ROZSAH POJIŠTċNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNċNÍ
pro pojištČní úþastníkĤ zahraniþních zájezdĤ (smlouva 721)

• pojištČní typu A 25/ A50 /A 75
1.

Riziko
pojištČní léþebných výloh

asistenþní služba
2.

3.

pojištČní zavazadel

opoždČné dodání zavazadel
leteckou spoleþností
ztráta dokladĤ
pojištČní odpovČdnosti za
škodu

4.

úrazové pojištČní

5.

pojištČní storna zájezdu

6.

pojištČní nevydaĜené dovolené

7.

pojištČní zvýšených nákladĤ
na zpČtnou pĜepravu
pojištČní doprovodu

8.

Rozsah
a) ošetĜení, hospitalizace, pĜevoz do vlasti
b) pĜevoz tČlesných ostatkĤ
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo
protetických pomĤcek
d) ošetĜení jednoho zubu
celkem za všechny zuby
24 - hodin dennČ dostupný servis pĜi pojistné
události v zahraniþí
poškození, zniþení, odcizení, ztráta pojištČných
vČcí
nákup náhradních odČvĤ a toaletních potĜeb
náklady na obstarání náhradních dokladĤ
škody na zdraví
škody na majetku
náklady na advokáta / náklady kauce
celkem za náklady na advokáta / náklady kauce
trvalé následky úrazu
smrt v dĤsledku úrazu
- nemoc, úraz, živelná událost, trestný þin
- úmrtí pojištČného, úmrtí blízké osoby

hospitalizace po dobu delší než 3 dny
v dobČ trvání zájezdu
cestovní náklady na dopravu do vlasti

9.

pojištČní pĜedþasného návratu
a neþerpaných služeb

cestovní náklady osoby doprovázející dítČ
do 15 let
cestovní náklady a neþerpané služby pĜi
pĜedþasném návratu ze zájezdu

10.

pojištČní nákladĤ na cestu
blízké osoby pojištČného

náklady na cestu (do a ze zahraniþí) náklady na
ubytování (max. 10 nocí)

11.

pojištČní nákladĤ v pĜípadČ
nemoci dítČte

12.

pojištČní cestovních nákladĤ v
pĜípadČ nepojízdného vozidla
pojištČní zpoždČní
hromadného dopravního
prostĜedku
pojištČní opoždČného nástupu
na zájezd

náklady na cestu blízké osoby do zahraniþí
náklady na cestu ze zahraniþí (2 osoby)
náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)
cestovní náklady, resp. ubytování v místČ opravy

13.

14.

odškodné za zpoždČní hromadného dopravního
prostĜedku pĜi cestČ do a ze zahraniþí
odškodné za neþerpané služby

Limit pojistného plnČní
250.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR
max. 300 EUR
bez limitu
18.000 Kþ
max. 9.000 Kþ/ 1 vČc
spoluúþast 500 Kþ
min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR
déle než 48 hod – 300 EUR
350 EUR
100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR / 3.000 EUR
max. 5.000 EUR
180.000 Kþ
pojistná þástka 90.000 Kþ
80% stornopoplatku,
100% stornopoplatku,
typ A25 - max. 25.000 Kþ/ 1 osoba
celkem max. 75.000 Kþ
typ A50 - max. 50.000 Kþ/ 1 osoba
celkem max. 150.000 Kþ
typ A75 – max. 75.000 Kþ/ osoba,
celkem max. 225.000 Kþ
400 Kþ/ den hospitalizace pojištČnému
240 Kþ/ den spolu pĜihlášené osobČ
8.000 Kþ/osoba
celkem max. 32.000 Kþ
24.000 Kþ
8.000 Kþ/osoba,
celkem max. 32.000 Kþ
16.000 Kþ/osoba,
celkem max. 64.000 Kþ
500 EUR
350 EUR
max. 35 EUR/1 noc
250 EUR
500 EUR
350 EUR / max. 35 EUR/1 noc
250 EUR/osoba
80 Kþ/hodina,
max. 800 Kþ/osoba
2.400 Kþ/osoba
celkem max. 8.000 Kþ

