65Y\KO¾VLYDURYDQLH SUHG FHVWRX GR ]DVLDKQXWHM NUDMLQ\ DOHER REODVWL

7RWRNU\WLHSODWÊYÚOXîQHSULSUHUXxHQÊFHVW\QHQDVW×SH-  SRLVĽRYDWHĜDEH]RGNODGQHSÊVRPQHY\UR]XPLHĽRSRLVWQLHQDFHVWX]KRUHXYHGHQÚFKGÑYRGRYYWRPWRERGH
QHM XGDORVWL V XYHGHQÊP GÑYRGX QD VWRUQR D SULOR{LĽ
QLHMHNU\WÆ
SRWYUGHQLHRUH]HUY¾FLLDGRNODGRSRLVWHQÊ
 3RLVWQ¾XGDORVĽVDY]ĽDKXMHQDSUÊVOXxQ×SRLVWHQ×RVREX  SULQHVSÑVRELORVWLFHVWRYDĽ]R]GUDYRWQÚFKGÑYRGRYSULMHM URYQRFHQQH SRLVWHQÚFK VSROXFHVWXM×FLFK URGLQQÚFK
OR{LĽNSÊVRPQÆPXR]Q¾PHQLXSRLVWQHMXGDORVWLDMSRGSUÊVOXxQÊNRYDPD[LP¾OQHWULðDOxLHURYQRFHQQHSRLVWHQÆ
UREQ×OHN¾UVNXVSU¾YXVSU¾YXR×UD]HDWLH{SRWYUGHQLH
VSROXFHVWXM×FHRVRE\DNRDMSUL]DSODWHQÊURGLQQHMWDULI\
SU¾FHQHVFKRSQRVWL 9 SUÊSDGH SV\FKLFNÆKR RFKRUHQLD
SR]UL îO   SUH YxHWN\ RVRE\ PHQRYDQÆ Y SRLVWQRP
WUHEDQHVFKRSQRVĽFHVWRYDĽGROR{LĽSRWYUGHQÊPRGERUGRNODGH5RYQRFHQQHSRLVWHQÚMHWHQNWRMHSUHY]QLNQÆKROHN¾UDSUHSV\FKLDWULX
QXW×SRLVWQ×XGDORVĽSRGĜDERGXURYQDNRSRLVWHQÚX  DNVDFHVWDPXVÊSUHUXxLĽ]R]GUDYRWQÚFKGÑYRGRYGDĽ
SRLVĽRYDWHĜD
VL Y\VWDYLĽ RG PLHVWQHKR RxHWUXM×FHKR OHN¾UD SUÊVOXxQÆ
SRWYUGHQLH SR]ULîOERG VYRMYRĜQÆSUHUXxHQLH
FHVW\QLHMHSRLVWHQÆ
ÈKēMNJrÈ@RNUşQNYR@GOK@SMNRSHONHRSDMH@

QD
SR{LDGDQLH SRLVĽRYDWHĜD GDĽ VD Y\xHWULĽ SRYHUHQÚP
 3UH SRLVWQÆ SOQHQLH VWRUQD VD ]DîÊQD SRLVWQ¾ RFKUDQD
RGERUQÚPUHYÊ]Q\POHN¾URP
X]DYUHWÊPSRLVWHQLDDNRQîÊVDQ¾VWXSRPQDFHVWX
 3UH SRLVWQÆ  SOQHQLH ] GÑYRGX  SUHUXxHQLD  FHVW\ VD  SRLVĽRYDWHĜRYLEH]RGNODGQH]DVODĽQDVOHGRYQÆSRGNODG\
t ]×îWRYDQLHQ¾NODGRYQDVWRUQRSUHUXxHQLDFHVW\
SRLVWQ¾ RFKUDQD ]DîÊQD Q¾VWXSRP QD FHVWX D NRQîÊ
t NRPSOHWQH Y\SOQHQÚ IRUPXO¾U R]Q¾PHQLD xNRGRYHM
UH]HUYRYDQÚP]DN×SHQÚPNRQFRPFHVW\DOHERVNRUxÊP
XGDORVWLSUHSRLVWHQLDVWRUQDDSUHUXxHQLDFHVW\
XSO\QXWÊPSRLVWHQLD
t
OHN¾UVNHSRWYUGHQLHRSUHGSÊVDQÚFKOLHNRFK
 3UHFHVW\NWRUÆEROLUH]HUYRYDQÆ]DN×SHQÆSUHGX]DYUHt RVWDWQÚ GÑND]QÚ PDWHUL¾O NWRUÚ GRND]XMH GÑYRG D
WÊPSRLVWHQLDVDSRLVWQ¾RFKUDQD]DîÊQDD{GĦRPSR
YÚxNX QD SRLVWQÆ SOQHQLH QDSU PDWHUVN¾ NQL{ND
X]DYUHWÊ SRLVWHQLD V YÚQLPNRX ×PUWLD SRLVWHQHM RVRE\
{LDGRVĽ R UR]YRG PDWXULWQÆ Y\VYHGîHQLH ×PUWQÚ
×UD]XSRLVWHQHMRVRE\DOHER{LYHOQHMSRKURP\QDPDMHWNX
OLVW 
SRLVWHQHMRVRE\ 

9 SUÊSDGH DN MH SRWUHEQÆ NRQNUÆWQ\ SRGNODG QDMVNÑU
Y\{LDGDĽ RG SUÊVOXxQÆKR RUJ¾QX SRLVWHQÚ MH SRYLQQÚ
ÈKēMNJr5şKTJXYONHRSDMH@
SRLVĽRYDWHĜRYL WHQWR SRGNODG ]DVODĽ QDMQHVNÑU GR  GQÊ
3RLVWQRXXGDORVĽRXSRSULYxHREHFQÚFKYÚOXN¾FK]SRLVWHQLD
RG MHKR GRUXîHQLD SRLVWHQÆPX ]R VWUDQ\ SUÊVOXxQÆKR
XYHGHQÚFKYîOQLHMH
RUJ¾QX
 DN GÑYRG QD VWRUQR DOHER SUHUXxHQLH FHVW\ V×YLVÊ VR  QHSRX{LWÆ FHVWRYQÆ GRNODG\ OÊVWN\ KRWHORYÆ GREURSLV\
]KRUxHQÊPFKURQLFNÆKRDH[LVWXM×FHKRRFKRUHQLDSRLVDWð QDSR{LDGDQLHSUHGOR{LĽSRLVĽRYDWHĜRYL
WHQHM RVRE\ D MHM URGLQQÚFK SUÊVOXxQÊNRY 9 EDOÊNRFK  YxHWNÚFK RxHWUXM×FLFK OHN¾URY ]EDYLĽ SRYLQQRVWL ]DFKR.RPSOH[QÆ FHVWRYQÆ SRLVWHQLH 3/86 &HVWRYQÆ SRLVY¾YDĽPOîDQOLYRVĽDNWRMHSRWUHEQÆQDSRV×GHQLHY]QLNX
WHQLH3/86D3RLVWHQLHVWRUQD3/86W¾WRYÚOXNDQHSODWÊ
DUR]VDKXxNRGRYHMXGDORVWL
DNLGHRQHRîDN¾YDQÆDN×WQH]KRUxHQLHFKURQLFNÆKRD
DOHERH[LVWXM×FHKRRFKRUHQLD
ÈKēMNJr5şŏJ@ONHRSMĢGNOKMDMH@@RONKTŕĜ@RŒ
 DNGÑYRGQDVWRUQRDOHERSUHUXxHQLHFHVW\V×YLVÊVSV\FKLFNÚP RFKRUHQÊP 7¾WR YÚOXND QHSODWÊ DN LGH R SV\- 3RLVĽRYDWHĜQDKUDGÊSRLVWHQÆPXYU¾PFLGRMHGQDQHMSRLVWQHM
FKLFNÆRFKRUHQLHNWRUÆVDY\VN\WORSRSUYÚNU¾WDDNERO VXP\SRRGSRîÊWDQÊSUÊSDGQHMGRKRGQXWHMVSROX×îDVWL
 SULQHQDVW×SHQÊFHVW\WLHQ¾NODG\QDVWRUQRNWRUÆYîDVH
]¾URYHĦQHY\KQXWQÚSRE\WYQHPRFQLFL
Y]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLY]QLNQ×YV×YLVORVWLVR]UXxHQÊP
 DN GÑYRG QD VWRUQR FHVW\ VD X{ SUL X]DYUHWÊ SRLVWHQLD
FHVW\DWLH×UDGQÆSRSODWN\NWRUÆSRLVWHQÚPXVHO]DSODY\VN\WRYDODOHERVDGDOSUHGYÊGDĽ
WLĽ]DXGHOHQLHYÊ]D
 DNGÑYRGSUHUXxHQLDFHVW\X{SULQ¾VWXSHQDFHVWXH[LV
9 EDOÊNRFK .RPSOH[QÆ FHVWRYQÆ SRLVWHQLH k7$1'$5'
WRYDODOHERVDGDOGÑYRGQHSUHGYÊGDĽ
D.RPSOH[QÆFHVWRYQÆSRLVWHQLH.20)2573RLVWHQLH
 DN FHVWRYQ¾ NDQFHO¾ULD RGVW×SL RG ]POXY\ R REVWDUDQÊ
VWRUQD k7$1'$5' $&5 '&5 D 'HWVNÆ W¾ERU\ EXGH
]¾MD]GXUHVSREGREQHM]POXY\RSRVN\WQXWÊVOX{E\
] SRLVWQÆKR SOQHQLD RGSRîÊWDQ¾ VSROX×îDVĽ YR YÚxNH
 DN SRLVĽRYDWHĜRP SRYHUHQÚ RGERUQÚ OHN¾UUHYÊ]Q\ OHN¾U
9EDOÊNRFK7¾ERU\(852D7¾ERU\672512EXGH
SR]UL îO  ERG   QHSRWYUGÊ FHVWRYQ× QHVFKRSQRVĽ
] SRLVWQÆKR SOQHQLD RGSRîÊWDQ¾ VSROX×îDVĽ YR YÚxNH
SRLVWHQÆKR

 ]UXxHQLHOHWXOHWHFNRXVSRORîQRVĽRXDOHER]UXxHQLHOHWX

%DOÊN.RPSOH[QÆFHVWRYQÆSRLVWHQLH3/86MHEH]VSROXYGÑVOHGNX×UDGQÆKRQDULDGHQLD]DNÚFKNRĜYHNSUÊîLQ
×îDVWL
 DNGÑYRGQDVWRUQRDOHERSUHUXxHQLHFHVW\V×YLVÊVHSL
SUL
RGVW×SHQÊ RG ]POXY\ R ]¾MD]GH VR ]DKUQXWÚP VWRUGÆPLRXDOHERSDQGÆPLRX
QRSRLVWHQÊPSRLVĽRYDWHĜQDKUDGÊSRLVWHQÆPXVSROX×îDVĽ
PD[LP¾OQHGRYÚxN\Q¾NODGRYQDVWRUQR
ÈKēMNJr/NUHMMNRSHONHRSDMĢGN
 SULSUHUXxHQÊFHVW\
2NUHPSRYLQQRVWÊVWDQRYHQÚFKYxHREHFQH]¾YÁ]QÚPLSU¾Y-  ]DSODWHQÆ D QHY\X{LWÆ VOX{E\ EH] OÊVWND QD VSLDWRîQ×
Q\PLSUHGSLVPLMHSRLVWHQÚðDOHMSRYLQQÚ
FHVWX 
 DN QLH MH PR{QÆ ] QLHNWRUÆKR  GÑYRGX XYHGHQÆKR Y  SUHGîDVQRX VSÁWQRX FHVWRX Y\YRODQÆ GRGDWRîQÆ FHVîO¾QNXQDVW×SLĽQDFHVWX
WRYQÆQ¾NODG\
 SRY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLFHVWXUH]HUY¾FLXFHVW\EH]- 
WÚPVDUR]XPHM×Q¾NODG\NWRUÆY]QLNQ×SUHQHSRX{LWHĜRGNODGQH Y PLHVWH Y NWRURP EROD ]DN×SHQ¾UH]HUYRQRVĽ DOHER LED îLDVWRîQ× SRX{LWHĜQRVĽ UH]HUYRYDQÚFK
YDQ¾VWRUQRYDĽDE\SRSODWN\]DVWRUQREROLîRQDMQL{xLH
]DSODWHQÚFKFHVWRYQÚFKOÊVWNRYDOHERLQÚFKFHVWRYQÚFK
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GRNXPHQWRY3ULQ¾KUDGHQ¾NODGRYQDVSLDWRîQ×FHVWX
SRE\WXY]DKUDQLîÊ
VD Y V×YLVORVWL V GUXKRP D WULHGRX GRSUDYQÆKR SURV-  ,ED ]D QDVOHGRYQÚFK SUHGSRNODGRY V× SRLVWHQÆ FHQQÆ
WULHGNX Y\FK¾G]D ] URYQDNÆKR GUXKX D WULHG\ SÑYRGQH
YHFL QDSU xSHUN\ KRGLQN\ NR{XFK\ OX[XVQÆ GRSOQN\
SO¾QRYDQÆKR GRSUDYQÆKR SURVWULHGNX 3UL SUHUXxHQÊ
D LQÆ  WHFKQLFNÆ SUÊVWURMH YxHWNÆKR GUXKX D LFK SUÊVOXFHVW\]GÑYRGRYXYHGHQÚFKYîOERGEXG×XKUDxHQVWYR QDSU IRWRJUDŷFNÆ ŷOPRYDFLH YLGHRSUÊVWURMH
GHQÆLEDGRGDWRîQÆFHVWRYQÆQ¾NODG\VSÑVREHQÆVSLDODSWRS\RSWLFNÆSUÊVWURMH]¾EDYQ¾HOHNWURQLNDPRELOQÆ
WRîQRXFHVWRX
WHOHIÐQ\DLQÆ xSRUWRYÆQ¾UDGLH QDSUELF\NOHVXUIRYÆ
GRVN\O\{HDLQÆ GHWVNÆNRîÊN\DKXGREQÆQ¾VWURMHDN
!/NHRSDMHDOQDOQıO@CYLDŏJ@MH@CNOQ@UMĢGNOQNR    LFK SRLVWHQÆ RVRE\ Y RVREQHM ×VFKRYH EH]SHîQH
SQHDCJT@NMDRJNQDMĢGNMēUQ@STCNUK@RSH
YH]× VR VHERX D GRKOLDGDM× QD QH DE\ RGFXG]HÈKēMNJr-DY@UHMDMĢYLDŏJ@MHDCNOQ@UMĢGN
QLHWUHĽRXRVRERXEH]SUHNRQDQLDSUHN¾{N\QHEROR
OQNRSQHDCJTOQHNCBGNCDCNBHDĻNUDICDRSHMēBHDU
PR{QÆ
 EROL RGRY]GDQÆ XE\WRYDFLHPX ]DULDGHQLX GR VWU¾Y@GQ@MHĜı
{HQHMxDWQHDOHER×VFKRY\EDWR{ÊQ
 3RLVWQ¾XGDORVĽ
 VD QDFK¾G]DM× Y X]DWYRUHQHM D X]DPNQXWHM PLHVW
3RLVWQ¾ XGDORVĽ QDVWDQH NHð VD SUÊFKRG QD VWDQLFX
QRVWL D Y\X{LM× VD YxHWN\ GRVWXSQÆ EH]SHîQRVWQÆ
OHWLVNR  NGH VD P¾ FHVWD  SRGĜD UH]HUY¾FLH SRLVWHQHM
]DULDGHQLD VHMI\VNULQHDWð 
VOX{E\]DîDĽSUHXN¾]DWHĜQHRQHVNRUÊ]QL{xLHXYHGHQÚFK
 VDQRVLDDSRX{ÊYDM×SRGĜDXUîHQLD xSRUWRYÆQ¾UDGÑYRGRYD]PHxN¾VDWÚPUH]HUYRYDQÚSUDYLGHOQÚRGOHW
GLDSR]ULîOERG
RGFKRG
=DSUHNRQDQLHSUHN¾{N\VDQHSRYD{XMHUR]UH]DQLHEDWR ×UD]SRLVWHQÆKRDOHERGRSUDYQ¾QHKRGDNWRUHM×îDVWQÊ- 
{LQ\ EDWRKRY D SRG DOHER RWYRUHQLH EDWR{LQ\ NWRU¾ MH
NRPMHSRLVWHQÚ
]DEH]SHîHQ¾]LSVRPUHPLHQNDPLDSRG
 WHFKQLFN¾ SRUXFKD GRSUDYQÆKR SURVWULHGNX SRX{LWÆKR
 Y×VFKRYHGRSUDYQHMVSRORîQRVWL
QDSUHSUDYXGRPLHVWD]DîDWLDFHVW\

WHFKQLFNÆ SUÊVWURMH YxHWNÆKR GUXKX D LFK SUÊVOXxHQVWYR
 PHxNDQLHOHWXGRPLHVWD]DîDWLDFHVW\
QDSUIRWRJUDŷFNÆŷOPRYDFLHYLGHR]DULDGHQLDODSWRS\

6NXWNRY×SRGVWDWXPHxNDQLDOHWXVLWUHEDGDĽSRWYUGLĽY
RSWLFNÆ SUÊVWURMH ]¾EDYQ¾ HOHNWURQLND PRELOQÆ WHOHIÐQ\
OHWHFNHMVSRORîQRVWLDOHERXSUÊVOXxQÆKRGRSUDYFX
DLQÆ xSRUWRYÆQ¾UDGLH ELF\NOHVXUI\O\{HDLQÆ GHW 3RLVWQÆSOQHQLH
VNÆ NRîÊN\ D KXGREQÆ Q¾VWURMH DN EROL Y X]DPNQXWÚFK

3RLVĽRYDWHĜ SRLVWHQÆPX XKUDGÊ SRWUHEQÆ D SUHXN¾]DQÆ
VFKU¾QNDFKRGRY]GDQÆSUHSUDYFRYL Y\O×îHQÆV×FHQQÆ
Q¾NODG\QDFHVWXQDLQ×VWDQLFXOHWLVNRDNRDMSUÊSDGQÆ
YHFLQDSUxSHUN\KRGLQN\NR{XFK\OX[XVQÆGRSOQN\D
GRGDWRîQÆQ¾NODG\QDQHY\KQXWQÆSUHQRFRYDQLHDVWUDLQÆ 
YRYDQLH SRLVWHQÆKR D{ GR YÚxN\ GRKRGQXWHM SRLVWQHM
 3RLVWHQÆQLHV×
VXP\
 SHQLD]HxHN\NUHGLWQÆNDUW\FHQQÆSDSLHUHFHVWRYQÆ
OÊVWN\ GRNODG\ D GRNXPHQW\ ND{GÆKR GUXKX ]YLHUDW¾
ÈKēMNJr.MDRJNQDMşOQıBGNCM@CNLēBTRS@MHVWDUR{LWQRVWLSUHGPHW\VSUHYD{QHXPHOHFNRXD]EHUDBTKDSHRJNNCJH@ĻR@BDRS@Y@Ĝ@K@
WHĜVNRXKRGQRWRX]EUDQHVO×{LDFHLQÆPX×îHOXDNRQD
 3RLVWQ¾XGDORVĽ
SRĜRYDîNXDNRDMPDMHWRNQDSUHVĽDKRYDQLH

