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Základní parametry

Typ pojištění cestovní pojištění

Předmět pojištění pojistná nebezpečí spojená s cestováním 

Územní platnost zahraničí nebo ČR 

Doba trvání smlouvy denní, pololetní a roční 

Frekvence placení jednorázově  

Účastníci pojištění občané ČR i cizí státní příslušníci

Spoluúčast odpovědnost: 5.000 Kč
stornovací poplatky: 20 %

Pro koho je cestovní pojištění určeno?
• Pro ty, kteří cestují do zahraničí za prací, na dovolenou nebo za sportem. 
• Pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že když se něco stane, budou řádně 

ošetřeni a dostane se jim odpovídající lékařská péče.
• Pro ty, kteří chtějí být zabezpečeni pro případ, že způsobí někomu 

dalšímu újmu na zdraví či škodu na majetku. 

Produktový
list
 

Proč cestovní pojištění, když jsme v Evropské Unii?
Členství ČR v EU přináší pro občany ČR při pobytu v jiné členské zemi EU 
nárok na stejnou zdravotní péči, jako mají tamní občané.
• Na místě bude nemocný hradit spoluúčast dle pravidel platných pro 

pojištěnce v dané zemi.
• Péče je hrazena pouze ve smluvních zdravotnických zařízeních.
• Péče není hrazena v soukromých zdravotnických zařízeních či 

u soukromých lékařů, kteří poskytují péči v letních i zimních turistických 
destinacích.

•  Nejsou hrazeny zdravotní repatriace a repatriace tělesných ostatků.

Rozsah pojištění a hlavní výhody
• Léčebné výlohy v zahraničí
 Neomezené limity pro LVZ včetně převozů nemocných zpět do ČR, 

základní asistence 24/7 hodin denně.
 Připojištění sportovních aktivit (dle rizikovosti - základní, rizikové, 

nepojistitelné).
• Úrazové pojištění

Trvalé následky úrazu či smrt pojištěného, denní odškodné za dobu 
léčení.

• Pojištění zavazadel
Cestovní zavazadla a věci osobní potřeby s limitem 20 000 Kč.  
Zpoždění letu a zavazadel o více než 6 hodin.

  Pronájem náhradního sportovního vybavení.  
• Připojištění zavazadel

Cestovní zavazadla a věci osobní potřeby s limitem 50 000 Kč.
• Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
 Újma třetí osobě v běžném občanském životě na zdraví, majetku. 
• Doplňkové asistenční služby
 Opatrovník, zničení/ztráta dokladů. 
•  Pojištění stornovacích poplatků
 Nevratné náklady za cestovní služby (letenky, zájezdy, jízdenky). 

Jedno pojištění pro všechny typy cest – bez rozdílu ceny pro sportovní,
pracovní a turistické cesty
Pojištění všech věkových kategorií – výhodná cena pro děti a možnost
pojištění seniorů 
Sleva pro skupiny – při pojištění 3 a více osob na smlouvě se nehradí
minimální pojistné

Komerční pojištění se tedy i po vstupu do EU vyplatí!

PL
CP

/0
7/

20
15

/2
85

S vámi od A do Z

Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku pojištění. 
Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných 
podmínkách a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.

INTERNÍ MATERIÁL



Chronické 
onemocnění

 Pokud za posledních 9 měsíců došlo ke zhoršení chronického 
onemocnění a vyžádalo si hospitalizaci či změnu léčebných 
postupů nebo užívání léků, není léčba hrazena.

Těhotenství

 Náklady spojené s rizikovým těhotenstvím a s normálním 
těhotenstvím po ukončení 26. týdne těhotenství a veškerými jeho 
komplikacemi a následky včetně porodu nejsou hrazeny. Dále 
nehradíme zjištění těhotenství, prenatální péči.

Úhrada léků

 Hradíme náklady za bezodkladné lékařské vyšetření v důsledku 
úrazu nebo akutního onemocnění včetně léků na lékařský předpis.

