
Prvé cestovné, horské a úrazové poistenie cez SMS  
na poslednú chvíľu  

   

 

 

Poistiť seba a svojich blízkych je teraz také jednoduché 
ako poslať SMS. Nech cestujete do zahraničia na 
dovolenku alebo služobnú cestu, do slovenských hôr na 
lyžovačku alebo turistiku, Prvé cestovné, horské či 
úrazové poistenie cez SMS môžete uzavrieť cez svoj 
mobilný telefón kedykoľvek a kdekoľvek ste.  

 
Sledujte www.smspoistenie.sk !  

   

Stačí, ak si zapamätáte jedno telefónne číslo: 6655.  

   

Vyberte si typ poistenia 
Ešte pred uzavretím poistenia si vyberte jeden z nasledujúcich typov poistenia, označený 
písmenom. Písmeno vybraného typu poistenia potom uvediete v SMS správe.  

   

   

Dôležité upozornenia:  

• poistné je oslobodené od DPH   
• cena za poistenie bude zahrnutá vo vašej najbližšej faktúre od vášho mobilného 

operátora, resp. stiahnutá z vášho predplateného kreditu   



• službu poistenie cez SMS môžu využívať zákazníci slovenských mobilných 
operátorov Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., a Telefónica Slovakia, 
s.r.o.   

• na platbu SMS poistenia nie je možné využiť bonusový kredit  
• telekomunikačný poplatok, ktorý si účtuje mobilný operátor za uzavretie 

poistenia (cena 2 SMS), je uvedený v aktuálnom cenníku mobilného operátora. 
Viac informácií získate u svojho mobilného operátora!   

• na 1 zmluvu je možné uzatvoriť len jeden druh poistenia pre 1 osobu.  

   

Ako uzavriete cestovné poistenie, poistenie do slovenských hôr a úrazové poistenie cez 
SMS?    

1. Na číslo 6655 pošlete SMS správu v tvare: Meno Priezvisko RCbezLomitka 
ddmmyyyy ddmmyyyy Typpoistenia 
Príklad:  Peter Poistený chce uzatvoriť Cestovné poistenie cez SMS, platné od 1. 
marca do 5. marca 2009, pričom typ poistenia si vyberie - Cestovné poistenie 
TURISTA, čiže typ A. SMS bude mať tvar:  
Peter Poisteny 8024568748 01032009 05032009 A 

2. Následne obdržíte bezplatnú SMS správu obsahujúce vaše zadané údaje a 
potvrdzujúcu vaše poistenie.  

3. Ak všetky údaje súhlasia, uzavretie poistenia potvrdíte zaslaním SMS správy so 
svojím rodným číslom bez lomítka na 6655. 

4. Nakoniec dostanete dve SMS správy potvrdzujúce poistenie.  

 
Cena za poistenie bude zahrnuté vo Vašej faktúre od Orange alebo T-Mobile. Cestovné a 
úrazové poistenie začne platiť dve hodiny od jeho uzatvorenia, poistenie do slovenských 
hôr platí okamžite.  

   

Alebo - ako si to celé zjednodušíte! 
Alternatívnym, zjednodušeným spôsobom uzavretia poistenia je, ak pošlete prázdnu SMS 
správu* na číslo 6655 a následne obdržíte SMS správy s inštrukciami, ako ďalej postupovať.  
 
Máte smartphone s operačným systémom Android alebo iOS (iPhone)? Stiahnite si mobilnú 
aplikáciu a poisťujte sa cez SMS rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Viac 
info tu >>  

   

Ďalšie užitočné informácie  

Z vášho mobilného telefónu môžete uzatvoriť poistenie aj pre iné osoby, maximálne však v 
hodnote 99,58 EUR (2.999,95 SKK) /mesiac (limit platí pre 1 SIM kartu).  
 
Jednou SMS správou sa môžete poistiť na maximálne obdobie 12 dní a poistenie je možné 
uzatvoriť maximálne na rok vopred. Poistenie môžu uzavrieť zákazníci fakturovaných služieb 



aj predplatených služieb. Sumu za uzavreté poistné zaplatíte v najbližšej faktúre, resp. sa 
ihneď odráta z kreditu.  

 
Neprehliadnite: Poistné podmienky SMS poistenia. Za tieto poistenia ako za vlastný produkt 
plne zodpovedá Union poisťovňa, nie mobilní operátori.  

 
   

Stornovanie poistenia 
V prípade, že chcete poistenie stronovať, môžete tak spraviť rovnako cez sms. Požiadavku na 
poistenie bude možné stornovať, pokiaľ nebola potvrdená, a to zaslaním SMS správy na číslo 
6655, v tvare: storno RCbezLomitka.  

 
V prípade, že svoju cestu nakoniec neuskutočníte, je možné použiť storno poistenia. Najskôr 
deň predchádzajúci dňu začiatku vami dojednaného poistenia môžete požiadať o stornovanie 
poistenia, a to SMS správou na číslo 6655 v tvare: storno RCbezLomitka  

   

Zistenie statusu poistenia 
Ak chcete zistiť, či ste momentálne poistený, zašlite SMS správu na číslo 6655, v tvare: 
STATUS RCbezLomitka. Zistiť status poistenia je možné len z telefónneho čísla, z ktorého 
bolo poistenie pre dané rodné číslo objednané.  

   

Asistenčné služby 
V prípade, že sa dostanete do poistnej situácie, v ktorej potrebujete pomoc, zaslaním SMS 
správy v tvare „Help"  na číslo 6655 vám príde SMS správa s kontaktami na asistenčnú 
službu EuroCross (ak ste v zahraničí) alebo na Horskú záchrannú službu (ak ste na horách v 
Slovenskej republike).  

   

• *  pre klientov T-Mobile zadarmo  

 
 

 