3RLVWQ¾ XGDORVĽ QDVWDQH DN VD SO¾QRYDQÚ SUÊFKRG QD  PRWRUL]RYDQÆSR]HPQÆOHWHFNÆDYRGQÆYR]LGO¾DOHDM
GRPRYVN× VWDQLFXOHWLVNR NGH VD FHVWD  SRGĜD UH]HUYHWURQH]¾YHVQÆNO]¾N\SDUDJODMGHU\GUDN\SODFKHWQLFH
Y¾FLHSRLVWHQHMVOX{E\]DîDODSUHXN¾]DWHĜQHRQHVNRUÊ
SRX{ÊYDQÆQDĜDGHSODFKHWQLFHDNRDMLFKSUÊVOXxHQVWYR
D SUHWR QLH MH PR{Q¾ VSLDWRîQ¾ FHVWD SRLVWHQÆKR ]R
Q¾KUDGQÆGLHO\DxSHFL¾OQDYÚEDYD
VWDQLFHOHWLVNDGRE\GOLVNDSRGĜDSÑYRGQÆKRSO¾QXEH]  SUHGPHW\ NWRUÆ VO×{LD QD Y\NRQ¾YDQLH SRYRODQLD DNR
SUHQRFRYDQLDDOHERW¾WRQLHMHYKRGQ¾
REFKRGQÚ WRYDU NROHNFLD Y]RULHN Q¾îLQLH Q¾VWURMH D
 3RLVWQÆSOQHQLH
WHFKQLFNÆ SUÊVWURMH YxHWNÆKR GUXKX D LFK SUÊVOXxHQVWYR

3RLVĽRYDWHĜ SRLVWHQÆPX XKUDGÊ QHY\KQXWQÆ Q¾NODG\ QD
QDSUODSWRS\ 
WD[ÊNDOHERQDPLHVWRWRKRSRWUHEQÆDSUHXN¾]DQÆðDO-  =EUDQHVSUÊVOXxHQVWYRPV×]SRLVWQHMRFKUDQ\Y\O×îHQÆ
xLHQ¾NODG\QDQXWQÆSUHQRFRYDQLHDVWUDYRYDQLHD{GR
DNQHERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWÆLQDN
YÚxN\GRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\
ÈKēMNJr#NOKMJNUēONHRSMēNBGQ@M@
"/NHRSDMHDA@SNţHMX
3RLVĽRYDWHĜXKUDGÊSRLVWHQÆPXD{GRYÚxN\GRKRGQXWHMSRLVWÈKēMNJr/NHRSMēTC@KNRŒ
QHMVXP\Q¾NODG\QD
3RLVWQRX XGDORVĽRX MH SRxNRGHQLH ]QLîHQLH NU¾GH{ DOHER  Q¾VOHGNRPRQHVNRUHQÆKRY\GDQLDEDWR{LQ\YFLHOLFHVW\
O×SH{ SRLVWHQÚFK SUHGPHWRY RVREQHM SRWUHE\ SUL GRN¾]DQÊ
QHY\KQXWQÆ Q¾KUDGQÆ SUHGPHW\ RVREQHM VSRWUHE\
FXG]LHKRYSO\YX
QHSODWÊYPLHVWHE\GOLVND 
 Q¾VOHGNRPSRLVWQHMXGDORVWLY]QLNQXWÆQ¾NODG\QDY\VWDYHQLH Q¾KUDGQÆKR FHVWRYQÆKR OÊVWND QD PHQR SRLVWHÈKēMNJr/NHRSDMĢ@MDONHRSDMĢOQDCLDSX@JN@I
QÆKR
OQDCONJK@CXONHRSMDINBGQ@MX

Q¾VOHGNRPSRLVWQHMXGDORVWLY\QDOR{HQÆ×UDGQÆSRSODWN\
 3RLVWHQÆ V× YHFL RVREQHM SRWUHE\ WM REOHîHQLH REXY
]DREVWDUDQLHQ¾KUDGQÚFKFHVWRYQÚFKGRNODGRYSRLVWHWRDOHWQÆSRWUHE\NXIUHDFHVWRYQÆWDxN\ SR]ULYxDNERG
QÆKR Y ]DKUDQLîÊ D Q¾NODG\ ]D GRSUDYX SRLVWHQÆKR GR
D NWRUÆVLSRLVWHQÚ]REUDOVRVHERXQDFHVWXDYHFL
PLHVWDQDMEOL{xLHKR]DVWXSLWHĜVWYD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
RVREQHMSRWUHE\NWRUÆVLSRLVWHQÚ]DN×SLOSRîDVFHVW\D
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ÈKēMNJr/NHRSMēNBGQ@M@UMDRSQēţDMNLNCRS@UDMNLLNSNQNUNLUNYHCKDOQıUDRD
 9R]LGOR SUÊYHV  VD SRYD{XMH ]D QHVWU¾{HQH RGVWDYHQÆ
YWHG\NHðDQLSRLVWHQÚDQLQÊPSRYHUHQ¾PHQRP]Q¾PD
GÑYHU\KRGQ¾ RVRED QHEROD QHSUHWU{LWH SUL ]DEH]SHîRYDQRPYR]LGOH SUÊYHVH 6WU¾{HQLHRWYRUHQÆKRPLHVWDQD
YxHREHFQÆSRX{LWLHQHSODWÊDNRVWU¾{HQLH
 3RLVWQ¾RFKUDQDVDY]ĽDKXMHQDSUHGPHW\DN
 V×X]DYUHWÆREDORP]NRYXWYUGÆKRSODVWXDOHERVNODD
QDFK¾G]DM×VDYX]DP\NDWHĜQRPYQ×WRUQRPDOHEREDWR{LQRYRPSULHVWRUHDYxHWN\GDQÆEH]SHîQRVWQÆ]DULDGHQLD
VD Y\X{LOL 3UHGPHW\ VD PXVLD VNODGRYDĽ Y EDWR{LQRYRP
SULHVWRUHDNWDNÚH[LVWXMHD×VFKRYDMHYĦRPPR{Q¾LQDN
VDPXVLDXOR{LĽWDNDE\LFK]YRQNXQHERORYLGLHĽ
 V× XVFKRYDQÆ Y X]DPNQXWHM QD YR]LGOH QDPRQWRYDQHM
VFKU¾QNH]NRYXDOHERWYUGÆKRSODVWXDOHERVDQDFK¾G]DM×YX]DPNQXWRPEH]SRX{LWLDQ¾VLOLDQHGHPRQWRYDWHĜQRPVWUHxQRPQRVLîL ODQNRY¾]¾PNDQHVWDîÊ 
 LFK×VFKRYDSULXE\WRYDQÊDOHERY×VFKRYQLEDWR{ÊQQLH
MHPR{Q¾SUÊSDGQHQLHMHYKRGQ¾PRWRURYÆYR]LGOR SUÊYHV GRN¾]DWHĜQHQHERORGOKxLHDNRKRGÊQRGVWDYHQÆ
DMHGHQ]Y\PHQRYDQÚFKSUHGSRNODGRYYERGRFKD
EROVSOQHQÚ
 1D MHGQRVWRSRYRP PRWRURYRP YR]LGOH SUHSUDYRYDQ¾
FHVWRYQ¾ EDWR{LQD PXVÊ E\Ľ XOR{HQ¾ Y X]DWYRUHQÚFK D
X]DPNQXWÚFKVFKU¾QNDFK]NRYXDOHERWYUGÆKRSODVWX
NWRUÆ VD QHGDM× QHSRYROHQH EH] SRX{LWLD Q¾VLOLD RWYRULĽ
DOHERGHPRQWRYDĽ2VWDWQÆXVWDQRYHQLDYERGRFKD
SODWLDSULPHUDQH
 3UL QHVWU¾{HQRP RGVWDYHQRP PRWRURYRP YR]LGOH SUÊYHVH  VD SRLVWQ¾ RFKUDQD QHY]ĽDKXMH QD WHFKQLFNÆ
SUÊVWURMH DNÆKRNRĜYHN GUXKX V SUÊVOXxHQVWYRP QDSUÊNODG IRWRJUDŷFNÆ ŷOPRYDFLH YLGHR ]DULDGHQLD ODSWRS\
RSWLFNÆSUÊVWURMH]¾EDYQ¾HOHNWURQLNDPRELOQÆWHOHIÐQ\ 
DxSRUWRYÆQ¾UDGLH ELF\NOHVXUIRYÆGRVN\O\{HGHWVNÚ
NRîÊN D SRG  FHQQÆ YHFL xSHUN\ KRGLQN\ NR{XFK\
OX[XVQÆGRSOQN\DLQÆ 
ÈKēMNJr/NHRSMēNBGQ@M@OQHRS@MNU@Mı@KDAN
JDLONU@Mı
 3RLVWQ¾ RFKUDQD SODWÊ SRîDV VWDQRYDQLD DOHER NHPSRYDQLDYÚOXîQHYRŷFL¾OQRP×UDGPLVSRONDPLDOHERV×NURPQÚPLSRGQLNPL]ULDGHQRPDX]Q¾YDQRPNHPSLQJX
 1DWHFKQLFNÆSUÊVWURMHYxHWNÆKRGUXKXVSUÊVOXxHQVWYRP
QDSUIRWRJUDŷFNÆŷOPRYDFLHYLGHR]DULDGHQLDODSWRS\
RSWLFNÆ SUÊVWURMH ]¾EDYQ¾ HOHNWURQLND PRELOQÆ WHOHIÐQ\
DWð xSRUWRYÆQ¾UDGLH ELF\NOHVXUIRYDFLHGRVN\DWð 
FHQQÆYHFL xSHUN\KRGLQN\NR{XFK\OX[XVQÆGRSOQN\
D LQÆ  VD Y]ĽDKXMH SRLVWQ¾ RFKUDQD DN V× RGRY]GDQÆ
YHGHQLX NHPSLQJX GR ×VFKRY\ DOHER VD QDFK¾G]DM× Y
PRWRURYRPYR]LGOH SUÊYHVH DOHERYRE\WQRPSUÊYHVHD
SRGPLHQNDSRGĜDîOERGXERODVSOQHQ¾

]DYHVHQÆ DOHER SRVWDYHQÆ QHGRVWDWRîQRX ×VFKRYRX
DOHERQHGRVWDWRîQÚPVWU¾{HQÊP
 QDVWDQ×SULSRX{ÊYDQÊQDxSRUWRYRPQ¾UDGÊ ELF\NOHVXUIRYÆGRVN\O\{HDWð DQDGHWVNÚFKNRîÊNRFK
 SUHGVWDYXM×Q¾VOHGRNSRLVWQÚFKXGDORVWÊ QDSUQ¾NODG\
QDYÚPHQX]¾PNRYSULNU¾GH{LNĜ×îDQ¾NODG\QD]DEORNRYDQLHSODWREQÚFKNDULHW6,0NDULHWSULLFKNU¾GH{L 
 QHRYSO\YĦXM× IXQNîQRVĽ SRLVWHQÆKR SUHGPHWX RVREQHM
SRWUHE\
ÈKēMNJr/NUHMMNRSHONHRSDMĢGN
2NUHPSRYLQQRVWÊVWDQRYHQÚFKYxHREHFQH]¾YÁ]QÚPLSU¾YQ\PLSUHGSLVPLMHSRLVWHQÚðDOHMSRYLQQÚ
 xNRGRYÆ XGDORVWL NWRUÆ QDVWDOL Y ×VFKRYH SUHSUDYQHM
VSRORîQRVWL DOHER XE\WRYDFLHKR ]DULDGHQLD PXVÊ SRLVWHQÚ WÚPWR QHRGNODGQH R]Q¾PLĽ D {LDGDĽ R WRP SRWYUGHQLH=YRQNXQH]LVWLWHĜQÆxNRG\VDPXVLDEH]RGNODGQH
R]Q¾PLĽ SR LFK ]LVWHQÊ 6×îDVQH WUHED ]RKĜDGQLĽ UHNODPDîQÆDQ¾URNRYÆOHKRW\
 SUHGOR{LĽ SRLVĽRYDWHĜRYL GRNODG R VSÑVREH SUHNRQDQLD
SUHN¾{RNFKU¾QLDFLFKSRLVWHQÆSUHGPHW\SUHGRGFXG]HQÊPtSROLFDMQ×VSU¾YX
ÈKēMNJr/NHRSMĢOKMDMHD
 3ULSRLVWQHMXGDORVWLQDKUDGÊSRLVĽRYDWHĜSRLVWHQÆPXD{
GRGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\
t VXPX YR YÚxNH îDVRYHM KRGQRW\ ]QLîHQÚFK DOHER
RGFXG]HQÚFKSUHGPHWRY
t Q¾NODG\ SRWUHEQÆ QD RSUDYX SRxNRGHQÚFK RSUDYLWHĜQÚFKSUHGPHWRYQDMYLDFYxDNGRYÚxN\LFKîDVRYHMKRGQRW\
t VXPX]RGSRYHGDM×FXîDVRYHMKRGQRWHPDWHUL¾OX]D
ŷOPRYÆ]YXNRYÆDG¾WRYÆQRVLîHDSRGREQÆ
 3RLVĽRYDWHĜVD]ULHNDQ¾PLHWN\SRGSRLVWHQLD
 3RLVĽRYDWHĜ SRVN\WQH SRLVWHQÆPX SOQHQLH XYHGHQÆ  Y
ERGH]DxNRG\QDFHQQÚFKYHFLDFKWHFKQLFNÚFKSUÊVWURMRFKYxHWNÆKRGUXKXDLFKSUÊVOXxHQVWYDxSRUWRYRP
Q¾UDGÊ D YÚEDYH GHWVNÚFK NRîÊNRFK ðDOHNRKĜDGRFK D
RSWLFNÚFK SRPÑFNDFK DNÆKRNRĜYHN GUXKX PD[LP¾OQH
GRYÚxN\GRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\

ÈKēMNJr-ēJK@CXM@OQDUNCODľ@ţMşBGOQNRSQHDCJNU
 3RLVWQ¾XGDORVĽ

3RLVWQ¾ XGDORVĽ QDVWDQH DN VD SRLVWHQÚ SRîDV FHVW\
GRVWDQH GR ŷQDQîQHM Q×G]H OHER MHKR FHVWRYQÆ SODWREQÆSURVWULHGN\VDEH]MHKRSULîLQHQLDVWUDWLOL
 3RLVWQÆSOQHQLH
 3RLVĽRYDWHĜ VSURVWUHGNXMH NRQWDNW PHG]L SRLVWHQÚP
D MHKR GRP¾FRX EDQNRX MH Q¾SRPRFQÚ SUL GRUXîHQÊ
VXP\SRVN\WQXWHM]GRP¾FHMEDQN\DKUDGÊQ¾NODG\QD
SUHYRGSHĦD{QÚFKSURVWULHGNRY
 $NQLHMHPR{QÆQDGYLD]DĽNRQWDNWVGRP¾FRXEDQNRX
YSULHEHKXKRGÊQSRVN\WQHSRLVĽRYDWHĜ]¾ORKXD{GR
ÈKēMNJr5şKTJXYONHRSDMH@
GRKRGQXWHM VXP\ SUH WHQWR SUÊSDG D KUDGÊ Q¾NODG\ QD
3RLVWQ¾RFKUDQDVDSRSULYxHREHFQÚFKYÚOXN¾FKXYHGHQÚFK
SUHYRG=¾ORKDVDSRVN\WQHLEDSURWLSRWYUGHQLXRSULMDWÊ
YîOQHY]ĽDKXMHQDXGDORVWLNWRUÆ
D]¾YÁ]NXVSODWHQLD
 QDVWDOL SUH SULURG]HQÚ DOHER QHGRVWDWRîQÚ VWDY RSRW-  3RYLQQRVWLSRLVWHQÆKR
UHERYDQLH QHGRVWDWRîQÆ EDOHQLH DOHER QHGRVWDWRîQÆ 
3RLVWHQÚVD]DYÁ]XMH{H]¾ORKX]DSODWÊSRLVĽRYDWHĜRYLGR
X]DWYRUHQLHSRLVWHQÆKRSUHGPHWX
GYRFK WÚ{GĦRY SR Q¾YUDWH ] FHVW\ QDMQHVNÑU YxDN GR
 EROL]DSUÊîLQHQÆYODVWQÚP]DYLQHQÊPSRLVWHQÆKR]DEXGGYRFKPHVLDFRYRGSULMDWLDSODWE\
QXWÊP ]DQHFKDQÊP VWUDWRX RGOR{HQÊP SRQHFKDQÆ
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#ĂQ@YNUĢONHRSDMHD
 VSOQRPRFQLĽ WÚFK OHN¾URY DOHER QHPRFQLFH NWRUÊ KR ]
LQÚFKGÑYRGRYRxHWURYDOLDOHERY\xHWULOLDY\]YDĽLFKDE\
ÈKēMNJr/NHRSMēTC@KNRŒ@ONHRSMēNBGQ@M@
SRVN\WOL SRLVĽRYDWHĜRYL SR{DGRYDQÆ LQIRUP¾FLH D GRGDOL
3RLVWQ¾RFKUDQDVDY]ĽDKXMHQDRVREXSRLVWHQÆKRSRQ¾VWXSH
OHN¾UVNHVSU¾Y\
QD FHVWX 3RLVWQRX XGDORVĽRX MH Y]QLN ×UD]X SRLVWHQÆKR SR
ÈKēMNJr3QU@KĢMēRKDCJXŕQ@YT
Q¾VWXSHSRLVWHQÆKRQDFHVWX
 $NVDYSULHEHKXMHGQÆKRURNDRGRGĦD×UD]XSUHXN¾{H
ÈKēMNJr5DBMĢNALDCYDMHDONHRSMDINBGQ@MX
QD ]¾NODGH OHN¾UVNHKR SRVXGNX {H Q¾VOHGNRP ×UD]X
]RVWDOL WUYDOÆ Q¾VOHGN\ ×UD]X SULîRP VWXSHĦ WUYDOÚFK
 3RLVWQÆ SOQHQLH SRLVĽRYDWHĜ  SRVN\WQH LED ]D WHOHVQÆ
Q¾VOHGNRY×UD]XEXGHSRLVĽRYDWHĜRPXUîHQÚYV×ODGHVR
SRxNRGHQLHGÑVOHGNRP×UD]X
VSÑVRERP XUîRYDQLD VWXSĦD WUYDOÚFK Q¾VOHGNRY ×UD]X
 3UL SRVXG]RYDQÊ VWXSĦD LQYDOLGLW\ VD Y\NRQ¾ ]U¾{ND YR
SRGĜD ERGRY  D{  QDMPHQHM QD   SRLVWHQÆPX
YÚxNH SUHGFK¾G]DM×FHM LQYDOLGLW\ OHQ YWHG\ NHð MH ×UDEXGHY\SODWHQ¾GRKRGQXW¾SRLVWQ¾VXPD
]RPSRVWLKQXW¾QLHNWRU¾WHOHVQ¾DOHERGXxHYQ¾IXQNFLD
NWRU¾X{SUHGWÚPERODQDUXxHQ¾3UHGFK¾G]DM×FDLQYDOL-  1D ]PHUDQLH VWXSĦD WUYDOÚFK Q¾VOHGNRY ×UD]X SODWLD
QDVOHGRYQHVDG]E\
GLWDVDSRVXG]XMHSRGĜDîOERGD{
SUL×SOQHMVWUDWHDOHER×SOQHMVWUDWHIXQNFLH
 $N RFKRUHQLD DOHER WHOHVQÆ QHGRVWDWN\ NWRUÆ X{ SUHG
 MHGQHMKRUQHMNRQîDWLQ\RGUDPHQQÆKRNĘEX 
×UD]RPH[LVWRYDOLRYSO\YQLOLQ¾VOHGN\×UD]XNU¾WLVDSOQH MHGQHMKRUQHMNRQîDWLQ\RGYÚxN\ODNĽD

