
§ 0 n

{,títi{]l,! i}i,,-i5 
jévťiů. i-r.:,, iN:i-t*;-'|,a fi r* tl**liotL relpr"iiiiilir,r

i ;l.ierl,,ni sk;,i i' 70i ?
] }i:,řťt i]íl_1ilš i] - 'ťirrihr"+rlý

lť,i]í; ?,t::ť;,t7$&

cEsTovruí po.tlšrĚruí pRo účnsrnírv á.lezDů

l. pojištění pro ÚČnsrNÍry zAHRANlČNÍcH zÁJEzDů (typ 721)

|l. poiištění pro ÚČnsrníxy oomÁcícH zÁ.lezDťJ (yp722)
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územní platnost
Evropa / mimo
Evropu / Svět

Evropa /

slovenská
reoublika

Evropa

balík pojištění

iištění
A3O/A60/A90 B c

1

poiištění léčebných výloh v zahraniči x x x

asistenění službv v zahraniči x x x

2. poiištění zavazadel x x

3, poiištění od pověd nosti x x x

4. úrazové poiištění x x

5. poiištění zrušení obiednanÝch služeb x x

6. ooiištění nevvdařené dovolené x

7, poiištění zvÝšených nákladů na zpětnou přepravu x

8, poiištěni doprovodu x
o poiištěni předěasného návratu a nečerpanÝch služeb x

10. poiištění cestovních nákladů v příoadě nepoiízdného vozidla x

11 poiištěni zpoždění h romadného dopravn ího prostředku x

12- ooiištění ooožděného nástu ou na záiezd x

13, naii8$Xní aí).lqAfr aa +aalraialz nři =áalrraatA abai

územní olatnost česká reoublika
balík pojištění

poiištěni
A10 l A2o B

1 poiištění zavazadel x

2- ooiištění od oověd nosti x x

3. úrazové poiištění x x

4. poiištění zrušení obiednaných služeb x



Pojišťovna

{..!ili.3í1 p\tri;iiii",ir§. +.li,. §.t**l_:;;ku ptc ť*;kot li:pli*!tkit
_\,í.].in§i:11,_, ', íJ .]
.i }i i}* ýr:ih:, 

"] 
.. Viil,ti1l,;il,r'

l ťť:] : :.1 
"1 
*§ ;.'ij'ťi

§pr:i"*inr:st
_*=tleri*ttr i.t

ir +i§ii* §..

cEsTovttí po.1ÉrĚruí pRo účasrruíry álezDů
Poiištění pro ÚČASTNíKYZAHRANÉNíCH ZÁJEZDů (tvp 721)

o rozsah pojištění a v,ýše pojistného krytí pro balík pojištění B

pojištění rozsah pojištění Iimit pojistného plnění /
ooiistná částka

1_ pojištění léčebných výloh v
zahraničí

ambulantn í ošetřen í včetně předepsaných léků,
hospitalizace a lékařské ošetřování během
hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího
zd ravotn ické h o zařízení, p řeprava poj ištěného zpět
do vlasti
ubytování spolucestující blízké osoby ve
zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte
ve věku do 6 let
ubytování a stravování pojištěného v zahraničí
v případě, že z lékařského hlediska není již nutná
hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná
přeprava do vlasti
přeprava tělesných ostatků
nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických
pomůcek
ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby
náklady na cestu a ubytováníjedné blízké osoby
v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí
trvající déle než 10 dnů nepřetržitě
náklady na cestu a ubytováníjedné blízké osoby
v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do
15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po
termínu předpokládaného ukončení pobytu
v zahraničí

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

4.000.000 Kč

1,000 Kč/ 1 noc
max.10.000 Kč

1.000 Kč/ í noc
max,,l0.000 Kč

175.000 Kč
2.500 Kč

2.500 Kč / max. 7.500 Kč
cestovní náklady 25,000 Kč
ubytování 1.000 Kč / ,l noc

maximálně 10.000 Kě
cestovní náklady 25.000 Kě
ubytování ,l .000 Kč / 1 noc

maximálně 10.000 Kč

asistenční služby v
zahraničí

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události
v zahraniěí

bez limitu

2, pojištění zavazadel poškozen í, zn ičen í, odcizen í, ztrála zav azadel, z toho:

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty
pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během
cesty a pobytu je limit pojistného plnění (de o dílčí
limit v rámci limitu pojistného plnění)

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla
je limit pojistného plnění (de o dílčí limit v rámci
limitu pojistného plnění)

10,000 Kě
max. však 5.000 Kč za ,l věc

spoluúčast 500 Kč
5.000 Kč

max. však2.500 Kčza 1 věc
spoluúčast 500 Kč

5.000 Kč
max- však 2.500 Kěza 1 věc

spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání
zavazadel leteckou
společností

náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v
zahraniěí

nad24 hod max.48 hod -
3.000 Kě

déle než 48 hod - 9.000 Kč
poškození, zničení,
odcizení, ztráta cestovn ích
dokladů

nák|ady na pořízení náhradního cestovního dokladu v
zahraničí

10.000 Kč

3. pojištění odpovědnosti a) újma způsobená ělověku nazdraví a pň usmrcení
b) majetková újma na věci nebo na zvířeti
c) jiná majetková újma
d) náklady na advokáta / náklady kauce / celkem

2.500.000 Kě
1.000.000 Kč

500.000 Kč
50.000 Kč / 75,000 Kč /

max. 125.000 Kč
4. úrazové pojištění trvalé následky úrazu

smrt v důsledku úrazu
180.000 Kč
90.000 Kč

5 pojištění zrušení
objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin

úmňí pojištěného, úmrtí blízkéi osoby

80% stornopoplatku
max. 'l2.000 Kě / osoba
celkem max. 36.000 Kč

100% stornopoplatku
max. 12.000 Kč / osoba
celkem max. 36.000 Kč
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6, pojištění nákladů na
technickou pomoc při
záchranné akci

a) vyhledávání osoby - pátrání
b) vysvobozování
c) přeprava
d) přeprava tělesnÝch ostatků

í.000.000 Kč

sazebník pojistného

riz|ková skupina

TURlsTA

sPoRT

I

osoba, která nebude během doby pojištěníprovozovat rizikové sporty a/ nebo
která nevykonává manuální práce. Pojištěníse vztahuje i na osoby, které
v rámci rekreačních aktivit provozují následující zimni sporty:
- běh na lyžích po vyznačených trasách
- jizda na bobech na vyznaěených trasách
- bruslení na ledě
- sáňkování.
osoba, která bude během doby pojištění
- provozovat zimní spoňy
- provozovat rizikové sporty.

územní platnost pojištěni

Evropa pojištění s touto územní platností se sjednává, pokud je cílová destinace
zájezdu v evropských státech a také se sjednává pro Turecko, Alžírsko,
Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, lzrael, Jordánsko, Arménii, Azerbá4džán, Gruzii a
evropskou část Ruské federace,

pojištění s touto územní platností se sjednává, pokud je cílová destinace
zájezdu ve Slovenské republice, s výjimkou případů, kdy má pojištěný trvalý
pobyt na území Slovenské republiky nebo je pojištěný účastníkem veřejného
zdravotního pojištění ve Slovenské republice

Slovenská republika

Upozornění !

Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky, v zemitrvalého
pobytu pojištěného a v zemi, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.