Územní platnost pojištČní
Evropa - evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská þást Ruské
federace, s výjimkou ýeské republiky, zemČ trvalého pobytu pojištČného a zemČ, v níž jepojištČný úþastníkem veĜejného
zdravotního pojištČní.
Mimo Evropy - kdekoliv na svČtČ kromČ: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky,
ýeské republiky, zemČ trvalého pobytu pojištČného a zemČ, v níž je pojištČný úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní.
SvČt - kdekoliv na svČtČ s výjimkou ýeské republiky, zemČ trvalého pobytu pojištČného a zemČ, v níž je pojištČný
úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní.

•

1.

pojištČní typu B-SKI (toto pojištČní kryje rekreaþní lyžování a snowboarding na vyznaþených sjezdových
tratích)
Riziko
pojištČní léþebných výloh

asistenþní služba
2.

3.

4.

pojištČní zavazadel

opoždČné dodání zavazadel
leteckou spoleþností
ztráta dokladĤ
pojištČní odpovČdnosti za
škodu

pojištČní storna zájezdu

Rozsah
a) ošetĜení, hospitalizace, pĜevoz do vlasti
b) pĜevoz tČlesných ostatkĤ
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo
protetických pomĤcek
d) ošetĜení jednoho zubu/celkem za všechny zuby
24 - hodin dennČ dostupný servis pĜi pojistné
události v zahraniþí
poškození, zniþení, odcizení, ztráta pojištČných
vČcí

Limit pojistného plnČní
100.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR/max. 300 EUR
bez limitu
10.000 Kþ
max. 5.000 Kþ/ 1 vČc
spoluúþast 500 Kþ
min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR
déle než 48 hod – 300 EUR
350 EUR
100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR / 3.000 EUR
max. 5.000 EUR
80% stornopoplatku,
100% stornopoplatku,
max. 12.000 Kþ/ 1 osoba
celkem max. 36.000 Kþ

nákup náhradních odČvĤ a toaletních potĜeb
náklady na obstarání náhradních dokladĤ
škody na zdraví
škody na majetku
náklady na advokáta / náklady kauce
celkem za náklady na advokáta / náklady kauce
- choroba, úraz, živelná událost, trestný þin
- úmrtí pojištČného, úmrtí blízké osoby

• pojištČní typu C
1.

Riziko
pojištČní léþebných výloh

asistenþní služba
2.

pojištČní odpovČdnosti za
škodu

Rozsah
a) ošetĜení, hospitalizace, pĜevoz do vlasti
b) pĜevoz tČlesných ostatkĤ
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo
protetických pomĤcek
d) ošetĜení jednoho zubu
celkem za všechny zuby
24 - hodin dennČ dostupný servis pĜi pojistné
události v zahraniþí
škody na zdraví
škody na majetku
náklady na advokáta / náklady kauce
celkem za náklady na advokáta / náklady kauce

Limit pojistného plnČní
250.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR
max. 300 EUR
bez limitu
100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR / 3.000 EUR
max. 5.000 EUR

SAZBY POJISTNÉHO
pro pojištČní úþastníkĤ zahraniþních zájezdĤ (smlouva 721)

balík A25

balík A50

TURISTA
balík A75

balík B

balík C

33 Kþ
43 Kþ
58 Kþ
---

66 Kþ
86 Kþ
116 Kþ
---

99 Kþ
129 Kþ
174 Kþ
---

18 Kþ
28 Kþ
38 Kþ
14 Kþ

15 Kþ
21 Kþ
26 Kþ
---

balík A25

balík A50

SPORT
balík A75

balík B
SKI

balík C

66 Kþ
86 Kþ
116 Kþ
---

132 Kþ
172 Kþ
232 Kþ
---

198 Kþ
258 Kþ
348 Kþ
---

45 Kþ
60 Kþ
80 Kþ
35 Kþ

30 Kþ
42 Kþ
52 Kþ
---

riziková skupina
územní platnost
Evropa
mimo Evropy
svČt
Slovenská republika
riziková skupina
územní platnost
Evropa
mimo Evropy
svČt
Slovenská republika