QLH SULPHUDQH SRGĜD SRGLHOX RFKRUHQLD DOHER WHOHVQÆKR
 MHGQHMKRUQHMNRQîDWLQ\RGYÚxN\SRGODNHĽ
SRVWLKQXWLDDNWHQWRSRGLHOSUHGVWDYXMHQDMPHQHM
 DOHERMHGQHMUXN\

 3UHRUJDQLFN\SRGPLHQHQÆSRUXFK\QHUYRYÆKRV\VWÆPX
 MHGQÆKRSDOFD

SRLVĽRYDWHĜSRVN\WQHSOQHQLHDNW¾WRSRUXFKDERODVSÑ MHGQÆKRXND]RY¾ND

VREHQ¾RUJDQLFNÚPSRxNRGHQÊPVSÑVREHQÚP×UD]RP
 MHGQÆKRLQÆKRSUVWD

3V\FKLFNÆ FK\EQÆ VSU¾YDQLH QHXUÐ]\ SV\FKRQHXUÐ]\ 
 MHGQHMGROQHMNRQîDWLQ\D{GRYÚxN\QDG
QHSODWLDDNRQ¾VOHGN\×UD]X
 SRORYLFXVWHKQD

 3UHPHG]LVWDYFRYÆKHUQLHSRLVĽRYDWHĜSOQHQLHSRVN\WQH
 MHGQHMGROQHMNRQîDWLQ\D{GRYÚxN\SRORYLFH
LED DN Y]QLNOL SULDP\P PHFKDQLFNÚP SÑVREHQÊP QD
 VWHKQD

FKUEWLFXDQHMGHR]KRUxHQLHHxWHSUHG×UD]RPH[LVWXM× MHGQHMGROQHMNRQîDWLQ\GRSRORYLFHOÚWND
FLFKSUÊ]QDNRYFKRURE\
 DOHERMHGQÆKRFKRGLGOD

 3UH SULHWU{ EUXFKD D SRGEUXxLD ND{GÆKR GUXKX VD
 MHGQÆKRSDOFDQDQRKH

SRVN\WQHSOQHQLHLEDDNEROL]DSUÊîLQHQÆSULDPR]YRQNX
 MHGQÆKRLQÆKRSUVWDQDQRKH

SULYRGHQÚPPHFKDQLFNÚPSÑVREHQÊPDQHEROLGHGLîQH
 ]UDNXRERFKRîÊ

SRGPLHQHQÆ
 ]UDNXMHGQÆKRRND

 ]UDNXMHGQÆKRRNDNWRU×XWUSHOSRLVWHQÚ
ÈKēMNJr5şKTJXYONHRSDMH@
 YGREHWUYDQLDSRLVWHQLDYSUÊSDGH
=SRLVWHQLDV×SRSULYxHREHFQÚFKYÚOXN¾FKXYHGHQÚFKYîO
 {HSRLVWHQÚWUSHOSUHG×UD]RPVOHSRWRX
Y\O×îHQÆ×UD]\
 QDGUXKÆRNR

 Y]QLNQXWÆ WHOHVQÚP SRxNRGHQÊP SUL OLHîHEQÚFK SRVWX
VOXFKXRERFKXxÊ

SRFKD]¾VDKRFKNWRUÆSRLVWHQÚQDVYRMRPWHOHXVNX VOXFKXMHGQÆKRXFKD

WRîQLO DOHER G¾ XVNXWRîQLĽ DN SRGQHWRP QD WR QHEROD

VOXFKXMHGQÆKRXFKDNWRU×XWUSHOSRLVWHQÚ
SRLVWQ¾ XGDORVĽ DN EROD SRLVWQ¾ XGDORVĽ SRGQHWRP
 YGREHWUYDQLDSRLVWHQLDYSUÊSDGH{HSRLVWHQÚ
×NRQXîOERGVDQHSRX{LMH
 WUSHOSUHG×UD]RPKOXFKRWRXQDGUXKÆXFKR 
 SULSRX{LWÊOHWHFNÚFKGRSUDYQÚFKSURVWULHGNRYVYÚQLP
]P\VOXîXFKRYÆKR

NRX DNR FHVWXM×FL Y PRWRURYÚFK OLHWDGO¾FK NWRUÆ V×

]P\VOXFKXĽRYÆKR

XUîHQÆQDSUHSUDYXRVÑE$NRFHVWXM×FLOLHWDGORPSODWÊ

3UL
îLDVWRîQHM
VWUDWH
RUJ¾QRY
DOHER
]P\VORY
DNR
DM
SUL
WHQNWRQLHMHYSUÊîLQQHMV×YLVORVWLVSUHY¾G]NRXOLHWDGOD
îLDVWRîQHM
VWUDWH
IXQNFLH
RUJ¾QRY
DOHER
]P\VORY
VD
QD
DDQLQLHMHîOHQRPSRV¾GN\DQLQHY\NRQ¾YDSURIHVLMQ×
XUîHQLHVWXSĦDWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XSRX{LM×SHUFHQîLQQRVĽSURVWUHGQÊFWYRPOLHWDGOD
WX¾OQHVDG]E\VWXSĦDWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XXYHGHQÆ
 SULULDGHQÊSR]HPQÚFKYR]LGLHODSODYLGLHONHðYRGLîQD
YERGHSULîRPVWXSHĦWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XSRLVLFKSRX{LWLHQHP¾YNUDMLQHQHKRG\SR{DGRYDQÆYRGLîĽRYDWHĜ XUîÊ SRPHUQÚP ]QÊ{HQÊP SUÊVOXxQHM SHUFHQWX¾OVNÆRSU¾YQHQLH
QHMVDG]E\VWXSĦDWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XXYHGHQHMY
 YGÑVOHGNXHSLOHSWLFNÆKR]¾FKYDWXDOHERLQÆKR]¾FKYDWX
ERGH
NįîRPNWRUÚ]DFKY¾WLFHOÆWHORSRLVWHQÆKR
 $NVDVWXSHĦWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XQHG¾XUîLĽSRGĜD
ERGXV×QDXUîHQLHPLHU\GRDNHMERODWHOHVQ¾DOHER
ÈKēMNJr/NUHMMNRSHONHRSDMĢGN
SV\FKLFN¾ IXQNîQ¾ VFKRSQRVĽ REPHG]HQ¾ UR]KRGX2NUHP SRYLQQRVWÊ VWDQRYHQÚFK SU¾YQ\PL SUHGSLVPL MH SRLVM×FHOHN¾UVNHKĜDGLVN¾
WHQÚðDOHMSRYLQQÚ
 9LDFHUÆ]ERGRYD{Y\SOÚYDM×FHVDG]E\VDVîÊWDYDM×
 SR ×UD]H EH]RGNODGQH Y\KĜDGDĽ OHN¾UVNX SRPRF D
SRLVWQÆSOQHQLHMHYxDNREPHG]HQÆGRYÚxN\GRKRGQXSRNUDîRYDĽ Y OHN¾UVNRP RxHWURYDQÊ D{ GR XNRQîHQLD
WHMSRLVWQHMVXP\
OLHîHEQÆKR SURFHVX GRGU{LDYDĽ OLHîHEQÚ UH{LP  SRGĜD
PR{QRVWLRGYU¾WLĽD]QÊ{LĽQ¾VOHGN\×UD]X
ÈKēMNJr2S@MNUDMHDONHRSMĢGNOKMDMH@
 QD {LDGRVĽ SRLVĽRYDWHĜD GDĽ VD Y\xHWULĽ SRLVĽRYDWHĜRP
 9 SUYRP URNX SR ×UD]H VD SRLVWHQÆPX SRVN\WXMH
XUîHQÚPLOHN¾UPL
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LQYDOLGQÆ SOQHQLH LED DN MH ] OHN¾UVNHKR KĜDGLVND MHGQR]QDîQHXUîHQÚGUXKDUR]VDKQ¾VOHGNRY×UD]X
 $NQLHMHVWXSHĦWUYDOÚFKQ¾VOHGNRY×UD]XMHGQR]QDîQH
XUîHQÚ SRLVĽRYDWHĜ DNR DM SRLVWHQÚ V× RSU¾YQHQÊ GDĽ
VWXSHĦ LQYDOLGLW\ ND{GRURîQH SRîDV xW\URFK URNRY RGR
GĦD×UD]XVWDQRYLĽOHN¾URYLDWRSRGYRFKURNRFKRGR
GĦD×UD]XDMOHN¾UVNHMNRPLVLL
 $NSRLVWHQÚ]RPULH]LQHMSUÊîLQ\DNRQ¾VOHGRNSÑYRGQH
SRLVWHQÆKR ×UD]X Y SULHEHKX xW\URFK URNRY RGR GĦD
×UD]XSOQÊVDLEDYWHG\DNE\VDQD]¾NODGHSRVOHGQÚFK
Y\KRWRYHQÚFK OHN¾UVN\FK Q¾OH]RY PXVHOR MHGQR]QDîQH
SRîÊWDĽVPLQLP¾OQ\PLWUYDOÚPLQ¾VOHGNDPL×UD]X
3ULQHVNRUxRP×PUWÊQLHMH{LDGHQQ¾URNQDSOQHQLH

WHQÚMHOLPLWRYDQÚSRLVWQHMVXP\GRKRGQXWHMSUH
WUYDOÆQ¾VOHGN\×UD]X

ÈKēMNJr/NRSTOOQHQNYCHDKMXBGMēYNQNBGKDJēQRJ@JNLHRH@
 9SUÊSDGHUR]GLHOQ\FKQ¾]RURYRGUXKXDUR]VDKXQ¾VOHGNRY ×UD]X DOHER R WRP Y DNRP UR]VDKX VD Y]QLNQXWÆ
REPHG]HQLH RGYRG]XMH RG SRLVWQHM XGDORVWL ðDOHM SUL
RYSO\YĦRYDQÊQ¾VOHGNRY×UD]XRFKRUHQLDPLDOHERWHOHVQÚPL YDGDPL DNR Y SUÊSDGH îO  ERGX  UR]KRGXMH
OHN¾UVNDNRPLVLD
 .UR]GLHOQ\PQ¾]RURPOHN¾UVNHMNRPLVLHQDUR]KRGQXWLH
Y\KUDGHQÚPYERGHPÑ{HSRLVWHQÚSRîDVPHVLDFRY
RG GRUXîHQLD Y\KO¾VHQLD SRLVĽRYDWHĜD SRGĜD îO  SR
R]Q¾PHQÊVYRMLFKQ¾URNRYSRGDĽQ¾PLHWNXDSR{DGRYDĽ
UR]KRGQXWLHOHN¾UVNHMNRPLVLH
 3U¾YRSR{LDGDĽRUR]KRGQXWLHOHN¾UVNHMNRPLVLHSULVO×FKD
DMSRLVĽRYDWHĜRYL
 3UHOHN¾UVNXNRPLVLXXUîLDSRLVĽRYDWHĜDSRLVWHQÚSRMHGQRP OHN¾URYL XYHGHQRP Y ]R]QDPH îOHQRY 6ORYHQVNHM
OHN¾UVNHMNRPRU\$NMHGQD]POXYQ¾VWUDQDSRîDVGYRFK
WÚ{GĦRYRGSÊVRPQHMYÚ]Y\QHY\PHQXMH{LDGQHKROHN¾UD
OHN¾UVNDNRPLVLDVWDQRYÊOHN¾UDNWRUÚMHSUÊVOXxQÚSRGĜD
E\GOLVNDSRLVWHQÆKR2EDMDOHN¾ULSRGRKRGHY\PHQXM×
SUHG ]DîDWÊP VYRMHM îLQQRVWL ðDOxLHKR OHN¾UD DNR SUHGVHGXNWRUÚSUHSUÊSDG{HE\VDQH]KRGOLDOHER]KRGOLOHQ
îLDVWRîQHUR]KRGQHYU¾PFLOLPLWRYVWDQRYHQÚFKRERPL
OHN¾UPLYSRVXGNRFK
 3RLVWHQÚ MH SRYLQQÚ GDĽ VD Y\xHWULĽ OHN¾UPL NRPLVLH D
SRGURELĽ VD RSDWUHQLDP NWRUÆ NRPLVLD SRYD{XMH ]D
SRWUHEQÆ
 /HN¾UVND NRPLVLD YHGLH R VYRMHM îLQQRVWL SURWRNRO Y
NWRURPVDSÊVRPQH]GÑYRGQÊUR]KRGQXWLH$NVDQHGRVLDKQH]KRGDND{GÚOHN¾UVYRMQ¾]RU]YO¾xĽ]D]QDPHQ¾
GR SURWRNROX $N MH SRWUHEQÆ UR]KRGQXWLH SUHGVHGX
NRPLVLHDMRQ]DSÊxHVYRMHUR]KRGQXWLHGRSURWRNROXV
RGÑYRGQHQÊP6SLV\RNRQDQÊEXG×XVFKRYDQÆXSRLVĽRYDWHĜD
 1¾NODG\OHN¾UVNHMNRPLVLHVWDQRYÊNRPLVLDDEXG×LFKY
XUîHQRP SRPHUH ]Q¾xDĽ SRLVĽRYDWHĜ D SRLVWHQÚ 9 SUÊSDGH îO  ERGX  KUDGÊ Q¾NODG\ WHQ NWR SR{DGRYDO
QRYÆVWDQRYHQLH3RGLHOQ¾NODGRYNWRUÆP¾KUDGLĽSRLV-

ÈKēMNJr/NHRSMēTC@KNRŒ
3RLVWQRX XGDORVĽRX MH Y]QLN DN×WQHKR RFKRUHQLD WHOHVQÆKR
]UDQHQLD Y]QLNQXWÆKR Y GÑVOHGNX ×UD]X SRLVWHQÆKR SRîDV
FHVW\ DOHER SRE\WX Y ]DKUDQLîÊ DOHER ×PUWLH SRLVWHQÆKR
SRîDV FHVW\ DOHER SRE\WX Y ]DKUDQLîÊ UR]xÊUHQLH SR]UL Y îO
 =D]DKUDQLîLHVDQHSRYD{XMHY{LDGQRPSUÊSDGH6ORYHQVN¾UHSXEOLNDDNUDMLQDYNWRUHMP¾SRLVWHQÚE\GOLVNR WUYDOÆ
DOHERSUHFKRGQÆ 

ÈKēMNJr-ēJK@CXM@OēSQ@MHD@YēBGQ@MT
 3RLVWQ¾XGDORVĽ

1¾URNQDSRLVWQÆSOQHQLHY]QLNQHYSUÊSDGHDNVDSRLVWHQÚGRVWDOGRWLHVQHDPXVÊE\ĽY\VORERGHQÚîLX{MH
QH]UDQHQÚ]UDQHQÚDOHERPįWY\YGÑVOHGNX{H
 XWUSHO×UD]
 GRVWDOVDGRQHEH]SHîHQVWYDDWLHVQHYKRU¾FKDOHERQD
YRGH
 ERO RGÑYRGQHQÚ SUHGSRNODG Y]QLNX MHGQHM ] XGDORVWÊ
XYHGHQÚFKYERGRFKD
ÈKēMNJr4YM@MHDMēQNJTM@ONHRSMĢOKMDMHDONHR-  3RLVWQÆSOQHQLH

3RLVĽRYDWHĜQDKUDGÊSUHXN¾]DWHĜQÆQ¾NODG\QDS¾WUDQLH
ŒNU@SDĻNL
]¾FKUDQX D SUHSUDYX SRLVWHQÆKR SURVWUHGQÊFWYRP SUR3RLVĽRYDWHĜMHSRYLQQÚY\MDGULĽVDSULQ¾URNRFKQDSOQHQLHSUH
IHVLRQ¾OQHM]¾FKUDQQHMVOX{E\NQDMEOL{xHM]MD]GQHMFHVWH
WUYDOÆQ¾VOHGN\×UD]XYSULHEHKXWURFKPHVLDFRYîLDYDNHM
VSULVWDYHQÚPGRSUDYQÚPSURVWULHGNRPDOHERGRQDMYÚxNHX]Q¾YDSRYLQQRVĽSOQHQLD/HKRW\]DîÊQDM×SO\Q×ĽGRUXEOL{xHM QHPRFQLFH]GUDYRWQÊFNHKR ]DULDGHQLD SRNLDĜ VL
îHQÊPGRNODGRYNWRUÆP¾SUHGNODGDWHĜQ¾URNRYSUHGOR{LĽQD
WRMHKR]GUDYRWQÚVWDYY\{DGXMH
]LVWHQLHSULHEHKX×UD]XDMHKRQ¾VOHGNRYDRXNRQîHQÊOLHîHEQÆKRSRVWXSX
$/NHRSDMHDKHDĜDAMşBGMēJK@CNU
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ÈKēMNJr1NYR@GONHRSMĢGNOKMDMH@UY@GQ@MHĜı
 3RLVĽRYDWHĜ QDKUDGÊ D{ GR YÚxN\ GRKRGQXWHM SRLVWQHM
VXP\SUHXN¾]DQÆQ¾NODG\QD
 DPEXODQWQÆOHN¾UVNHRxHWUHQLHQ¾NODG\QDDPEXODQWQÆ
OHN¾UVNHRxHWUHQLHGRYÚxN\(85VLSRLVWHQÚKUDGÊ
V¾P1¾VOHGQHSRSUHGOR{HQÊRULJLQ¾ORY×îWRY]DRxHWUHQLHSRLVĽRYDWHĜRYLPXEXG×WLHWRQ¾NODG\SUHSODWHQÆ

3ULDN×WQRPRxHWUHQÊ]XERYP¾SRLVWHQÚSRYLQQRVĽSUHGOR{LĽ SRWYUGHQLH {H QHMGH R RxHWUHQLH SUH ]DQHGEDQ×
VWDURVWOLYRVĽ SRWYUGHQLHRDEVROYRYDQÊURîQHMSUHYHQWÊYQHMSUHKOLDGN\X]XE¾UD 
 OHN¾URPSUHGSÊVDQÆOLHN\
 ]GUDYRWQH QHY\KQXWQH SRWUHEQ× SUHSUDYX OLHNRY VÆU ]
QDMEOL{xLHKRVNODGX
 OLHîHEQ× VWDURVWOLYRVĽ Y QHPRFQLFL D GHQQ× G¾YNX SUL
SRE\WH Y QHPRFQLFL PD[LP¾OQH  GQÊ RG ]DîLDWNX
SRE\WXYQHPRFQLFL1HPRFQLFDYNUDMLQHSRE\WXPXVÊ
E\Ľ UHJLVWURYDQ¾ Y VLHWL SRVN\WRYDWHĜRY ]GUDYRWQHM VWDURVWOLYRVWL  D PXVÊ E\Ľ SRG VW¾O\P OHN¾UVN\P YHGHQÊP
7UHED Y\X{LĽ QDMEOL{xLX QHPRFQLFX QDFK¾G]DM×FX VD
Y PLHVWH SRE\WX SRLVWHQÆKR DOHER ðDOxLX QDMEOL{xLX
QHPRFQLFX$NMHQXWQÚSRE\WSRLVWHQÆKRYQHPRFQLFL
PXVÊ E\Ľ R WHMWR VNXWRîQRVWL EH]RGNODGQH LQIRUPRYDQÚ
SRLVĽRYDWHĜ LQDN PÑ{H QDVWDĽ NU¾WHQLH SOQHQLD $N QLH
MH PR{Q¾ VSÁWQ¾ SUHSUDYD SRLVWHQÆKR QD 6ORYHQVNR
SUÊSDGQH VXVHGLDFHKR xW¾WX NGH VD FHVWD ]DîDOD  SUH
MHKRQHVFKRSQRVĽSUHYR]XQDKUDGÊSRLVĽRYDWHĜQ¾NODG\
OLHîHQLDD{GRGĦDVFKRSQRVWLSUHYR]XSRLVWHQÆKRFHONRYRYxDNQLHGOKxLHDNRGQÊRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL

