Balíčky cestovního pojištění pro CK
DRUH POJIŠTĚNÍ
územní platnost

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Travel Standard
EV

a) ambulantní ošetření včetně
předepsaných léků, hospitalizace a
lékařské
ošetřování
během
hospitalizace,
přeprava
do
nejbližšího zdravotnického zařízení,
přeprava pojištěného zpět do vlasti.

Travel Plus
EV

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

1) Pojištění léčebných výloh
b) přeprava tělesných ostatků
c) akutní stomatologické ošetření
(včetně extrakce nebo výplně)

Asistenční služby v zahraničí

2) Pojištění odpovědnosti
3) Úrazové pojištění

4) Pojištění zavazadel

5) Letecká asistence

6) Pojištění storna zájezdu

d) nezbytné náklady na dopravu a
ubytování opatrovníka
24 - hodin denně dostupný servis při
pojistné události v zahraničí

do výše limitu

do výše limitu

1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
a) majetková újma
b) újma způsobená člověku na
zdraví a při usmrcení
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
200 000 Kč
400 000 Kč
a) smrt následkem úrazu
200 000 Kč
400 000 Kč
b) trvalé následky úrazu
a) poškození, zničení, odcizení a
ztráta jedné věci
15 000 Kč
15 000 Kč
b) poškození, zničení, odcizení a
ztráta všech věcí
15 000 Kč
30 000 Kč
pomoc klientovi v případě letecké
nepravidelnosti Covid asistance
pomůže vyhledat aktuální informace
a pravidla pro vycestovní z ČR a
poskytne součinnost při objednání vymožená částka vymožená částka
na PCR test v předem stanovený
čas v okolí bydliště klienta
Storno cesty z důvodu vážného
akutního onemocnění či úrazu
pojištěného;
úmrtí
pojištěného,
náhlého úmrtí někoho z blízkých
příbuzných pojištěného; zničení,
poškození
či
ztráty
majetku
pojištěného.

Spoluúčast

15 000 Kč

30 000 Kč

20%

20%

500 Kč/den,
maximálně
10 000 Kč

500 Kč/den,
maximálně
10 000 Kč

odškodné za každý započatý den
hospitalizace spadající do doby
trvání zájezdu, pokud hospitalizace
trvá déle než 24 hodin

7) Pojištění nevyužití
dovolené

odškodné za každý započatý
nevyužitý den dovolené z důvodu
úmrtí
blízkých
příbuzných
pojištěného a rovněž blízkých
příbuzných jeho manžela/manželky
či
registrovaného
partnera/partnerky.
Odškodné za každý započatý
nevyužitý den dovolené z důvodu
zmeškání nalodění na loď (zpoždění
hromadného dopravního prostředku,
nepojízdné vozidlo nebo dopravní
nehoda)

8) Ztráta dokladů

9) Pojištění asistence pro
vozidlo na dovolenou

Úhrada poplatků vynaložených za
vydání náhradního cestovního nebo
přepravního
dokladu,
včetně
dopravy do místa nejbližšího
zastupitelského úřadu
Poskytnutí
asistenčních
motorovým vozidlům do
celkové hmotnosti.

služeb
3,5 t.

5 000 Kč

rozsah dle VPP

5 000 Kč

rozsah dle VPP

10) Pojištění COVID-19
Prodejní cena - dospělí (18+)
Prodejní cena - děti

Připojištění COVID-19

Preventivní karanténa

Koeficient připojištění

50 Kč
25 Kč

Připojištění do zemí a oblastí, do
kterých Ministerstvo zahraničních věcí
ČR nedoporučuje cestovat. Nevztahuje
se na země a oblasti, do kterých MZV
ČR zakazuje cestovat.
úhrada ubytování a stravování
nehrazeného místními úřady
úhrada dopravy do ČR, pokud není
možné přicestovat dle původního
cestovního plánu
2

63 Kč
32 Kč

