
Přehled pojistného plnění:
Celkový limit 100 000 000 Kč 
Limit pojištění léčebných výloh v zahraničí (LVZ) 100 000 000 Kč 
ambulantní lékařské ošetření 100 000 000 Kč
léky a další zdravotnický materiál 100 000 000 Kč
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice 100 000 000 Kč
léčba, diagnostika a operace 100 000 000 Kč
převoz pojištěného do ČR, repatriace ostatků do ČR 100 000 000 Kč
výlohy na dopravu rodinného příslušníka při repatriaci pojištěného 100 000 000 Kč
akutní zubní ošetření 20 000 Kč
výlohy na ubytování rodinného příslušníka při hospitalizaci pojištěného max. 100 000 Kč
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč 
dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 15 000 000 Kč 
náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou 
související s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého 
ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů

30 000 Kč, 
spoluúčast 10 %

náklady na návrat zpět do domovského státu po ukončení nařízené preventivní 
karantény mimo území domovského státu v souvislosti s onemocněním a/
nebo důvodným podezřením z onemocnění COVID-19, pokud pro návrat 
zpět do domovského státu nebylo možné využít původně plánovaný způsob 
dopravy

30 000 Kč, 
spoluúčast 10 %              

Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu hospitalizace 100 Kč/den, celkem max. 20 dní
Pojištění zavazadel a cestování letadlem
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
škoda na jedné věci 10 000 Kč
škoda způsobená vloupáním do vozidla 10 000 Kč
škoda na jedné věci odcizené z vozidla 5 000 Kč
zpoždění odletu o více než 7 hodin nebo zrušení letu 500 Kč za hodinu, celkem max. 7 000 Kč
zpoždění zavazadel o více než 7 hodin 7 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, celkem max. 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
za škody na zdraví nebo usmrcením 3 000 000 Kč
za škody na věci 1 000 000 Kč
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
škody následné 200 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč
Asistenční služby
telefonická pomoc ano
Pojištění doplňkových asistenčních služeb           
všechny škody z pojištění doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč
Pojištění storna cesty           
Pojištění zrušení cesty limit je uveden na dokladu o sjednání pojištění, spoluúčast 20 %
Pojištění zmeškání odjezdu skutečné náklady, spoluúčast 20 %

Pojištění předčasného návratu skutečné náklady na cestu do ČR a 700 Kč za každý nevyužitý den,
max. do limitu 5 000 Kč

Volitelná připojištění           
Pojištění rizikových sportů do limitu LVZ
Pojištění drink povolen do limitu LVZ
Pojištění chronických onemocnění 2 500 000 Kč
Pojištění práce a studia Rozšíření rozsahu krytí, a to až do limitu LVZ a úrazového pojištění
Pojištění spoluúčasti k pojištění zrušení cesty skutečné náklady, spoluúčast  0 %
Pojištění zrušení cesty pro případ nařízené COVID-19 karantény limit je uveden na dokladu o sjednání pojištění, spoluúčast 20 %
Pojištění autoasistence ČR Zahraničí
Oprava vozidla na místě příjezd + 1 hodina práce příjezd + 1 hodina práce
nebo
Odtah do nejbližšího servisu   skutečné náklady      skutečné náklady    
Parkovné     3 dny   skutečné náklady     3 dny   skutečné náklady
Náhradní ubytování v hotelu    1 noc – 2 000 Kč/osoba/noc   2 noci – 80 €/osoba/noc
nebo
Náhradní doprava do cíle cesty a domů   vlak, autobus – skutečné náklady   vlak, autobus – skutečné náklady

Repatriace neopraveného automobilu do ČR – pokud nelze opravit  
do 5 prac. dnů – 55 000 Kč

Sešrotování vozidla –

pokud nelze opravit do 
5 prac. dnů a cena odtahu                                                    

do ČR přesáhne 
zůstatkovou cenu vozidla,                                                                                                          

max. 500 €
Telefonické tlumočení při styku s úřady – ano

Cestujte bezpečně

Speciální nabídka nejlepšího cestovního pojištění 
na trhu pro vybrané cestovní kanceláře