 SRLVĽRYDWHĜRP RUJDQL]RYDQ× SUHSUDYX DDOHER SUHOR{HQLH SRLVWHQÆKR GR QDMEOL{xHM QHPRFQLFH UHVSHNWÊYH
]GUDYRWQÊFNHKR ]DULDGHQLD SULPHUDQÚP ]GUDYRWQÊFN\P
GRSUDYQÚPSURVWULHGNRP
 VSÁWQ× SUHSUDYX SRLVWHQÆKR RUJDQL]RYDQ× SRLVĽRYDWHĜRP D WR OHQ îR MH ]GUDYRWQH ×îHOQ¾ D ]DVWXSLWHĜQ¾
SULPHUDQÚP]GUDYRWQÊFN\PGRSUDYQÚPSURVWULHGNRPQD
6ORYHQVNR DOHER GR LQÆKR VXVHGLDFHKR xW¾WX DN VD Y
ĦRPFHVWD]DîDOD
 VSLDWRîQ× FHVWX VSROXFHVWXM×FHKR SRLVWHQÆKR DN
WHQWRPXVÊVYRMUH]HUYRYDQÚSRE\WSUHGîDVQHXNRQîLĽ]
GÑYRGX SUHYR]X SRLVWHQÆKR DOHER QD ]¾NODGH QHPRFQLîQÆKRSRE\WXSRLVWHQÆKRKRPXVÊSUHGĘ{LĽ&HVWDQD
6ORYHQVNRSUÊSDGQHGRVXVHGLDFHKRxW¾WXNGHVDFHVWD
]DîDOD VD RUJDQL]XMH Y QDMNUDWxRP PR{QRP WHUPÊQH D
XVNXWRîQÊ VD SULPHUDQÚP GRSUDYQÚP SURVWULHGNRP
SRLVĽRYDWHĜ QDKUDGÊ  WLH Q¾NODG\ NWRUÆ Y]QLNQ× QHSRX{LWHĜQRVĽRX DOHER LED îLDVWRîQRX SRX{LWHĜQRVĽRX UH]HUYRYDQÚFKD]DSODWHQÚFKOHWHQLHNQDVSLDWRîQÚOHWDOHER
LQÚFK FHVWRYQÚFK GRNODGRY 'R DPEXODQWQÚFK OLHWDGLHO
PR{QR Y]LDĽ ðDOxLX RVREX OHQ YWHG\ DN MH Y OLHWDGOH
GRVWDWRNPLHVWD
 SUHSUDYXFHVWRYQHMEDWR{LQ\SRLVWHQÆKRDMHKRVSUHY¾G]DM×FHMRVRE\
 FHVWX MHGQHM RVREH SRYHUHQHM SRLVWHQÚP QD PLHVWR
SRE\WXDVSÁĽGRE\GOLVNDSRLVWHQÆKRDNMHQD]¾NODGH
SRLVWQHMXGDORVWLSRWUHEQÚRSDWURYDWHĜNWRUÚMHKRVSROXFHVWXM×FHQHSOQROHWÆGHWLSULYHGLHGRPRY
SUHYR] WHOHVQÚFK SR]RVWDWNRY SRLVWHQÆKR QD ×]HPLH
6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSSRGRKRGHVSRLVĽRYDWHĜRP
DOHERDVLVWHQîQRXVSRORîQRVĽRXGRLQÆKRxW¾WX(XUÐSVNHM×QLH
 $NWUY¾QHPRFQLîQÚSRE\WY]DKUDQLîÊGOKxLHDNRGQÊ
SRLVĽRYDWHĜ RUJDQL]XMH FHVWX SRLVWHQÆPX EOÊ]NHM RVREH
GRPLHVWDQHPRFQLîQÆKRSRE\WXDRGWLDĜVSÁĽGRE\GOLVNDDSUHEHU¾Q¾NODG\]DSULPHUDQÚGRSUDYQÚSURVWULHGRN1¾NODG\SRE\WXQDPLHVWHEXG×QDKUDGHQÆD{GR
YÚxN\]POXYQHGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\
 3RLVĽRYDWHĜ SRVN\WQH QHPRFQLFL Y FXG]LQH DN MH WR
SRWUHEQÆ]¾UXNXQDQ¾NODG\D{GR(85NWRU¾
VDYSUÊSDGHSRWUHE\]YÚxLD{GRYÚxN\GRMHGQDQHMSRLVWQHM VXP\ $N MH Y WHMWR V×YLVORVWL  DOHER Y V×YLVORVWL V
SOQHQÊP SRGĜD ERGX  DOHER  SRWUHEQ¾ ]¾ORKD D
SRLVĽRYDWHĜRPY\QDOR{HQÆVXP\QHSUHYH]PH]GUDYRWQÚ
SRLVĽRYDWHĜ DOHER WUHWLD RVRED DOHER LFK QHPXVÊ SRLVĽRYDWHĜ SRGĜD ]POXY\ SOQLĽ SRLVWHQÚ LFK PXVÊ VSODWLĽ Y
SULHEHKXPHVLDFDRG]×îWRYDQLDSRLVĽRYDWHĜRYL
 /HN¾UVNH DDOHER QHPRFQLîQÆ IDNW×U\ PXVLD REVDKRYDĽ
PHQRG¾WXPQDURGHQLDSRLVWHQÆKRDNRDMGUXKRFKRUHQLDDRxHWUHQLD)DNW×U\DOHER×îWRYQÆGRNODG\PXVLDE\Ľ
Y\VWDYHQÆ Y QHPHFNRP DQJOLFNRP WDOLDQVNRP xSDQLHOVNRPDOHERIUDQF×]VNRPMD]\NX$NWRWDNQLHMHRGSRLVWQÆKRSOQHQLDVDRGSRîÊWDM×Q¾NODG\QDSUHNODGGRMD]\ND
 3RLVWQÆ SOQHQLH VD SRVN\WXMH Y PHQH (85 3UHSRîÊWDQLH GHYÊ] VD Y\NRQ¾ OHQ îR VD SUHXN¾{H Q¾NXS WÚFKWR
GHYÊ]SULSRX{LWÊSUHXN¾]DQÆKRYÚPHQQÆKRNXU]X$NVD
QHSUHGOR{ÊGRNODGSODWÊYÚPHQQÚNXU]SRGĜDNXU]RYÆKR
OÊVWND1¾URGQHMEDQN\6ORYHQVNDSODWQÆKRYîDVHY]QLNX
SRLVWQHMXGDORVWL
 $NH[LVWXMHY]KĜDGRPQDSOQHQLDSRGĜDERGXD{
SUHSRLVWHQÆKRPR{QRVĽXSODWQHQLDVLQ¾KUDG\Y]QLNQXWÚFKOLHîHEQÚFKQ¾NODGRY]LQÆKRH[LVWXM×FHKRSRLVWHQLD
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Y]GUDYRWQHMVRFL¾OQHMDOHERLQHMSRLVĽRYQLVYRMHQ¾URN\
VL XSODWQÊ QDMVNÑU X QLFK $N PDOR YHGRPÆ SRUXxHQLH
WHMWRSRYLQQRVWLSRLVWHQÆKRSRGVWDWQÚYSO\YQD]YÁîxHQLH UR]VDKX Q¾VOHGNRY SRLVWQHM XGDORVWL SRLVĽRYDWHĜ MH
RSU¾YQHQÚSRLVWQÆSOQHQLH]QÊ{LĽ
ÈKēMNJr1NYR@GONHRSMĢGNOKMDMH@U2KNUDMRJDI
QDOTAKHJD
3UHSRLVWQÆXGDORVWLNWRUÆQDVWDOLQD6ORYHQVNXQDKUDGÊSRLVĽRYDWHĜSUHXN¾]DQÆQ¾NODG\D{GRGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\
]DQDVOHGRYQÚFKSRGPLHQRN
 1¾NODG\]DSUHSUDYXSULSUHOR{HQÊGRQDMEOL{xHMQHPRFQLFHYPLHVWHE\GOLVNDQD×]HPÊ6ORYHQVNDSULSUHGSRNODGH{HQHPRFQLFDYNWRUHMMHSRLVWHQÚRxHWURYDQÚMH
QDMPHQHM  NP Y]GLDOHQ¾ RG E\GOLVND SRLVWHQÆKR {H
SRE\W Y QHPRFQLFL VD G¾ RîDN¾YDĽ GOKxLH DNR  GQÊ D
RxHWUXM×FLOHN¾ULV×KODVLDVSUHOR{HQÊP
 1¾NODG\]DRUJDQL]RYDQLHFHVW\SRLVWHQÆKREOÊ]NHMRVRE\
QDPLHVWRQHPRFQLîQÆKRSRE\WXDRGWLDĜVSÁĽGRPLHVWD
E\GOLVNDSULPHUDQÚPGRSUDYQÚPSURVWULHGNRPSULSUHGSRNODGH{HSRE\WYQHPRFQLFLWUY¾GOKxLHDNRGQÊD
QHXVNXWRîQÊVD{LDGQDSUHSUDYDQDSUHOR{HQLH SR]ULERG
  3RLVĽRYDWHĜ XKUDGÊ Y]QLNQXWÆ Q¾NODG\ QD SUHSUDYX
QD ×]HPÊ 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ FHVWQÚP KURPDGQÚP
GRSUDYQÚPSURVWULHGNRPSUÊSDGQHQDGNLORPHWURY
RGPLHVWDE\GOLVNDDMQ¾NODG\QDOHWHQNXYHNRQRPLFNHM
WULHGH  1¾NODG\ SRE\WX QD PLHVWH EXG× QDKUDGHQÆ D{
GR]POXYQHGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\
 1¾NODG\]DSUHYR]]RVQXOÆKR
ÈKēMNJr5şKTJXYONHRSDMH@
3RLVWQ¾RFKUDQDVDSRSULYxHREHFQÚFKYÚOXN¾FKXYHGHQÚFK
YîOQHY]ĽDKXMHQDQ¾NODG\]D
 RxHWUHQLHDSUHSUDYXSRLVWHQÆKRYV×YLVORVWLV
 GLDOÚ]RXWUDQVSODQW¾FLRXRUJ¾QRY$,'6VFKL]RIUÆQLRX
 FKURQLFNÚPDOHERH[LVWXM×FLPRFKRUHQÊP SUHSRLVWHQLH
e3/86qSR]ULYxDNîO 
 RxHWUHQLD NWRUÆ V× YÚOXîQÚP DOHER îLDVWRîQÚP GÑYRGRPQ¾VWXSXQDFHVWX
 RxHWUHQLDSULNWRUÚFKERORX{SULQ¾VWXSHQDFHVWXLVWÆ
DOHERVDPXVHORRîDN¾YDĽ{HPÑ{XQDVWDĽSULSO¾QRYDQRPSULHEHKXFHVW\
 Y\X{LWÆPLHVWQHOLHîHEQÆ×NRQ\ N×SHĜQ¾VWDURVWOLYRVĽ 
 NRQ]HUYDîQÆDOHERSURWHWLFNÆ]XEQÆRxHWUHQLDSRLVĽRYDWHĜ SUHEHU¾ OHQ Q¾NODG\ ]D DN×WQH ]XEQÆ RxHWUHQLH
NWRUÆQLHMHGÑVOHGNRP]DQHGEDQHMVWDURVWOLYRVWL
 SRVN\WRYDQLH OLHîHEQÚFK SRPÑFRN QDSU RNXOLDUH
YOR{N\SURWÆ]\ 
 SÑURG Y\xHWUHQLH YU¾WDQH ODERUDWÐUQHKR D XOWUD]YXNRYÆKR  QD ]LVWHQLH WHKRWHQVWYD LQWHUUXSFLX Y\xHWUHQLH D
OLHîEXQHSORGQRVWLDXPHOÆRSORGQHQLHF\WROÐJLX
 RîNRYDQLHOHN¾UVNHSRVXGN\DDWHVW\
 NRQWUROQÆY\xHWUHQLDDGROLHîHQLH QDSUUHKDELOLW¾FLD 
 PLPRULDGQH×NRQ\YQHPRFQLFL DNRMHGQROÑ{NRY¾L]ED
WHOHIÐQ79URRPLQJLQDWð 
 NR]PHWLFNÆRxHWUHQLDDRSHU¾FLH
 RxHWUHQLDDSUHSUDY\V×YLVLDFHV×UD]PL
]DSUÊîLQHQÆWHOHVQÚPSRxNRGHQÊPSULOLHîHEQÚFKRSDWUHQLDFK D ]¾NURNRFK NWRUÆ SRLVWHQÚ GDO Y\NRQDĽ DOHER
Y\NRQ¾QDVYRMRPWHOHDNQDWRQHEROSRGQHW]SRLVWQHM
XGDORVWL$NERODSRLVWQ¾XGDORVĽSRGQHWRPîOERG

VDQHSRX{LMH
SUL SRX{LWÊ OHWHFNÚFK GRSUDYQÚFK SURVWULHGNRY V YÚQLPNRXDNRFHVWXM×FLYPRWRURYÚFKOLHWDGO¾FKNWRUÆV×SUÊSXVWQÆQDSUHSUDYXRVÑE$NRFHVWXM×FLOLHWDGORPSODWÊ
WHQNWRQLHMHYSUÊîLQQHMV×YLVORVWLVSUHY¾G]NRXOLHWDGOD
DDQLQLHMHîOHQRPSRV¾GN\DQLQHY\NRQ¾YDSURIHVLMQ×
îLQQRVĽSURVWUHGQÊFWYRPOLHWDGOD
SULULDGHQÊSR]HPQÚFKYR]LGLHODOHERSODYLGLHODNYRGLî
SUL LFK SRX{ÊYDQÊ Y NUDMLQH Y]QLNX Q¾NODGRY QHYODVWQÊ
SR{DGRYDQÆYRGLîVNÆRSU¾YQHQLH7¾WRYÚOXNDSODWÊDMSUL
ULDGHQÊSR]HPQÚFKYR]LGLHODOHERSODYLGLHOPLPRYHUHMQHM
SUHP¾YN\
 3UHSUDYXSRLVWHQÆKRSRGĜDíO¾QNXERGDERG
933DPEXODQWQÚPOLHWDGORPEH]SUHGFK¾G]DM×FHKR
SÊVRPQÆKRV×KODVXSRLVĽRYDWHĜD
ÈKēMNJr/NHRSMēNBGQ@M@OQHBGQNMHBJşBG@DWHRSTIŕBHBGNBGNQDMH@BGU/NHRSDMıKHDĜDAMşBGMēJK@CNU/+42 "DRSNUMNLONHRSDMı/+42 *NLOKDWMNL
BDRSNUMNLONHRSDMı/+42
&KURQLFNÆ D H[LVWXM×FH RFKRUHQLD DNR DM Q¾VOHGN\ ×UD]RY
NWRUÆEROLOLHîHQÆSUHGQ¾VWXSRPQDFHVWXDOHERVLOLHîHQLH
Y\{DGRYDOLV× SRLVWHQÆLED Y  3RLVWHQÊ OLHîHEQÚFK Q¾NODGRY
3/86&HVWRYQRPSRLVWHQÊ3/86.RPSOH[QRPFHVWRYQRP
SRLVWHQÊ 3/86 DN LGH R QHRîDN¾YDQÆ DN×WQH ]KRUxHQLH 9
WÚFKWR SUÊSDGRFK EXG× Q¾NODG\ XYHGHQÆ Y îO  KUDGHQÆ
D{GRGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\ SUHFKURQLFNÆDH[LVWXM×FH
RFKRUHQLD 
ÈKēMNJr/NUHMMNRSHONHRSDMĢGN
3RLVWHQÚ MH SRYLQQÚ EH]RGNODGQH R]Q¾PLĽ SRLVWQ× XGDORVĽ
SRLVĽRYDWHĜRYL Y ND{GRP SUÊSDGH QDMQHVNÑU GR WHUPÊQX NX
NWRUÆPXSRGĜDUR]VDKXSOQHQLD îO Y]QLNQ×Q¾NODG\2UJDQL]DîQÆRSDWUHQLDYV×YLVORVWLVUR]VDKRPSOQHQLDPXVÊXUîLĽ
SRLVĽRYDWHĜSRLVĽRYDWHĜXKUDGÊQ¾NODG\OHQGRYÚxN\Q¾NODGRY
QÊPXUîHQÚFKRUJDQL]DîQÚFKRSDWUHQÊ
%/NHRSDMHDYNCONUDCMNRSH
ÈKēMNJr/NHRSMēTC@KNRŒ
 3RLVWQRX XGDORVĽRX MH xNRGD QD YHFL DDOHER ]GUDYÊ
NWRU× VSÑVRELO SRLVWHQÚ VYRMÊP NRQDQÊP DOHER RSRPHQXWÊPWUHWHMRVREHSRîDVFHVW\D]DNWRU×]RGSRYHG¾Y
]P\VOHREîLDQVNRSU¾YQ\FKSUHGSLVRYD]NWRUHMSRLVWHQÆPXY\SOÚYDSRYLQQRVĽQ¾KUDG\xNRG\ îO =DWUHWLX
RVREXVDQHSRYD{XMHVSROXFHVWXM×FDRVRED
 9LDFHUÆxNRGRYÆXGDORVWLNWRUÆVSRîÊYDM×YWHMLVWHMDOHER
SRGREQHM SUÊîLQH VSÑVREHQHM MHGLQÚP NRQDQÊP DOHER
RSRPHQXWÊPSRLVWHQÆKRVDSRYD{XM×]DMHGQXSRLVWQ×
XGDORVĽ
ÈKēMNJr/NHRSMēNBGQ@M@
 3ULSRLVWQHMXGDORVWLSRLVĽRYDWHĜSUHEHU¾
 SOQHQLH SRYLQQHM Q¾KUDG\ xNRG\ NWRU¾ SRLVWHQÆPX
Y\SOÚYD QD ]¾NODGH xNRG\ QD YHFL DDOHER xNRG\ QD
]GUDYÊQD]¾NODGHSUÊVOXxQÚFKSU¾YQ\FKSUHGSLVRYXSUDYXM×FLFKREîLDQVNRSU¾YQX]RGSRYHGQRVĽ
 Q¾NODG\QD]LVĽRYDQLHDRGPLHWQXWLHSRYLQQRVWLQ¾KUDG\
xNRG\SR{DGRYDQRXWUHĽRXRVRERXYU¾PFLîO
 3RLVWHQLH VD Y]ĽDKXMH QD SRYLQQRVĽ Q¾KUDG\ xNRG\
SRLVWHQÆKR ] UL]LND EH{QÆKR {LYRWD V YÚQLPNRX SRGQL19









NDWHĜVNHMSURIHVLMQHMDOHERLQHM]¾URENRYHMîLQQRVWL SUHGRYxHWNÚP
]SRX{ÊYDQLDELF\NORY
] QHSURIHVLRQ¾OQHKR Y\NRQ¾YDQLD xSRUWX V YÚQLPNRX
SRĜRYDîN\
]SRYROHQHMGU{E\VHîQÚFKERGQÚFKDVWUHOQÚFK]EUDQÊ
D]LFKSRX{ÊYDQLDDNRxSRUWRYÆKRQ¾UDGLDDQDVHEDREUDQX
]GU{DQLDPDOÚFK]YLHUDWVYÚQLPNRXSVRYDH[RWLFNÚFK
]YLHUDW
]SUÊOH{LWRVWQÆKRSRX{ÊYDQLDDYxDNQLHGU{E\PRWRURYÚFK
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Všeobecné poistné podmienky (VPP)
Všeobecné poistné podmienky krátkodobého cestovného poistenia ECP VPP 2019 Generali Poisťovňa,
a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Krátkodobé cestovné poistenie ECP sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a týmito
Všeobecnými poistnými podmienkami cestovného poistenia
ECP VPP 2019 Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy.
UPOZORNENIE: Všimnite si, že platia iba tie časti poistných
podmienok krátkodobého cestovného poistenia ECP VPP
2019 Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska
cestovná poisťovňa (ďalej len „VPP“), ktoré zodpovedajú rozsahu poistného krytia Vášho balíka krátkodobého cestovného
poistenia.
V poistnej zmluve je možné dojednať niektorý z nasledovných
balíkov krátkodobého cestovného poistenia:
Poistenie liečebných nákladov PLUS
Cestovné poistenie PLUS
Komplexné cestovné poistenie PLUS
Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD
Komplexné cestovné poistenie KOMFORT
Poistenie storna ŠTANDARD
Poistenie storna PLUS
DCR
ACR
Detské tábory
Tábory EURO
Tábory STORNO
Pri jednotlivých balíkoch krátkodobého cestovného poistenia
je možné si zvoliť poistné tarify: jednotlivec, rodina, jednotlivec
- manuálna práca.
Rozdiely v poistných krytiach pre balíky krátkodobého cestovného poistenia Poistenie liečebných nákladov PLUS,
Cestovné poistenie PLUS, Komplexné cestovné poistenie
PLUS, Poistenie storna PLUS sú popísané v nasledujúcich
článkoch 2, 19, 45, 46 týchto VPP.

