
 
 
 
 
 

Rozsah pojistných tarifů k rámcové pojistné smlouvě o cestovním pojištění č. 1560517530: 
 

Tabulka tarifů a pojistných částek K7S8P+ K7S15P+ 

Pojištění léčebných výloh 7 000 000,-Kč  7 000 000,-Kč  

Akutní zubní ošetření 
do výše limitu léčebných 

výloh 
do výše limitu léčebných 

výloh 

Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,-Kč  7 000 000,-Kč  

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 
– max. plnění 

7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:     

- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč  7 000 000,-Kč  

- náklady na repatriaci tělesných ostatků 
pojištěného 

7 000 000,-Kč  7 000 000,-Kč  

- náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné 
cesty 

140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně 
jejího zprostředkování 

140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- zachraňovací náklady  2 100 000,-Kč 2 100 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného 
při únosu letadla nebo autobusu 

140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci 
pojištěnému 

140 000,-Kč 140 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz + nemoc) 

150,-Kč / den 150,-Kč / den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a 
věci třetí osoby 

5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
20 000,-Kč 

5 000,-Kč/položka v 
zavazadle 

20 000,-Kč 
5 000,-Kč/položka v 

zavazadle 

Připojištění zimních sportů ANO ANO 

Připojištění nebezpečných sportů NE  NE  

Pojištění náhrady dovolené – 80 % max. však 
do výše PČ 

nesjednáno nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. 
však do výše PČ 

8 000,-Kč 15 000,-Kč 

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu 
terorismu - 80% max. však do výše PČ 

nesjednáno nesjednáno 

Rozšířené asistenční služby Auto+ nesjednáno nesjednáno 

Připojištění pandemie – náhradní ubytování 10 000,-Kč 10 000,-Kč 

Připojištění pandemie – náhradní doprava 10 000,-Kč 10 000,-Kč 

 
Pojistné k odvedení za 1 osobu 1 den pobytu v zahraničí – fakultativní prodej 

 

Tarif   Zóna 

K7S8P+  71,-Kč 

K7S15P+  77,-Kč 

 
Pojištění nevylučuje v souladu s pojistnými podmínkami UCZ/Ces/20 krytí nemoci COVID-19, a to ani z 
důvodu zařazení do tzv. „červené/tmavě červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz 

 
V případě, kdy není možné zájezd realizovat a je zrušen ze strany cestovní kanceláře, se vrací pojistné v plné 
výši. 

 
Pokud zájezd stornuje klient, např. z obavy vycestovat, pojistné za pojištění se nevrací. 