 Léky bez lékařského předpisu nejsou hrazeny.

Stornovací 
poplatky 

 Lze sjednat jeden den po zaplacení zálohy, doplatku nebo 
celkové ceny cestovní služby.

 Do ceny cestovní služby se zahrnují i náklady na skipas.

Poškození 
zavazadel

 Poškození přepravcem při přepravě není hrazeno.
Náhradu škody je třeba požadovat po přepravci, který má povinnost 
být pojištěn.   

Asistence 

 Pro garanci úhrady nákladů je nutné vždy kontaktovat asistenci 
v případě specializovaného vyšetření, hospitalizace, úmrtí, škod a 
jiné újmy z pojištění odpovědnosti a zajištění dopravy zpět do ČR.        

 Neproplácíme náklady za telefonické hovory s asistencí (mobilní 
spojení - roaming).

 Lze požádat asistenci o zpětné zavolání na pevnou linku.

 Nehradíme náklady za dopravu taxi službou související 
s pojistnou událostí či jakoukoliv jinou dopravu, kterou nezajišťuje 
asistenční služba.

Při onemocnění nebo úrazu
•  Vyhledat nejbližší zdravotnické zařízení.
•  Ve vážných případech (hospitalizace, operace aj.) 

kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny.
•  V případě úhrady nákladů na místě si vyžádat lékařskou 

zprávu s uvedením diagnózy a originály účtů ke všem 
uskutečněným platbám.

Při odcizení, zničení nebo poškození zavazadel
•  Obrátit se na nejbližší policejní stanici a vyžádat si policejní 

protokol.
•  Uplatnit nárok na náhradu škody u veřejného subjektu, 

u kterého ke škodě došlo (dopravce, ubytovací zařízení, 
apod.).

Při odpovědnosti za škodu a jinou újmu
•  Kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny.
•  V žádném případě neuznávat jakoukoliv odpovědnost 

za škodu a jinou újmu nebo podepisovat dokumenty bez 
řádného porozumění.

•  Vznik škody nebo újmy je potřeba ohlásit na policii 
a vyžádat si policejní protokol.

•  Pro případný výslech si v případě potřeby vyžádat 
tlumočníka do ČJ.

•  Škodní událost doplnit o prohlášení svědků.
•  Zdokumentovat, např. vyfotografovat okolnosti vzniku 

a místa události.

Při srážce s další osobou na sjezdovce navíc
•  Zjistit jména a adresy dalších účastníků a svědků nehody.
•  Přivolat policii nebo pracovníka horské služby a vyžádat si 

protokol o nehodě.

Vysvětlujeme Doporučení, jak postupovat

•  24 hodin denně v českém jazyce
•  Poradí, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění 

a na které zdravotnické zařízení se obrátit.
•  Zajistí ošetření, kontroluje průběh léčby, tlumočí 

požadavky.
•  Zabezpečí kontakt s rodinou.
•  Zorganizuje transport nebo repatriaci a mnoho dalšího.

Asistenční služba

+420 241 170 000 volba 0.2

Nejlepší cestovní pojištění 
•  TTG Travel Awards – nejlepší cestovní pojištění univerzální pojišťovny

a druhé místo celkem v roce 2013 a 2014

Kolik stojí lékařské výkony v zahraničí

Řecko zápal plic, srdeční arytmie 1.853.092 Kč

USA bakteriální infekce, slabost, zvracení 689.190 Kč

Švýcarsko zlomená klíční kost 238.399 Kč

Egypt bolest žaludku 161.087 Kč

Rakousko řezná rána na stehně  153.808 Kč

Itálie infarkt 82.500 Kč

Chorvatsko následky tonutí 53.567 Kč



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b005400690073006b006f007600e10020006b00760061006c006900740061005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        11.338580
        11.338580
        11.338580
        11.338580
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