Všeobecná časť
Spoločné ustanovenia
Čl. 1: Výklad pojmov
Čl. 2: Poistené osoby
Čl. 3: Časový rozsah platnosti poistenia
Čl. 4: Miestny rozsah platnosti poistenia
Čl. 5: Všeobecné výluky z poistenia
Čl. 6: Poistná suma
Čl. 7: Splatnosť poistného
Čl. 8: Povinnosti poisteného
Čl. 9: Odstúpenie od poistnej zmluvy
Čl. 10: Doručovanie písomností
Čl. 11: Splatnosť poistného plnenia
Čl. 12: Mimozmluvné plnenie
Čl. 13: Spôsob vybavovania sťažností
Čl. 14: Politicky exponovaná osoba
Čl. 15: Medzinárodné sankcie

Osobitná časť
A: Poistenie storna a prerušenia cesty
Čl. 16: Predmet poistenia
Čl. 17: Poistná udalosť
Čl. 18: Časový rozsah platnosti poistenia
Čl. 19: Výluky z poistenia
Čl. 20: Povinnosti poisteného
Čl. 21: Výška poistného plnenia a spoluúčasť
B: Poistenie pre prípad zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
Čl. 22: Nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri
odchode do cieľovej destinácie v zahraničí
Čl. 23: Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala
C: Poistenie batožiny
Čl. 24: Poistná udalosť
Čl. 25: Poistené a nepoistené predmety, ako aj podmienky
poistnej ochrany
Čl. 26: Doplnková poistná ochrana
Čl. 27: Poistná ochrana v nestráženom odstavenom motorovom vozidle/prívese
Čl. 28: Poistná ochrana pri stanovaní alebo kempovaní
Čl. 29: Výluky z poistenia
Čl. 30: Povinnosti poisteného
Čl. 31: Poistné plnenie
Čl. 32: Náklady na prevod peňažných prostriedkov
D: Úrazové poistenie
Čl. 33: Poistná udalosť a poistná ochrana
Čl. 34: Vecné obmedzenie poistnej ochrany
Čl. 35: Výluky z poistenia
Čl. 36: Povinnosti poisteného
Čl. 37: Trvalé následky úrazu
Čl. 38: Stanovenie poistného plnenia
Čl. 39: Uznanie nároku na poistné plnenie poisťovateľom
Čl. 40: Postup pri rozdielnych názoroch (lekárska komisia)
Čl. 41: Náklady na pátranie a záchranu
E: Poistenie liečebných nákladov
Čl. 42: Poistná udalosť
Čl. 43: Rozsah poistného plnenia v zahraničí
Čl. 44: Rozsah poistného plnenia v Slovenskej republike
Čl. 45: Výluky z poistenia
Čl. 46: Poistná ochrana pri chronických a existujúcich ochoreniach v Poistení liečebných nákladov PLUS, Cestovnom poistení PLUS, Komplexnom cestovnom
poistení PLUS
Čl. 47: Povinnosti poisteného
F: Poistenie zodpovednosti
Čl. 48: Poistná udalosť
Čl. 49: Poistná ochrana
Čl. 50: Rozsah poistenia
Čl. 51: Výluky z poistenia
Čl. 52: Povinnosti poisteného
Čl. 53: Splnomocnenie poisťovateľa
G: Asistenčné služby
Čl. 54: Pomoc pri zadržaní alebo pri hrozbe zadržania v zahraničí
ECP VPP 2019 v2

Všeobecná časť
Spoločné ustanovenia
Článok 1 • Výklad pojmov
Pre účely poistenia podľa týchto VPP platí uvedený výklad
pojmov:
1. Akútne ochorenie: ochorenie, ktoré si vyžadovalo
bezodkladnú liečbu odborným lekárom.
2. Asistenčná služba: zmluvný partner poisťovateľa, ktorý je splnomocnený pre vybavovanie poistných udalostí
v zahraničí; poskytuje poisteným v zahraničí v naliehavých situáciách nepretržitú pomoc.
3. Batožina: veci osobnej potreby, ktoré si poistený zobral
so sebou na cestu a veci osobnej potreby, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu v zahraničí.
4. Blízka osoba: manžel/ka, súrodenec poisteného, rodičia poisteného, rodičia manžela/ky, deti, osoba žijúca
preukázateľne s poisteným v spoločnej domácnosti.
5. Bydlisko: miesto trvalého alebo prechodného pobytu
poisteného.
6. Cesta: Za cestu sa považuje turistická cesta, alebo služobná cesta (viď služobná cesta). Začína sa opustením
miesta trvalého pobytu alebo opustením miesta prechodného pobytu alebo opustením miesta pracoviska
na území Slovenskej republiky a končí sa návratom do
nich.
7. Časová hodnota: cena nového predmetu v deň poistnej udalosti po odpočítaní zníženej hodnoty o vek a
opotrebovanie. Ak nie je možné opätovné obstaranie,
použije sa obstarávacia cena predmetov rovnakého druhu a kvality.
8. Časový rozsah platnosti poistenia: časový úsek,
počas ktorého trvá poistenie.
9. Čistá inančná škoda: majetková ujma vyjadriteľná v
peniazoch, ktorá nie je priamym výsledkom, resp. následkom fyzického poškodenia alebo zničenia veci (t.j.
škoda, ktorej nepredchádza fyzické poškodenie alebo
zničenie veci) alebo škody na zdraví.
10. Chronické a existujúce ochorenia: sú ochorenia,
ktoré existovali/boli diagnostikované poistenému a jeho
rodinným príslušníkom pred dojednaním poistenia.
11. Iná blízka osoba v poistení storna a prerušení
cesty: osoba menovite uvedená v doklade o poistení/v
potvrdení o rezervácii služby v cestovnej kancelárii.
12. Krádežou sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci/
predmetu alebo jej častí s úmyslom zaobchádzať s ňou
ako s vecou vlastnou.
13. Lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia s úmyslom zmocniť sa poistenej
veci/predmetu.
14. Manuálna práca: je každá cieľavedomá a telesne vykonávaná činnosť za účelom dosiahnutia určitého pracovného výsledku, ktorá vyžaduje fyzické zaťaženie a
vynaloženie fyzickej námahy.
15. Nástup na cestu: opustenie bydliska, miesta prechodného pobytu alebo miesta pracoviska poisteným.
16. Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly
ťažký úraz v balíkoch Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD, Komplexné cestovné poistenie KOMFORT, Poistenie storna ŠTANDARD,
ACR, DCR, Detské tábory, Tábory EURO a Tábo-

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

ry STORNO: ochorenie alebo úraz, ktorého vznik sa
nedal predpokladať na základe predošlého zdravotného
stavu poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, ktoré nevyplývalo zo známej poruchy zdravia, ktorú poistený alebo jeho rodinní príslušníci mali už pred uzavretím
poistenia a zároveň si vyžadovalo/l pobyt v nemocnici.
Podmienka pobytu v nemocnici odpadá pri:
- zlomeninách dlhých a krátkych kostí,
- ochoreniach: varicela, detská obrna, tetanus, besnota, salmonelóza, bakteriálna meningitída, kliešťová encefalitída, hepatitída typu A.
Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly
ťažký úraz v balíkoch Komplexné cestovné poistenie PLUS a Poistenie storna PLUS: ochorenie
alebo úraz, ktorého vznik sa nedal predpokladať na základe predošlého zdravotného stavu poisteného alebo
jeho rodinných príslušníkov, ktoré nevyplývalo zo známej
poruchy zdravia, ktorú poistený alebo jeho rodinní príslušníci mali už pred uzavretím poistenia a zároveň si
vyžadovalo/l aspoň 5 dňovú liečbu podľa potvrdenia odborným lekárom a táto liečba si zároveň vyžadovala medikáciu liekom výhradne viazaným na lekársky predpis.
Neočakávané akútne zhoršenie chronického a/
alebo existujúceho ochorenia: za neočakávané
akútne zhoršenie sa považuje zhoršenie len vtedy, ak si
toto ochorenie nevyžadovalo:
- v posledných deviatich mesiacoch ambulantné lekárske ošetrenie (výnimkou sú preventívne lekárske
prehliadky, príp. predpis liekov bez nutnosti zmeny
medikamentácie).
- v posledných dvanástich mesiacoch hospitalizáciu.
Uvedená doba plynie v poistení storna pred rezerváciou cesty (ak boli cesty a služby rezervovane pred uzavretím poistenia, plynie pred uzavretím
poistenia) a v poistení prerušenia cesty plynie pred
nástupom na cestu. V týchto prípadoch budú náklady uvedené v čl. 43 hradené až do dohodnutej
poistnej sumy pre akútne zhoršenie chronických a
existujúcich ochorení.
Odcudzenie: krádež, lúpež.
Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 1325/B, IČO: 35 709 332; spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname
skupín poisťovní vedenom IVASS.
Poistník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
uzaviera s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná
platiť poistné.
Poistený: fyzická osoba, ktorá je menovite uvedená v
poistnej zmluve alebo v zmluve o obstaraní zájazdu (prípadne rezervácii zakúpenej služby u oprávneného predajcu vo vzťahu ku ktorému/rej bola uzatvorená poistná
zmluva) ako osoba, ktorej vzniká v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie.
Poistná udalosť: akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP spojená povinnosť
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Poistná suma: najvyššia hranica plnenie poisťovateľa v
závislosti od zvoleného balíka a poistnej tarify.
Poistné plnenie: suma, ktorú poisťovateľ vyplatí na zá-
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klade poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť.
26. Poistné obdobie: časový úsek vymedzený v poistnej
zmluve, za ktorý sa platí poistné.
27. Repatriácia: prevoz poisteného, resp. jeho telesných
pozostatkov na územie Slovenskej republiky, resp. po
dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európskej únie.
28. Rodinní príslušníci: manželia (prípadne životný druh
žijúci v spoločnej domácnosti), deti (vlastné, nevlastné, nevesta, zať, vnúčatá), rodičia (vlastní, nevlastní,
svokrovci, starí rodičia), súrodenci poistenej osoby.
29. Služobná cesta: cesta zamestnanca vykonaná na príkaz a v záujme zamestnávateľa.
30. Spoluúčasť: je zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poskytnutom poistnom
plnení.
31. Škoda na veci: majetková strata predstavujúca fyzické
poškodenie alebo zničenie veci vyjadriteľná v peniazoch.
32. Škoda na zdraví: poškodenie zdravia, telesné zranenie alebo usmrtenie.
33. Škodová udalosť: pre účely týchto VPP je udalosť
oznámená poisteným, resp. oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia (úraz, úmrtie, choroba, poškodenie alebo zničenie veci inej osoby), ku ktorej došlo v
dobe trvania poistenia a ktorá by mohla byť dôvodom
vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
v zmysle poistnej zmluvy a týchto VPP. Škodová udalosť
nemusí byť totožná s poistnou udalosťou.
34. Tretia osoba: na účely poistenia zodpovednosti podľa časti F týchto VPP osoba odlišná od spolucestujúcej
osoby.
35. Úraz: Úraz je porucha zdravia spôsobená poistenému
nezávisle na jeho vôli, náhlym, násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov vrátane pôsobenia
chemických vplyvov. Za úraz sa považuje aj nasledovné, od vôle poisteného nezávislé udalosti: popáleniny,
obareniny; účinky po zásahu blesku alebo elektrického
prúdu; vdýchnutie plynov alebo výparov, požitie jedovatých alebo leptavých látok, a to tak, že tieto vplyvy
postupne nastanú; vykĺbenie údov ako natrhnutie a roztrhnutie svalstva na končatinách a chrbtici, šliach, väzív
a puzdier dôsledkom náhlej odchýlky od plánovaného
priebehu pohybu. Choroby sa nepovažujú za úrazy, a
to ani infekčné choroby ako následky úrazu, s výnimkou
ochorenia - traumatický úrazový tetanus alebo besnota,
ak boli spôsobené úrazom.
Článok 2 • Poistené osoby
Poistené osoby sú tie, ktoré sú menovite uvedené v doklade
o poistení. Pri rodinnej tarife môže byť na poistnej zmluve
menovite uvedených až sedem poistených osôb, nezávisle
od rodinných vzťahov, pričom maximálne dve poistené osoby
môžu dosiahnuť v čase uzavretia poistenia vek 18 rokov.
Osoby, ktoré v čase uzatvorenia poistenia dosiahli vek 70
rokov, môžu byť poistené výlučne balíkmi Komplexné cestovné poistenie PLUS, Cestovné poistenie PLUS a Poistenie
storna PLUS.
Článok 3 • Časový rozsah platnosti poistenia
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistenie sa musí
uzavrieť pred nástupom na cestu. Ak nie je dohodnuté inak,

platí poistná ochrana na jednu cestu. Za cestu sa považuje
turistická cesta alebo služobná cesta. Poistenie sa začína
nástupom na cestu - opustením miesta trvalého pobytu
alebo opustením miesta prechodného pobytu alebo opustením miesta pracoviska na území Slovenskej republiky a
končí sa návratom do nich pokiaľ nenastane zánik poistenia skôr (pozri čl. 18). Cesty medzi menovanými miestami
nespadajú do poistnej ochrany. Uzavretie viacerých, časovo
bezprostredne za sebou nasledujúcich poistení vzťahujúcich sa na jednu cestu, platí ako jednotné súvislé poistné
obdobie a je prípustné iba po osobitnej dohode s poisťovateľom. Predĺženie doby trvania poistnej ochrany po nastúpení na cestu ako aj spájanie poistných taríf nie je možné.
Článok 4 • Miestny rozsah platnosti poistenia
1. Ak je dohodnutý rozsah platnosti poistenia „Európa“,
potom sa poistná ochrana vzťahuje na územie európskych štátov v zemepisnom zmysle, vrátane Kanárskych ostrovov, Madeiry, Azorských ostrovov a na
štáty Egypt, Tunisko, Maroko a Izrael.
2. Ak je dohodnutý rozsah platnosti poistenia „Svet“, potom sa poistná ochrana za podmienok podľa týchto
VPP vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých krajín.
3. Svetová územná platnosť poistenia sa nevzťahuje na:
3.1. Poistenie liečebných nákladov podľa článku 43 bod 1
až 3 týchto VPP neplatí na území Slovenskej republiky
a krajiny, v ktorej má poistený trvalé alebo prechodné
bydlisko.
3.2 Poistenie liečebných nákladov podľa článku 44 týchto
VPP platí iba na území Slovenskej republiky.
3.3. Asistenčné služby podľa článku 54 týchto VPP sa neposkytujú na území Slovenskej republiky.
Článok 5 • Všeobecné výluky z poistenia
1. Poistná ochrana sa nevzťahuje na škodové udalosti,
ktoré
1.1 protiprávne alebo úmyselne alebo z nedbanlivosti
zapríčinil poistený/poistník alebo im blízke osoby; pri
poistení zodpovednosti (zvláštna časť F) voči tretej
osobe, kde škodu alebo ujmu zapríčinil poistený/poistník alebo im blízke osoby protiprávne alebo úmyselne. Ako úmysel sa rovnako považuje konanie alebo
opomenutie konania, pri ktorom je možné dôvodne
očakávať vznik poistnej udalosti;
1.2 vzniknú počas účasti alebo služby na operáciách u námorníctva, vojska a vzdušných síl, respektíve súvisia s
vojnovými udalosťami každého druhu;
1.3 vzniknú počas vojny, občianskej vojny, vojne podobným stavom, vnútorným nepokojom ako aj ak sa vyskytnú na cestách, na ktoré poistený nastúpil napriek
vyhláseniu varovania Ministerstva zahraničných vecí
SR pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti. Ak
klienta zasiahne jedna z týchto udalostí neočakávane
poistná ochrana platí do bezodkladného návratu avšak najviac po dobu 14 dní po vypuknutí jednej z uvedených udalostí. Poisťovateľ výslovne stanovuje, že
neposkytuje poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie
akéhokoľvek beneitu v prípade existencie akejkoľvek
súvislosti s Iránom, KĽDR, Sýriou a Krymským regió-
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nom.
1.4 vzniknú pre násilnosti počas verejného zhromaždenia
alebo manifestácie, ak sa poistený na nich aktívne zúčastňuje;
1.5 nastanú v dôsledku štrajkov;
1.6 boli zapríčinené samovraždou alebo pokusom o samovraždu poistenej osoby;
1.7 nastanú pri cestách s charakterom expedície do neprístupných a neprebádaných oblastí; ako aj keď nastanú
v nadmorskej výške nad 5000m;
1.8 sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia;
1.9 vzniknú vykonávaním manuálnej práce. Dojednaním poistnej tarify pre rizikovú činnosť „Manuálna práca“ určenej pre jednotlivca (tarifa jednotlivec – manuálna práca)
- poistného balíku Poistenie liečebných nákladov PLUS
a Cestovné poistenie PLUS sa poistná ochrana vzťahuje v krytiach Poistenie liečebných nákladov a v krytiach
Úrazového poistenia aj na poistné udalosti, ktoré vzniknú
vykonávaním manuálnej práce počas služobnej cesty v
zahraničí. Tarifa „Manuálna práca – jednotlivec“ je tiež
určená pre študentov denného štúdia počas pracovnej
brigády v zahraničí. Pre tarifu manuálna práca – jednotlivec podľa tohto bodu VPP sa poistná ochrana nevzťahuje na nasledovné povolania: tunelár, baník, speleológ,
záchranár, pyrotechnik, vodič kamiónovej dopravy, vodič
autobusovej dopravy, lovci, ozbrojené zložky, jednotky
ozbrojených síl. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené
v týchto VPP ostávajú nezmenené a naďalej platné.
1.10 sú zapríčinené vplyvom ionizujúceho žiarenia alebo následkom atómovej energie v zmysle právnych predpisov
o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením;
1.11 poistený a/alebo jeho rodinní príslušníci utrpia v dôsledku obmedzenia svojho psychického a fyzického zdravotného stavu požitím alkoholu, drog alebo liekov, resp. v
dôsledku diagnostikovaného patologického hráčstva;
1.12 nastanú pri paraglajdingu a použití závesného krídla (neplatí pri storne pri nenastúpení na cestu);
1.13 nastanú pri účasti na pretekoch motorového športu (aj
bodovacích jazdách a rely) a počas príslušných tréningových jázd, pri motorizovaných jazdách na pretekárskych
dráhach a podujatiach motorových športov (neplatí pri
storne pri nenastúpení na cestu);
1.14 nastanú pri vykonávaní profesionálnych športových činností a športových činností z povolania vrátane tréningov
a sústredení (neplatí pri storne pri nenastúpení na cestu);
1.15 nastanú pri účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, ako aj oiciálnych tréningoch na tieto podujatia (neplatí pri storne pri nenastúpení
na cestu);
1.16 vzniknú pri potápaní, keď poistený nie je držiteľom platného medzinárodného oprávnenia na predmetnú hĺbku
ponoru; okrem pri účasti na kurzoch potápania pod vedením oprávneného inštruktora. Poistná ochrana sa v
žiadnom prípade nevzťahuje na potápanie do hĺbky viac
ako 40 m (neplatí pri storne pri nenastúpení na cestu);
1.17 nastanú v dôsledku vykonávania extrémnych športov
alebo v súvislosti s mimoriadne nebezpečnou činnosťou, ak je táto spojená s nebezpečenstvom, ktoré vysoko prekračuje zvyčajne s cestou spojené riziko (neplatí
pri storne pri nenastúpení na cestu);
1.18 súvisia s krajinami alebo osobami, pre ktoré platia medzinárodné sankcie podľa článku 15 týchto VPP.

2.

3.

Poistenie podľa týchto VPP nekryje akékoľvek náklady
poisteného spojené s použitím prostriedkov diaľkovej
komunikácie (napr. s použitím mobilného telefónu, internetového pripojenia).
Popri týchto všeobecných výlukách z ochrany poistenia sú
zvláštne výluky upravené v článkoch 19, 29, 35, 45 a 51.

Článok 6 • Poistná suma
Poistná suma predstavuje najvyššiu hranicu plnenia poisťovateľa pre všetky poistné udalosti pred a počas jednej cesty.
Pri rodinnej tarife poistná suma predstavuje najvyššiu hranicu plnenia poisťovateľa pre všetkých poistených pričom
maximálne poistné plnenie na jednu poistenú osobu nesmie
prekročiť poistnú sumu z tarify jednotlivec pri dodržaní max.
poistnej sumy na rodinu. Pri uzatvorení viacerých prekrývajúcich sa poistení vzhľadom na poistné obdobie, sa poistná
suma vypočíta len z jedného poistenia.
Článok 7 • Splatnosť poistného
Poistná zmluva sa uzatvára zaplatením poistného. Poistné je
splatné v deň vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy. Poistné
sa stanoví za celú dohodnutú poistnú dobu (jednorazové
poistné). Výška poistného sa stanoví podľa aktuálnych
poistno - matematických metód poisťovateľa.
Článok 8 • Povinnosti poisteného
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poistený ďalej povinný:
1.1 poistné udalosti podľa možnosti odvrátiť alebo ich následky zmierniť a pritom dodržiavať všetky pokyny poisťovateľa;
1.2 čo najskôr písomne pravdivo a podrobne informovať poisťovateľa o vzniku poistnej udalosti, ak sa to požaduje,
aj telefonicky;
1.3 po prevzatí formulárov, ktoré slúžia poisťovateľovi na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené čo najskôr zaslať poisťovateľovi;
1.4 postupovať tak, aby sa objasnili príčiny, priebeh a následky poistnej udalosti;
1.5 splnomocniť všetky úrady a ošetrujúcich lekárov a/alebo
nemocnice ako aj zdravotnú poisťovňu a súkromných
poisťovateľov, zaoberajúce sa poistnou udalosťou k poskytnutiu poisťovateľom požadovaných informácií;
1.6 zabezpečiť, aby právo na náhradu škody spôsobenej
poistnou udalosťou alebo iné obdobné právo, ktoré mu
vzniklo voči tretej osobe, prešlo na poisťovateľa;
1.7 škody, ktoré boli spôsobené trestnými činmi, oznámiť
bezodkladne s presným popisom skutkovej podstaty,
podrobným priebehom škodovej udalosti a udaním rozsahu škody príslušnému orgánu a dať si toto oznámenie
potvrdiť;
1.8 odovzdať poisťovateľovi originály dôkazných prostriedkov, ktoré dokazujú dôvod a výšku nároku na poistné
plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých spoločností (dodržať lehoty oznamovania), spísanie skutkovej podstaty a popísanie priebehu škodovej
udalosti, lekárske a nemocničné správy a účty, doklady
o kúpe atď.
2. Popri týchto všeobecných povinnostiach sú osobitné
povinnosti upravené v článkoch 20, 30, 36, 47 a 52.
Ak malo vedomé porušenie povinností poisteného podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčše-
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nie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti
plniť.
Článok 9 • Odstúpenie od poistnej zmluvy
V prípade, že v poistnej zmluve nie je dojednané poistenie
storna podľa Osobitnej časti A týchto VPP a k uzatvoreniu
poistnej zmluvy došlo pred dátumom uvedenom v poistnej
zmluve ako začiatok poistenia, poistník je oprávnený najneskôr jeden deň pred začiatkom poistenia písomne odstúpiť
od poistnej zmluvy. Účinky tohto odstúpenia nastanú dňom
doručenia písomného odstúpenia poisťovateľovi.
Článok 10 • Doručovanie písomností
1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka a/alebo
poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa doručujú na
poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného a/
alebo oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.
Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného
odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná dňom
doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi.
2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú výlučne
na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ nezodpovedá
za právne následky a/alebo škody v súvislosti s doručovaním písomností na inú adresu ako adresu sídla poisťovateľa.
3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej
lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za doručenú
dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej
uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny
adresy adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy,
považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa splní aj
vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním
adresáta, pričom účinky doručenia nastanú dňom, kedy
adresát prijatie písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať).
4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným
doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo
poisťovateľom. Ustanovenie ods. 5 a 6 tohto článku tým
nie je dotknuté.
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu)
pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným a
oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poistných udalostí a ponukou
produktov a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu
vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/
alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú
a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP alebo
poistná zmluva. Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu
poistníka, poistného alebo oprávnenej osoby. Osobitné
podmienky zasielania písomností podľa ods. 6 tohto
článku tým nie sú dotknuté.

6.

Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých
prevzatie nie je potrebný podpis poistníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP alebo poistná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje,
zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo
do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej
správy. Poistník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve bez zbytočného
odkladu, pričom táto zmena je účinná dňom doručenia
oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na
e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve
alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník oznámi podľa
predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania
písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom
čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na
adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane
prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

Článok 11 • Splatnosť poistného plnenia
Poistné plnenie sa poskytuje v mene EUR a je splatné do
pätnástich dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné
na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Prepočítanie devíz sa vykoná, len čo sa preukáže nákup týchto devíz
pri použití preukázaného výmenného kurzu. Ak sa nepredloží
doklad, platí výmenný kurz podľa kurzového lístka Národnej
banky Slovenska platného v čase vzniku poistnej udalosti.
Článok 12 • Mimozmluvné plnenie
Poisťovateľ je oprávnený odchýliť sa od VPP vo forme
mimozmluvného plnenia, pokiaľ je to v prospech poisteného,
respektíve pokiaľ je to uvedené v materiáloch cestovnej kancelárie, ktorá poskytuje poistenému cestu, na ktorú sa vzťahuje poistná ochrana, odsúhlasených poisťovateľom.
Článok 13 • Spôsob vybavovanie sťažností
1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/
alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť
môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej
komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky
poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa
týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ
domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie
o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie
sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť
bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je
oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade,
ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné vybavo-
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5.

6.
7.

8.

vanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.
Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie
obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety
predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je
sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej
neuvádza nové skutočnosti.
Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ
túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a
poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa
prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti
zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho
sťažnosti má sťažovateľ možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj Slovenskej asociácii poisťovní,
ktorá na tento účel zriadila inštitút Poisťovacieho ombudsmana, alebo obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/
alebo na príslušný súd.

Článok 14 • Politicky exponovaná osoba
Poistník je povinný pri uzatvorení poistnej zmluvy, ako aj počas
trvania zmluvného vzťahu, písomne oznámiť poisťovateľovi
skutočnosti, ktoré by spôsobili, že poistník by bol považovaný
za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č. 297/2008
Z.z. V prípade, že poistník neoznámi poisťovateľovi skutočnosti vyššie uvedené, bude považovaný za osobu, ktorá nie
je politicky exponovanou osobou.
Článok 15 • Medzinárodné sankcie
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, poistné
plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo
poskytnutie akéhokoľvek beneitu, ak by sa poisťovateľ v
dôsledku poskytnutia takéhoto poistného krytia, poistného
plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo
beneitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či
ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie
medzinárodných sankcií neposkytuje poistné krytie nájdete na
www.europska.sk; na tejto webstránke nájdete aj odkazy na
zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ
neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek beneit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa
predchádzajúcej vety.

Osobitná časť
A: Poistenie storna a prerušenia cesty
Článok 16 • Predmet poistenia
Predmetom poistenia je zakúpený zájazd a/alebo iná služba,

cestovná cenina, zakúpená u oprávneného predajcu vo
vzťahu ku ktorému/rej bola uzatvorená poistná zmluva.
Článok 17 • Poistná udalosť
1. Poistná udalosť nastane, ak poistený nemôže nastúpiť
na cestu alebo sa musí cesta prerušiť pre niektorý z
nasledovných dôvodov:
1.1 nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz,
neznášanlivosť očkovania alebo smrť poistenej osoby.
1.2 tehotenstvo poistenej osoby, ktoré nastalo až po rezervácii cesty. Ak sa tehotenstvo zistilo ešte pred rezerváciou cesty, poskytne poisťovateľ poistné plnenie iba
vtedy, keď sa vyskytnú ťažké komplikácie v tehotenstve
(musia byť lekársky potvrdené).
1.3 nečakané náhle ťažké ochorenia alebo náhly ťažký úraz
alebo smrť rodinných príslušníkov alebo smrť inej blízkej
osoby alebo smrť spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve, pre ktoré je nevyhnutne potrebná prítomnosť poistenej osoby v mieste bydliska.
1.4 značná vecná škoda na majetku vo vlastníctve poistenej
osoby v mieste jej bydliska následkom živelnej pohromy
(požiar a pod.) alebo trestného činu tretej osoby, ktoré si
vyžadujú jej prítomnosť;
1.5 nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy poistenej osobe zo strany zamestnávateľa (netýka sa skúšobnej doby);
1.6 podanie žiadosti o rozvod (po vzájomnej dohode manželov) na príslušnom súde bezprostredne pred spoločnou cestou daných manželov;
1.7 neobstátie pri maturitnej skúške alebo rovnakej záverečnej skúške najmenej trojročného vzdelávania poistenej
osoby bezprostredne pred termínom poistenej cesty rezervovanej pred skúškou;
1.8 doručenie súdneho predvolania poistenej osobe za
predpokladu, že poistený nie je žalobcom, navrhovateľom alebo nevystupuje ako právny zástupca účastníka
konania a zároveň súd neakceptuje rezerváciu cesty ako
dôvod na odloženie predvolania;
1.9 ak poistený, ktorý je občanom Európskej únie, nepredvídateľne bez vlastného zavinenia nedostane vízum potrebné pre cestu (nevzťahuje sa na nemožnosť získať
potrebné vízum do USA);
1.10 transplantácia orgánov, pričom poistený musí byť prijímateľ alebo darca orgánov (nevzťahuje sa na darovanie
krvi);
1.11 únos blízkej osoby poisteného.
2. Okrem dôvodov na prerušenie cesty uvedených v čl.
17 bod 1 sú dôvodom na prerušenie cesty aj nepokoje všetkého druhu napr. teroristické útoky, prírodné
katastrofy alebo miestna epidémia, ktoré ohrozujú konkrétne telesnú bezpečnosť poisteného, ktorý sa nachádza v zahraničí v zasiahnutej oblasti, mimo krajiny
svojho trvalého alebo prechodného bydliska a tým je
jednoznačne dané, že v ceste nemožno pokračovať a
zároveň Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlási varovanie pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti.
Toto krytie platí výlučne pri prerušení cesty, nenastúpenie na cestu z hore uvedených dôvodov v tomto bode 2
nie je kryté.
3. Poistná udalosť sa vzťahuje na príslušnú poistenú osobu, jej rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných príslušníkov a maximálne tri ďalšie rovnocenne

ECP VPP 2019 v2

poistené spolucestujúce osoby ako aj pri zaplatení rodinnej tarify (pozri čl. 2), pre všetky osoby menované v
poistnom doklade. Rovnocenne poistený je ten, kto je
pre vzniknutú poistnú udalosť podľa bodu 1 rovnako poistený u poisťovateľa.
Článok 18 • Časový rozsah platnosti poistenia
1. Pre poistné plnenie storna sa začína poistná ochrana
uzavretím poistenia a končí sa nástupom na cestu.
2. Pre poistné plnenie z dôvodu prerušenia cesty sa
poistná ochrana začína nástupom na cestu a končí rezervovaným/zakúpeným koncom cesty alebo skorším
uplynutím poistenia.
3. Pre cesty, ktoré boli rezervované/zakúpené pred uzavretím poistenia, sa poistná ochrana začína až 10. dňom po
uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby,
úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy na majetku poistenej osoby).
Článok 19 • Výluky z poistenia
Poistnou udalosťou popri všeobecných výlukách z poistenia
uvedených v čl. 5 nie je:
1. ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí so
zhoršením chronického a existujúceho ochorenia poistenej osoby a jej rodinných príslušníkov. V balíkoch:
Komplexné cestovné poistenie PLUS, Cestovné poistenie PLUS a Poistenie storna PLUS táto výluka neplatí
ak ide o neočakávané akútne zhoršenie chronického a/
alebo existujúceho ochorenia;
2. ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí s psychickým ochorením. Táto výluka neplatí, ak ide o psychické ochorenie, ktoré sa vyskytlo po prvýkrát, a ak bol
zároveň nevyhnutný pobyt v nemocnici;
3. ak dôvod na storno cesty sa už pri uzavretí poistenia
vyskytoval alebo sa dal predvídať;
4. ak dôvod prerušenia cesty už pri nástupe na cestu existoval alebo sa dal dôvodne predvídať;
5. ak cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o obstaraní
zájazdu resp. obdobnej zmluvy o poskytnutí služby;
6. ak poisťovateľom poverený odborný lekár/revízny lekár
(pozri čl. 20 bod 3) nepotvrdí cestovnú neschopnosť
poisteného;
7. zrušenie letu leteckou spoločnosťou alebo zrušenie letu
v dôsledku úradného nariadenia z akýchkoľvek príčin;
8. ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí s epidémiou alebo pandémiou.
Článok 20 • Povinnosti poisteného
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poistený ďalej povinný:
1. ak nie je možné z niektorého dôvodu uvedeného v článku 17 nastúpiť na cestu;
1.1 po vzniku poistnej udalosti cestu/rezerváciu cesty bezodkladne v mieste, v ktorom bola zakúpená/rezervovaná, stornovať, aby poplatky za storno boli čo najnižšie;
1.2 poisťovateľa bezodkladne písomne vyrozumieť o poistnej udalosti s uvedením dôvodu na storno a priložiť potvrdenie o rezervácii a doklad o poistení;
1.3 pri nespôsobilosti cestovať zo zdravotných dôvodov priložiť k písomnému oznámeniu poistnej udalosti aj podrobnú lekársku správu/správu o úraze a tiež potvrdenie

2.

3.
4.

5.
6.

práceneschopnosti. V prípade psychického ochorenia
treba neschopnosť cestovať doložiť potvrdením odborného lekára pre psychiatriu;
ak sa cesta musí prerušiť zo zdravotných dôvodov, dať
si vystaviť od miestneho ošetrujúceho lekára príslušné
potvrdenie (pozri čl. 17 bod 1.1); svojvoľné prerušenie
cesty nie je poistené;
na požiadanie poisťovateľa dať sa vyšetriť povereným
odborným/revíznym lekárom;
poisťovateľovi bezodkladne zaslať nasledovné podklady:
– zúčtovanie nákladov na storno/prerušenia cesty
– kompletne vyplnený formulár oznámenia škodovej
udalosti pre poistenia storna a prerušenia cesty
– lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch
– ostatný dôkazný materiál, ktorý dokazuje dôvod a
výšku na poistné plnenie (napr. materská knižka,
žiadosť o rozvod, maturitné vysvedčenie, úmrtný
list)
V prípade, ak je potrebné konkrétny podklad najskôr vyžiadať od príslušného orgánu, poistený je povinný poisťovateľovi tento podklad zaslať najneskôr do 5 dní od
jeho doručenia poistenému zo strany príslušného orgánu.
nepoužité cestovné doklady (lístky, hotelové dobropisy
atď.) na požiadanie predložiť poisťovateľovi;
všetkých ošetrujúcich lekárov zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak to je potrebné na posúdenie vzniku
a rozsahu škodovej udalosti.

Článok 21 • Výška poistného plnenia a spoluúčasť
Poisťovateľ nahradí poistenému v rámci dojednanej poistnej
sumy po odpočítaní prípadnej dohodnutej spoluúčasti:
1. pri nenastúpení cesty tie náklady na storno, ktoré v čase
vzniku poistnej udalosti vzniknú v súvislosti so zrušením
cesty, a tie úradné poplatky, ktoré poistený musel zaplatiť za udelenie víza;
V balíkoch Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD
a Komplexné cestovné poistenie KOMFORT, Poistenie
storna ŠTANDARD, ACR, DCR a Detské tábory bude
z poistného plnenia odpočítaná spoluúčasť vo výške
10%. V balíkoch Tábory EURO a Tábory STORNO bude z poistného plnenia odpočítaná spoluúčasť vo výške
20%.
Balík Komplexné cestovné poistenie PLUS je bez spoluúčasti.
2. pri odstúpení od zmluvy o zájazde so zahrnutým stornopoistením poisťovateľ nahradí poistenému spoluúčasť
maximálne do výšky 20% nákladov na storno;
3. pri prerušení cesty:
3.1 zaplatené a nevyužité služby (bez lístka na spiatočnú
cestu);
3.2 predčasnou spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady;
tým sa rozumejú náklady, ktoré vzniknú pre nepoužiteľnosť alebo iba čiastočnú použiteľnosť rezervovaných/
zaplatených cestovných lístkov alebo iných cestovných
dokumentov. Pri náhrade nákladov na spiatočnú cestu
sa v súvislosti s druhom a triedou dopravného prostriedku vychádza z rovnakého druhu a triedy pôvodne plánovaného dopravného prostriedku. Pri prerušení cesty z
dôvodov uvedených v čl. 17 bod 2 budú uhradené iba
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dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou
cestou.
B: Poistenie pre prípad zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
Článok 22 • Nezavinené zmeškanie dopravného
prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie v
zahraničí
1. Poistná udalosť
Poistná udalosť nastane, keď sa príchod na stanicu/
letisko, kde sa má cesta podľa rezervácie poistenej
služby začať, preukázateľne oneskorí z nižšie uvedených
dôvodov a zmešká sa tým rezervovaný pravidelný odlet/
odchod;
1.1 úraz poisteného alebo dopravná nehoda, ktorej účastníkom je poistený;
1.2 technická porucha dopravného prostriedku použitého
na prepravu do miesta začatia cesty;
1.3 meškanie letu do miesta začatia cesty.
Skutkovú podstatu meškania letu si treba dať potvrdiť v
leteckej spoločnosti alebo u príslušného dopravcu.
2. Poistné plnenie
Poisťovateľ poistenému uhradí potrebné a preukázané
náklady na cestu na inú stanicu/letisko ako aj prípadné dodatočné náklady na nevyhnutné prenocovanie a
stravovanie poisteného až do výšky dohodnutej poistnej
sumy.
Článok 23 • Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala
1. Poistná udalosť
Poistná udalosť nastane, ak sa plánovaný príchod na
domovskú stanicu/letisko, kde sa cesta podľa rezervácie poistenej služby začala, preukázateľne oneskorí, a preto nie je možná spiatočná cesta poisteného zo
stanice/letiska do bydliska podľa pôvodného plánu bez
prenocovania alebo táto nie je vhodná.
2. Poistné plnenie
Poisťovateľ poistenému uhradí nevyhnutné náklady na
taxík alebo namiesto toho potrebné a preukázané ďalšie
náklady na nutné prenocovanie a stravovanie až do výšky dohodnutej poistnej sumy.
C: Poistenie batožiny
Článok 24 • Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, krádež alebo
lúpež poistených predmetov osobnej potreby pri dokázaní
cudzieho vplyvu.
Článok 25 • Poistené a nepoistené predmety ako aj
predpoklady poistnej ochrany
1. Poistené sú veci osobnej potreby t.j. oblečenie, obuv,
toaletné potreby, kufre a cestovné tašky (pozri však bod
2 a 3), ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a veci
osobnej potreby, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a
pobytu v zahraničí.
2. Iba za nasledovných predpokladov sú poistené cenné
veci (napr. šperky, hodinky, kožuchy, luxusné doplnky
a iné), technické prístroje všetkého druhu a ich príslušenstvo (napr. fotograické, ilmovacie, videoprístroje,
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laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné
telefóny a iné), športové náradie (napr. bicykle, surfové
dosky, lyže, a iné), detské kočíky a hudobné nástroje ak
- ich poistené osoby v osobnej úschove bezpečne
vezú so sebou a dohliadajú na ne, aby odcudzenie treťou osobou bez prekonania prekážky nebolo
možné,
- boli odovzdané ubytovaciemu zariadeniu, do stráženej šatne alebo úschovy batožín,
- sa nachádzajú v uzatvorenej a uzamknutej miestnosti a využijú sa všetky dostupné bezpečnostné
zariadenia (sejfy, skrine atď.),
- sa nosia a používajú podľa určenia (športové náradia, pozri čl. 29 bod 3)
Za prekonanie prekážky sa nepovažuje rozrezanie batožiny, batohov a pod. alebo otvorenie batožiny, ktorá je
zabezpečená zipsom, remienkami a pod.
v úschove dopravnej spoločnosti:
technické prístroje všetkého druhu a ich príslušenstvo
(napr. fotograické, ilmovacie, video zariadenia, laptopy,
optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny
a iné), športové náradie (bicykle, surfy, lyže a iné), detské kočíky a hudobné nástroje ak boli v uzamknutých
schránkach odovzdané prepravcovi (vylúčené sú cenné
veci napr. šperky, hodinky, kožuchy, luxusné doplnky a
iné).
Poistené nie sú
peniaze, šeky, kreditné karty, cenné papiere, cestovné
lístky, doklady a dokumenty každého druhu, zvieratá,
starožitnosti, predmety s prevažne umeleckou a zberateľskou hodnotou, zbrane slúžiace inému účelu ako na
poľovačku, ako aj majetok na presťahovanie;
motorizované pozemné, letecké a vodné vozidlá, ale aj
vetrone, závesné klzáky, paraglajdery, draky, plachetnice
používané na ľade, plachetnice, ako aj ich príslušenstvo,
náhradné diely a špeciálna výbava;
predmety, ktoré slúžia na vykonávanie povolania, ako
obchodný tovar, kolekcia vzoriek, náčinie, nástroje a
technické prístroje všetkého druhu a ich príslušenstvo
(napr. laptopy).
Zbrane s príslušenstvom sú z poistnej ochrany vylúčené,
ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 26 • Doplnková poistná ochrana
Poisťovateľ uhradí poistenému až do výšky dohodnutej poistnej sumy náklady na:
1. následkom oneskoreného vydania batožiny v cieli cesty,
nevyhnutné náhradné predmety osobnej spotreby (neplatí v mieste bydliska);
2. následkom poistnej udalosti vzniknuté náklady na vystavenie náhradného cestovného lístka na meno poisteného;
3. následkom poistnej udalosti vynaložené úradné poplatky
za obstaranie náhradných cestovných dokladov poisteného v zahraničí a náklady za dopravu poisteného do
miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky.
Článok 27 • Poistná ochrana v nestráženom odstavenom motorovom vozidle/prívese
1. Vozidlo (príves) sa považuje za nestrážene odstavené
vtedy, keď ani poistený, ani ním poverená menom zná-
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ma dôveryhodná osoba nebola nepretržite pri zabezpečovanom vozidle (prívese). Stráženie otvoreného miesta
na všeobecné použitie neplatí ako stráženie.
2. Poistná ochrana sa vzťahuje na predmety, ak
2.1 sú uzavreté obalom z kovu, tvrdého plastu alebo skla a
nachádzajú sa v uzamykateľnom vnútornom alebo batožinovom priestore a všetky dané bezpečnostné zariadenia
sa využili. Predmety sa musia skladovať v batožinovom
priestore, ak taký existuje a úschova je v ňom možná, inak
sa musia uložiť tak, aby ich zvonku nebolo vidieť;
2.2 sú uschované v uzamknutej, na vozidle namontovanej
schránke z kovu alebo tvrdého plastu alebo sa nachádzajú v uzamknutom, bez použitia násilia nedemontovateľnom strešnom nosiči (lanková zámka nestačí);
2.3 ich úschova pri ubytovaní alebo v úschovni batožín nie
je možná, prípadne nie je vhodná, motorové vozidlo (príves) dokázateľne nebolo dlhšie ako 12 hodín odstavené
a jeden z vymenovaných predpokladov v bodoch 2.1 a
2.2 bol splnený.
3. Na jednostopovom motorovom vozidle prepravovaná
cestovná batožina musí byť uložená v uzatvorených a
uzamknutých schránkach z kovu alebo tvrdého plastu,
ktoré sa nedajú nepovolene bez použitia násilia otvoriť
alebo demontovať. Ostatné ustanovenia v bodoch 1 a 2
platia primerane.
4. Pri nestráženom odstavenom motorovom vozidle (prívese) sa poistná ochrana nevzťahuje na technické prístroje
akéhokoľvek druhu s príslušenstvom (napríklad fotograické, ilmovacie, video zariadenia, laptopy, optické
prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny) a športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže, detský kočík,
a pod.), cenné veci (šperky, hodinky, kožuchy, luxusné
doplnky a iné).
Článok 28 • Poistná ochrana pri stanovaní alebo
kempovaní
1. Poistná ochrana platí počas stanovania alebo kempovania výlučne v oiciálnom, úradmi, spolkami alebo súkromnými podnikmi zriadenom a uznávanom kempingu.
2. Na technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom
(napr. fotograické, ilmovacie, video zariadenia, laptopy,
optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny
atď.), športové náradie (bicykle, surfovacie dosky, atď.),
cenné veci (šperky, hodinky, kožuchy, luxusné doplnky
a iné) sa vzťahuje poistná ochrana, ak sú odovzdané
vedeniu kempingu do úschovy alebo sa nachádzajú v
motorovom vozidle (prívese) alebo v obytnom prívese a
podmienka podľa čl. 27, bodu 2.1 bola splnená.
Článok 29 • Výluky z poistenia
Poistná ochrana sa popri všeobecných výlukách uvedených
v čl. 5 nevzťahuje na udalosti, ktoré:
1. nastali pre prirodzený alebo nedostatočný stav, opotrebovanie, nedostatočné balenie alebo nedostatočné
uzatvorenie poisteného predmetu;
2. boli zapríčinené vlastným zavinením poisteného, zabudnutím, zanechaním, stratou, odložením, ponechané
zavesené alebo postavené, nedostatočnou úschovou
alebo nedostatočným strážením;
3. nastanú pri používaní na športovom náradí (bicykle, surfové dosky, lyže, atď.) a na detských kočíkoch;

4.
5.

predstavujú následok poistných udalostí (napr. náklady
na výmenu zámkov pri krádeži kľúča, náklady na zablokovanie platobných kariet, SIM kariet pri ich krádeži);
neovplyvňujú funkčnosť poisteného predmetu osobnej
potreby.

Článok 30 • Povinnosti poisteného
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poistený ďalej povinný:
1. škodové udalosti, ktoré nastali v úschove prepravnej
spoločnosti alebo ubytovacieho zariadenia, musí poistený týmto neodkladne oznámiť a žiadať o tom potvrdenie.
Zvonku nezistiteľné škody sa musia bezodkladne oznámiť po ich zistení. Súčasne treba zohľadniť reklamačné
a nárokové lehoty;
2. predložiť poisťovateľovi doklad o spôsobe prekonania
prekážok chrániacich poistené predmety pred odcudzením – policajnú správu.
Článok 31 • Poistné plnenie
1. Pri poistnej udalosti nahradí poisťovateľ poistenému až
do dohodnutej poistnej sumy
– sumu vo výške časovej hodnoty zničených alebo
odcudzených predmetov;
– náklady potrebné na opravu poškodených opraviteľných predmetov, najviac však do výšky ich časovej hodnoty;
– sumu zodpovedajúcu časovej hodnote materiálu za
ilmové, zvukové a dátové nosiče a podobné.
2. Poisťovateľ sa zrieka námietky podpoistenia.
3. Poisťovateľ poskytne poistenému plnenie uvedené v
bode 1. za škody na cenných veciach , technických prístrojoch všetkého druhu a ich príslušenstva, športovom
náradí a výbave, detských kočíkoch, ďalekohľadoch a
optických pomôckach akéhokoľvek druhu maximálne
do výšky 1/3 dohodnutej poistnej sumy.
Článok 32 • Náklady na prevod peňažných prostriedkov
1. Poistná udalosť
Poistná udalosť nastane, ak sa poistený počas cesty
dostane do inančnej núdze, lebo jeho cestovné platobné prostriedky sa bez jeho pričinenia stratili.
2. Poistné plnenie
2.1 Poisťovateľ sprostredkuje kontakt medzi poisteným a jeho domácou bankou, je nápomocný pri doručení sumy
poskytnutej z domácej banky a hradí náklady na prevod
peňažných prostriedkov.
2.2 Ak nie je možné nadviazať kontakt s domácou bankou
v priebehu 24 hodín, poskytne poisťovateľ zálohu až do
dohodnutej sumy pre tento prípad a hradí náklady na
prevod. Záloha sa poskytne iba proti potvrdeniu o prijatí
a záväzku splatenia.
3. Povinnosti poisteného
Poistený sa zaväzuje, že zálohu zaplatí poisťovateľovi do
dvoch týždňov po návrate z cesty, najneskôr však do
dvoch mesiacov od prijatia platby.
D: Úrazové poistenie
Článok 33 • Poistná udalosť a poistná ochrana
Poistná ochrana sa vzťahuje na osobu poisteného po nástupe
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na cestu. Poistnou udalosťou je vznik úrazu poisteného po
nástupe poisteného na cestu.
Článok 34 • Vecné obmedzenie poistnej ochrany
1. Poistné plnenie poisťovateľ poskytne iba za telesné poškodenie dôsledkom úrazu.
2. Pri posudzovaní stupňa invalidity sa vykoná zrážka vo
výške predchádzajúcej invalidity len vtedy, keď je úrazom postihnutá niektorá telesná alebo duševná funkcia,
ktorá už predtým bola narušená. Predchádzajúca invalidita sa posudzuje podľa čl. 37, bod 2 až 5.
3. Ak ochorenia alebo telesné nedostatky, ktoré už pred úrazom existovali, ovplyvnili následky úrazu, kráti sa plnenie
primerane podľa podielu ochorenia alebo telesného postihnutia, ak tento podiel predstavuje najmenej 25 %.
4. Pre organicky podmienené poruchy nervového systému
poisťovateľ poskytne plnenie, ak táto porucha bola spôsobená organickým poškodením spôsobeným úrazom.
Psychické chybné správanie (neurózy, psychoneurózy)
neplatia ako následky úrazu.
5. Pre medzistavcové hernie poisťovateľ plnenie poskytne, iba ak vznikli priamym mechanickým pôsobením na
chrbticu a nejde o zhoršenie ešte pred úrazom existujúcich príznakov choroby.
6. Pre prietrž brucha a podbrušia každého druhu sa poskytne plnenie, iba ak boli zapríčinené priamo zvonku
privodeným mechanickým pôsobením a neboli dedične
podmienené.
Článok 35 • Výluky z poistenia
Z poistenia sú popri všeobecných výlukách uvedených v čl.
5 vylúčené úrazy:
1. vzniknuté telesným poškodením pri liečebných postupoch a zásahoch, ktoré poistený na svojom tele uskutočnil alebo dá uskutočniť, ak podnetom na to nebola
poistná udalosť; ak bola poistná udalosť podnetom úkonu, čl. 5, bod 1.10 sa nepoužije;
2. pri použití leteckých dopravných prostriedkov, s výnimkou ako cestujúci v motorových lietadlách, ktoré sú určené na prepravu osôb. Ako cestujúci lietadlom platí
ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla
a ani nie je členom posádky, ani nevykonáva profesijnú
činnosť prostredníctvom lietadla;
3. pri riadení pozemných vozidiel a plavidiel, keď vodič na
ich použitie nemá v krajine nehody požadované vodičské oprávnenie;
4. v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného záchvatu
kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného.
Článok 36 • Povinnosti poisteného
Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poistený ďalej povinný:
1. po úraze bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc a pokračovať v lekárskom ošetrovaní až do ukončenia liečebného procesu; dodržiavať liečebný režim , podľa
možnosti odvrátiť a znížiť následky úrazu;
2. na žiadosť poisťovateľa dať sa vyšetriť poisťovateľom určenými lekármi;
3. splnomocniť tých lekárov alebo nemocnice, ktorí ho z
iných dôvodov ošetrovali alebo vyšetrili, a vyzvať ich, aby
poskytli poisťovateľovi požadované informácie a dodali
lekárske správy.

Článok 37 • Trvalé následky úrazu
1. Ak sa v priebehu jedného roka odo dňa úrazu preukáže na základe lekárskeho posudku, že následkom úrazu
zostali trvalé následky úrazu, pričom stupeň trvalých následkov úrazu bude poisťovateľom určený v súlade so
spôsobom určovania stupňa trvalých následkov úrazu
podľa bodov 2 až 5 najmenej na 50 %, poistenému bude vyplatená dohodnutá poistná suma.
2. Na zmeranie stupňa trvalých následkov úrazu platia nasledovne sadzby:
pri úplnej strate alebo úplnej strate funkcie
- jednej hornej končatiny od ramenného kĺbu 70 %
- jednej hornej končatiny od výšky lakťa
65 %
- jednej hornej končatiny od výšky pod lakeť
alebo jednej ruky
60 %
- jedného palca
20 %
- jedného ukazováka
10 %
- jedného iného prsta
5%
- jednej dolnej končatiny až do výšky nad
polovicu stehna
70 %
- jednej dolnej končatiny až do výšky polovice
stehna
60 %
- jednej dolnej končatiny do polovice lýtka
alebo jedného chodidla
50 %
- jedného palca na nohe
5%
- jedného iného prsta na nohe
2%
- zraku oboch očí
100 %
- zraku jedného oka
35 %
- zraku jedného oka, ktorú utrpel poistený
v dobe trvania poistenia, v prípade,
že poistený trpel pred úrazom slepotou
na druhé oko
65 %
- sluchu oboch uší
60 %
- sluchu jedného ucha
15 %
- sluchu jedného ucha ktorú utrpel poistený
v dobe trvania poistenia, v prípade, že poistený
trpel pred úrazom hluchotou na druhé ucho 45 %
- zmyslu čuchového
10 %
- zmyslu chuťového
5%
3. Pri čiastočnej strate orgánov alebo zmyslov, ako aj pri
čiastočnej strate funkcie orgánov alebo zmyslov sa na
určenie stupňa trvalých následkov úrazu použijú percentuálne sadzby stupňa trvalých následkov úrazu uvedené
v bode 2, pričom stupeň trvalých následkov úrazu poisťovateľ určí pomerným znížením príslušnej percentuálnej
sadzby stupňa trvalých následkov úrazu uvedenej v bode 2.
4. Ak sa stupeň trvalých následkov úrazu nedá určiť podľa
bodu 2, sú na určenie miery, do akej bola telesná alebo
psychická funkčná schopnosť obmedzená, rozhodujúce lekárske hľadiská.
5. Viaceré z bodov 2 až 4 vyplývajúce sadzby sa sčítavajú,
poistné plnenie je však obmedzené do výšky dohodnutej poistnej sumy.
Článok 38 • Stanovenie poistného plnenia
1. V prvom roku po úraze sa poistenému poskytuje invalidné plnenie, iba ak je z lekárskeho hľadiska jednoznačne
určený druh a rozsah následkov úrazu.
2. Ak nie je stupeň trvalých následkov úrazu jednoznačne určený, poisťovateľ ako aj poistený, sú oprávnení dať
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3.

stupeň invalidity každoročne počas štyroch rokov odo
dňa úrazu stanoviť lekárovi, a to po dvoch rokoch odo
dňa úrazu aj lekárskej komisii.
Ak poistený zomrie z inej príčiny ako následok pôvodne poisteného úrazu v priebehu štyroch rokov odo dňa
úrazu, plní sa iba vtedy, ak by sa na základe posledných
vyhotovených lekárskych nálezov muselo jednoznačne
počítať s minimálnymi 50 % trvalými následkami úrazu.
Pri neskoršom úmrtí nie je žiaden nárok na plnenie.

Článok 39 • Uznanie nároku na poistné plnenie poisťovateľom
Poisťovateľ je povinný vyjadriť sa pri nárokoch na plnenie pre
trvalé následky úrazu v priebehu troch mesiacov, či a v akej
výške uznáva povinnosť plnenia. Lehoty začínajú plynúť doručením dokladov, ktoré má predkladateľ nárokov predložiť na
zistenie priebehu úrazu a jeho následkov a o ukončení liečebného postupu.
Článok 40 • Postup pri rozdielnych názoroch (lekárska komisia)
1. V prípade rozdielnych názorov o druhu a rozsahu následkov úrazu alebo o tom, v akom rozsahu sa vzniknuté obmedzenie odvodzuje od poistnej udalosti, ďalej
pri ovplyvňovaní následkov úrazu ochoreniami alebo telesnými vadami, ako v prípade čl. 38 bodu 2, rozhoduje
lekárska komisia.
2. K rozdielnym názorom lekárskej komisie na rozhodnutie
vyhradeným v bode 1 môže poistený počas 6 mesiacov
od doručenia vyhlásenia poisťovateľa podľa čl. 39 po
oznámení svojich nárokov podať námietku a požadovať
rozhodnutie lekárskej komisie.
3. Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej komisie prislúcha
aj poisťovateľovi.
4. Pre lekársku komisiu určia poisťovateľ a poistený po jednom lekárovi uvedenom v zozname členov Slovenskej
lekárskej komory. Ak jedna zmluvná strana počas dvoch
týždňov od písomnej výzvy nevymenuje žiadneho lekára,
lekárska komisia stanoví lekára, ktorý je príslušný podľa
bydliska poisteného. Obaja lekári po dohode vymenujú
pred začatím svojej činnosti ďalšieho lekára ako predsedu, ktorý pre prípad, že by sa nezhodli alebo zhodli len
čiastočne, rozhodne v rámci limitov stanovených obomi
lekármi v posudkoch.
5. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekármi komisie a
podrobiť sa opatreniam, ktoré komisia považuje za potrebné.
6. Lekárska komisia vedie o svojej činnosti protokol, v
ktorom sa písomne zdôvodní rozhodnutie. Ak sa nedosiahne zhoda, každý lekár svoj názor zvlášť zaznamená do protokolu. Ak je potrebné rozhodnutie predsedu
komisie, aj on zapíše svoje rozhodnutie do protokolu s
odôvodnením. Spisy o konaní budú uschované u poisťovateľa.
7. Náklady lekárskej komisie stanoví komisia a budú ich v
určenom pomere znášať poisťovateľ a poistený. V prípade čl. 38 bodu 2 hradí náklady ten, kto požadoval nové
stanovenie. Podiel nákladov, ktoré má hradiť poistený,
je limitovaný 10 % poistnej sumy dohodnutej pre trvalé
následky úrazu.

Článok 41 • Náklady na pátranie a záchranu
1. Poistná udalosť
Nárok na poistné plnenie vznikne v prípade ak sa poistený dostal do tiesne a musí byť vyslobodený, či už je
nezranený, zranený, alebo mŕtvy, v dôsledku, že
1.1 utrpel úraz;
1.2 dostal sa do nebezpečenstva a tiesne v horách alebo na
vode;
1.3 bol odôvodnený predpoklad vzniku jednej z udalostí
uvedených v bodoch 1.1 a 1.2.
2. Poistné plnenie
Poisťovateľ nahradí preukázateľné náklady na pátranie,
záchranu a prepravu poisteného prostredníctvom profesionálnej záchrannej služby k najbližšej zjazdnej ceste
s pristaveným dopravným prostriedkom alebo do najbližšej nemocnice/zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ si
to jeho zdravotný stav vyžaduje.
E: Poistenie liečebných nákladov
Článok 42 • Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik akútneho ochorenia, telesného
zranenia vzniknutého v dôsledku úrazu poisteného počas
cesty alebo pobytu v zahraničí alebo úmrtie poisteného
počas cesty alebo pobytu v zahraničí (rozšírenie pozri v čl.
44). Za zahraničie sa nepovažuje v žiadnom prípade Slovenská republika a krajina, v ktorej má poistený bydlisko (trvalé
alebo prechodné).
Článok 43 • Rozsah poistného plnenia v zahraničí
1. Poisťovateľ nahradí až do výšky dohodnutej poistnej
sumy preukázané náklady na
1.1 ambulantné lekárske ošetrenie: náklady na ambulantné
lekárske ošetrenie do výšky 100,- EUR si poistený hradí
sám. Následne po predložení originálov účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto náklady preplatené.
Pri akútnom ošetrení zubov má poistený povinnosť
predložiť potvrdenie, že nejde o ošetrenie pre zanedbanú starostlivosť (potvrdenie o absolvovaní ročnej preventívnej prehliadky u zubára).
1.2 lekárom predpísané lieky;
1.3 zdravotne nevyhnutne potrebnú prepravu liekov, sér z
najbližšieho skladu;
1.4 liečebnú starostlivosť v nemocnici a dennú dávku pri pobyte v nemocnici, maximálne 30 dní od začiatku pobytu
v nemocnici. Nemocnica v krajine pobytu musí byť registrovaná v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a musí byť pod stálym lekárskym vedením. Treba využiť
najbližšiu nemocnicu nachádzajúcu sa v mieste pobytu poisteného alebo ďalšiu najbližšiu nemocnicu. Ak je
nutný pobyt poisteného v nemocnici, musí byť o tejto
skutočnosti bezodkladne informovaný poisťovateľ, inak
môže nastať krátenie plnenia. Ak nie je možná spätná
preprava poisteného na Slovensko, prípadne susediaceho štátu kde sa cesta začala pre jeho neschopnosť
prevozu, nahradí poisťovateľ náklady liečenia až do dňa
schopnosti prevozu poisteného, celkovo však nie dlhšie
ako 90 dní od vzniku poistnej udalosti;
1.5 poisťovateľom organizovanú prepravu a/alebo preloženie poisteného do najbližšej nemocnice, respektíve
zdravotníckeho zariadenia primeraným zdravotníckym
dopravným prostriedkom;
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1.6 spätnú prepravu poisteného organizovanú poisťovateľom a to len čo je zdravotne účelná a zastupiteľná,
primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom na
Slovensko alebo do iného susediaceho štátu, ak sa v
ňom cesta začala;
1.7 spiatočnú cestu spolucestujúceho poisteného, ak tento
musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiť z dôvodu prevozu poisteného alebo na základe nemocničného
pobytu poisteného ho musí predĺžiť. Cesta na Slovensko
prípadne do susediaceho štátu kde sa cesta začala sa
organizuje v najkratšom možnom termíne a uskutoční sa
primeraným dopravným prostriedkom; poisťovateľ nahradí tie náklady, ktoré vzniknú nepoužiteľnosťou alebo
iba čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplatených leteniek na spiatočný let alebo iných cestovných
dokladov. Do ambulantných lietadiel možno vziať ďalšiu
osobu len vtedy, ak je v lietadle dostatok miesta;
1.8 prepravu cestovnej batožiny poisteného a jeho sprevádzajúcej osoby;
1.9 cestu jednej osobe poverenej poisteným na miesto pobytu a späť do bydliska poisteného, ak je na základe
poistnej udalosti potrebný opatrovateľ, ktorý jeho spolucestujúce neplnoleté deti privedie domov;
1.10 prevoz telesných pozostatkov poisteného na územie
Slovenskej republiky, resp. po dohode s poisťovateľom
alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európskej únie;
2. Ak trvá nemocničný pobyt v zahraničí dlhšie ako 5 dní,
poisťovateľ organizuje cestu poistenému blízkej osobe
do miesta nemocničného pobytu a odtiaľ späť do bydliska a preberá náklady za primeraný dopravný prostriedok. Náklady pobytu na mieste budú nahradené až do
výšky zmluvne dohodnutej poistnej sumy.
3. Poisťovateľ poskytne nemocnici v cudzine, ak je to potrebné, záruku na náklady až do 15 000,- EUR, ktorá sa
v prípade potreby zvýši až do výšky dojednanej poistnej
sumy. Ak je v tejto súvislosti alebo v súvislosti s plnením
podľa bodu 1.5 alebo 1.6 potrebná záloha a poisťovateľom vynaložené sumy neprevezme zdravotný poisťovateľ alebo tretia osoba alebo ich nemusí poisťovateľ
podľa zmluvy plniť, poistený ich musí splatiť v priebehu
mesiaca od zúčtovania poisťovateľovi.
4. Lekárske a/alebo nemocničné faktúry musia obsahovať
meno, dátum narodenia poisteného ako aj druh ochorenia a ošetrenia. Faktúry alebo účtovné doklady musia byť
vystavené v nemeckom, anglickom, talianskom, španielskom alebo francúzskom jazyku. Ak to tak nie je, od poistného plnenia sa odpočítajú náklady na preklad do jazyka.
5. Poistné plnenie sa poskytuje v mene EUR. Prepočítanie devíz sa vykoná, len čo sa preukáže nákup týchto
devíz pri použití preukázaného výmenného kurzu. Ak sa
nepredloží doklad, platí výmenný kurz podľa kurzového
lístka Národnej banky Slovenska platného v čase vzniku
poistnej udalosti.
6. Ak existuje vzhľadom na plnenia podľa bodu 1.1 až 1.5
pre poisteného možnosť uplatnenia si náhrady vzniknutých liečebných nákladov z iného existujúceho poistenia
v zdravotnej, sociálnej alebo inej poisťovni, svoje nároky si uplatní najskôr u nich. Ak malo vedomé porušenie
tejto povinnosti poisteného podstatný vplyv na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, poisťovateľ je
oprávnený poistné plnenie znížiť.

Článok 44 • Rozsah poistného plnenia v Slovenskej
republike
Pre poistné udalosti, ktoré nastali na Slovensku nahradí poisťovateľ preukázané náklady až do dohodnutej poistnej sumy
za nasledovných podmienok:
1. Náklady za prepravu pri preložení do najbližšej nemocnice v mieste bydliska na území Slovenska pri predpoklade, že nemocnica, v ktorej je poistený ošetrovaný, je
najmenej 50 km vzdialená od bydliska poisteného, že
pobyt v nemocnici sa dá očakávať dlhšie ako 5 dní a
ošetrujúci lekári súhlasia s preložením.
2. Náklady za organizovanie cesty poisteného blízkej osoby na miesto nemocničného pobytu a odtiaľ späť do
miesta bydliska primeraným dopravným prostriedkom,
pri predpoklade, že pobyt v nemocnici trvá dlhšie ako
5 dní a neuskutoční sa žiadna preprava na preloženie
(pozri bod 1). Poisťovateľ uhradí vzniknuté náklady na
prepravu na území Slovenskej republiky cestným hromadným dopravným prostriedkom, prípadne nad 500
kilometrov od miesta bydliska aj náklady na letenku v
ekonomickej triede). Náklady pobytu na mieste budú
nahradené až do zmluvne dohodnutej poistnej sumy.
3. Náklady za prevoz zosnulého.
Článok 45 • Výluky z poistenia
Poistná ochrana sa popri všeobecných výlukách uvedených
v čl. 5 nevzťahuje na náklady za:
1. ošetrenie a prepravu poisteného v súvislosti s
1.1 dialýzou, transplantáciou orgánov, AIDS, schizofréniou;
1.2 chronickým alebo existujúcim ochorením (pre poistenie
„PLUS“ pozri však čl. 46);
2. ošetrenia, ktoré sú výlučným alebo čiastočným dôvodom nástupu na cestu;
3. ošetrenia, pri ktorých bolo už pri nástupe na cestu isté
alebo sa muselo očakávať, že môžu nastať pri plánovanom priebehu cesty;
4. využité miestne liečebné úkony (kúpeľná starostlivosť);
5. konzervačné alebo protetické zubné ošetrenia; poisťovateľ preberá len náklady za akútne zubné ošetrenie,
ktoré nie je dôsledkom zanedbanej starostlivosti;
6. poskytovanie liečebných pomôcok (napr. okuliare, vložky, protézy);
7. pôrod, vyšetrenie (vrátane laboratórneho a ultrazvukového) na zistenie tehotenstva, interrupciu, vyšetrenie a
liečbu neplodnosti a umelé oplodnenie, cytológiu;
8. očkovanie, lekárske posudky a atesty;
9. kontrolné vyšetrenia a doliečenie (napr. rehabilitácia);
10. mimoriadne úkony v nemocnici (ako jednolôžková izba,
telefón, TV, rooming-in atď.);
11. kozmetické ošetrenia a operácie;
12. ošetrenia a prepravy súvisiace s úrazmi
12.1 zapríčinené telesným poškodením pri liečebných opatreniach a zákrokoch, ktoré poistený dal vykonať alebo
vykoná na svojom tele, ak na to nebol podnet z poistnej
udalosti. Ak bola poistná udalosť podnetom, čl. 5 bod
1.10 sa nepoužije;
12.2 pri použití leteckých dopravných prostriedkov s výnimkou ako cestujúci v motorových lietadlách, ktoré sú prípustné na prepravu osôb. Ako cestujúci lietadlom platí
ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla
a ani nie je členom posádky, ani nevykonáva profesijnú
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činnosť prostredníctvom lietadla;
12.3 pri riadení pozemných vozidiel alebo plavidiel, ak vodič
pri ich používaní v krajine vzniku nákladov nevlastní požadované vodičské oprávnenie. Táto výluka platí aj pri
riadení pozemných vozidiel alebo plavidiel mimo verejnej
premávky.
13. Prepravu poisteného podľa Článku 43 bod 1.5. a bod
1.6. VPP ambulantným lietadlom bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poisťovateľa.
Článok 46 • Poistná ochrana pri chronických a existujúcich ochoreniach v Poistení liečebných nákladov PLUS, Cestovnom poistení PLUS, Komplexnom
cestovnom poistení PLUS
Chronické a existujúce ochorenia ako aj následky úrazov,
ktoré boli liečené pred nástupom na cestu, alebo si liečenie
vyžadovali, sú poistené iba v Poistení liečebných nákladov
PLUS, Cestovnom poistení PLUS, Komplexnom cestovnom
poistení PLUS, ak ide o neočakávané akútne zhoršenie. V
týchto prípadoch budú náklady uvedené v čl. 43 hradené
až do dohodnutej poistnej sumy (pre chronické a existujúce
ochorenia).
Článok 47 • Povinnosti poisteného
Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poistnú udalosť
poisťovateľovi, v každom prípade najneskôr do termínu, ku
ktorému podľa rozsahu plnenia (čl. 43) vzniknú náklady. Organizačné opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí určiť
poisťovateľ, poisťovateľ uhradí náklady len do výšky nákladov
ním určených organizačných opatrení.
F: Poistenie zodpovednosti
Článok 48 • Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je škoda na veci a/alebo zdraví, ktorú spôsobil poistený svojím konaním alebo opomenutím
tretej osobe počas cesty a za ktorú zodpovedá v zmysle
občianskoprávnych predpisov, a z ktorej poistenému vyplýva povinnosť náhrady škody (čl. 49). Za tretiu osobu
sa nepovažuje spolucestujúca osoba.
2. Viaceré škodové udalosti, ktoré spočívajú v tej istej alebo podobnej príčine spôsobenej jediným konaním alebo
opomenutím poisteného, sa považujú za jednu poistnú
udalosť.
Článok 49 • Poistná ochrana
1. Pri poistnej udalosti poisťovateľ preberá
1.1 plnenie povinnej náhrady škody, ktorá poistenému vyplýva na základe škody na veci a/alebo škody na zdraví,
na základe príslušných právnych predpisov upravujúcich
občianskoprávnu zodpovednosť.
1.2 náklady na zisťovanie a odmietnutie povinnosti náhrady
škody požadovanou treťou osobou v rámci čl. 50.
2. Poistenie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody
poisteného z rizika bežného života (s výnimkou podnikateľskej, profesijnej alebo inej zárobkovej činnosti),
predovšetkým
2.1 z používania bicyklov;
2.2 z neprofesionálneho vykonávania športu s výnimkou poľovačky;
2.3 z povolenej držby sečných, bodných a strelných zbraní

2.4
2.5
2.6
2.7

a z ich používania ako športového náradia a na sebaobranu;
z držania malých zvierat s výnimkou psov a exotických
zvierat;
z príležitostného používania, avšak nie držby motorových
člnov a plachetníc, za predpokladu, že vodič je držiteľom
potrebného oprávnenia na vedenie člnu;
z používania ostatných nie motorom poháňaných plavidiel ako aj nie motorom poháňaných lodných a leteckých modelov (modely do 5 kg);
pri používaní prenajatých obytných priestorov a iných
prenajatých priestorov, ako aj v nich sa nachádzajúceho
inventára (s výnimkou poškodenia opotrebovaním).

Článok 50 • Rozsah poistenia
1. Dohodnutá poistná suma, platí spoločne pre škody na
veci a zdraví.
2. Poistené plnenie zahŕňa nevyhnutné súdne a mimosúdne náklady na zistenie a odmietnutie povinnosti poisteného na náhradu škody požadovanú treťou osobou, a to
aj vtedy, ak sa nárok preukáže ako neopodstatnený.
3. Poistné plnenie zahŕňa ďalej náklady na vedenie obhajoby na pokyn poisťovateľa v trestnom alebo disciplinárnom
konaní. Náklady podľa bodu 2 a 3, ako aj náklady na záchranu poškodeného budú započítané do poistnej sumy.
4. Ak malo vedomé porušenie povinností poisteného v
článku 52 týchto VPP podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie
na rozsah jeho povinnosti plniť.
Článok 51 • Výluky z poistenia
1. Poistenie sa popri všeobecných výlukách z poistenia
uvedených v čl. 5 nevzťahuje na povinnosti náhrady
škody pri škodách, ktoré spôsobil poistený alebo osoby
konajúce v mene poisteného držbou alebo používaním
1.1 lietadiel alebo leteckých prístrojov;
1.2 pozemných vozidiel alebo plavidiel alebo ich prívesov,
ktoré majú úradné poznávacie značky, prípadne ich musia mať podľa na Slovensku platných nariadení;
1.3 motorom poháňané plavidlá (okrem čl. 49 bod 2.5)
2. Poistná ochrana sa nevzťahuje na
2.1 nároky presahujúce rozsah zákonnej povinnosti náhrady
na základe zmluvy alebo zvláštneho prísľubu;
2.2 plnenie zmlúv a plnenie náhrad namiesto nich;
2.3 škody, ktoré utrpel samotný poistený alebo jeho rodinní
príslušníci);
2.4 škody spôsobené znečistením alebo poškodením životného prostredia;
2.5 škody, ktoré vznikli v súvislosti s psychickým ochorením
poisteného.
3. Poistenie nezahŕňa povinnosť náhrady škody pri škodách vzniknutých na
3.1 veciach, ktoré poistený alebo v jeho mene konajúce
osoby zapožičali, prenajali, vzali do nájmu alebo úschovy (okrem čl. 49 bodu 2.7);
3.2 veciach, ktoré vznikli pri alebo v dôsledku ich používania,
prepravou, spracúvaním alebo inými činnosťami;
3.3 veciach postupnými emisiami alebo postupným pôsobením teploty, plynov, pár, tekutín, vlhkosti alebo neat-
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4.
5.
6.

mosférických zrážok, pri nukleárnych udalostiach ako aj
kontamináciou rádioaktívnych látok.
Povinnosť náhrady škody zo straty osobných vecí tretích
osôb nie je poistením krytá.
Škodové udalosti, ktorých príčina nastala pred začiatkom poistenia, nie sú poistením kryté.
Zodpovednosť za škodu za čisté inančné škody nie je
poistením krytá.

Článok 52 • Povinnosti poisteného
Poistený musí poisťovateľovi najmä:
1. Predložiť uplatnenie nároku poškodeného na náhradu
škody;
2. Zaslať oznámenia o výmere trestu ako aj o začiatku trestného, správneho alebo disciplinárneho konania proti poistenému;
3. Doložiť všetky úkony tretej osoby na súdne uplatnenie
požiadaviek na náhradu škody. Poistený nie je oprávnený úplne ani čiastočne posudzovať nárok na náhradu
škody bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa.
Článok 53 • Splnomocnenie poisťovateľa
Poisťovateľ je oprávnený vypracovať všetky vyjadrenia, ktoré
považuje za vhodné, v mene poisteného v rozsahu svojej
povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
G: Asistenčné služby
Článok 54 • Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania v zahraničí
1. Poistná udalosť
Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie
alebo ho vzali do väzby v zahraničí. Za zahraničie sa v
žiadnom prípade nepovažuje Slovensko a krajina, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko.
2. Poistné plnenie
Poisťovateľ poskytne pomoc pri zabezpečení právneho
zástupcu, ako aj tlmočníka. Poisťovateľ ďalej poskytne
zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do
výšky dohodnutej sumy.
3. Povinnosť poisteného
Poistený sa zaväzuje vrátiť zálohu poisťovateľovi v priebehu dvoch týždňov po návrate z cesty, najneskôr však
do dvoch mesiacov po prijatí platby podľa bodu 2 tohto
článku VPP.

Tieto Všeobecné poistné podmienky cestovného
poistenia ECP VPP 2019 v2 Generali Poisťovňa,
a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
nadobúdajú účinnosť dňom 07.06.2019 a nahrádzajú
predchádzajúce Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP VPP 2019 Generali Poisťovňa,
a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.
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