
Sazebník
pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

riziková skupina
balík A90

dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let

Evropa 45 Kč 30 Kč 70 Kč 50 Kč 60 Kč 40 Kč 75 Kč 45 Kč
mimo Evropy 60 Kč 40 Kč 100 Kč 70 Kč 90 Kč 60 Kč 100 Kč 65 Kč
svět 80 Kč 60 Kč 150 Kč 100 Kč 110 Kč 75 Kč 140 Kč 95 Kč
Slovenská republika --- --- --- --- --- --- --- ---

riziková skupina
balík A90

dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let dospělá osoba dítě do 15 let

Evropa 90 Kč 60 Kč 140 Kč 100 Kč 120 Kč 75 Kč 150 Kč 90 Kč
mimo Evropy 120 Kč 85 Kč 200 Kč 140 Kč 180 Kč 110 Kč 200 Kč 130 Kč
svět 160 Kč 120 Kč 300 Kč 210 Kč 220 Kč 150 Kč 280 Kč 190 Kč
Slovenská republika --- --- --- --- --- --- --- ---

Evropa mimo Evropy svět Slovenská 
republika

50 Kč --- --- 50 Kč
25 Kč --- --- 20 Kč
10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč
10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

riziková skupina
balík A10 balík A20 balík B

dospělá osoba 10 Kč 20 Kč 4 Kč
dítě do 15 let 5 Kč 10 Kč 4 Kč

riziková skupina
balík A10 balík A20 balík B

dospělá osoba 20 Kč 40 Kč 8 Kč
dítě do 15 let 10 Kč 20 Kč 8 Kč

územní platnost
doplňková pojištení*

TURISTA

pojištění účastníků zahraničních zájezdů

balík A30 PANDEMIC

SPORT
balík A30 PANDEMIC

SPORT

TURISTA

pojištění účastníků domácích zájezdů

balík A30 balík A60

územní platnost

územní platnost

balík A30 balík A60

*bez ohledu na balík pojištení, rizikovou skupinu a věk pojištěného
domácího mazlíčka
dovolenkové domácnosti
asistenčních služeb pro nepojízdné kolo
asistenčních služeb pro nepojízdné vozidlo



Roszah pojištění
pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

balík A30 PANDEMIC balík A30 balík A60 balík A90 balík B balík C
pojištění léčebných výloh v zahraničí a)   ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během 

hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti
8.000.000 Kč 8.000.000 Kč 8.000.000 Kč 8.000.000 Kč 4.000.000 Kč 8.000.000 Kč

b)   ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během 
hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 
v případě onemocnění klasifikovaného jako epidemie/pandemie, pokud k onemocnění došlo v zemi, 
která byla označena jako riziková

1.000.000 Kč

 ---  ---  ---  ---  ---

1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 
max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč

1.000 Kč / 1 noc
max 14 nocí

1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 1.000 Kč / 1 noc 
max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč

f)   přeprava tělesných ostatků 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč
g)   nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč
h)   ošetření jednoho zubu 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč
       celkem za všechny zuby max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč

cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc

maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč
cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč cestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc ubytování 1.000 Kč / 1 noc

maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč maximálně 10.000 Kč
asistenční služba

pojištění zavazadel 18.000 Kč 18.000 Kč 18.000 Kč 18.000 Kč 18.000 Kč
max. však 9.000 Kč za 1 věc max. však 9.000 Kč za 1 věc max. však 9.000 Kč za 1 věc max. však 9.000 Kč za 1 věc max. však 9.000 Kč za 1 věc

spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč
9.000 Kč 9.000 Kč 9.000 Kč 9.000 Kč 5.000 Kč 

max. však 4.500 Kč za 1 věc max. však 4.500 Kč za 1 věc max. však 4.500 Kč za 1 věc max. však 4.500 Kč za 1 věc max. však 2.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč

opožděné dodání nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč
zavazadel leteckou společností déle než 48 hod – 9.000 Kč déle než 48 hod – 9.000 Kč déle než 48 hod – 9.000 Kč déle než 48 hod – 9.000 Kč déle než 48 hod – 9.000 Kč

4. poškození, zničení, odcizení, ztráta
cestovních dokladů

pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

pojištění odpovědnosti a)   újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč
b)   škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
c)  další nemajetková újma 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč
d)   náklady na advokáta 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč
e)   náklady kauce 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč
celkem za d) a e) max. 125.000 Kč max. 125.000 Kč max. 125.000 Kč max. 125.000 Kč max. 125.000 Kč max. 125.000 Kč

úrazové pojištění -   trvalé následky úrazu 360.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč
-   smrt v důsledku úrazu 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč

pojištění zrušení objednaných služeb 80% stornopoplatku 80% stornopoplatku 80% stornopoplatku 80% stornopoplatku 80% stornopoplatku
max. 30.000 Kč / 1 osoba max. 30.000 Kč / 1 osoba max. 60.000 Kč / 1 osoba max. 90.000 Kč/ 1 osoba max. 12.000 Kč / 1 osoba

celkem max. 90.000 Kč celkem max. 90.000 Kč celkem max. 180.000 Kč celkem max. 270.000 Kč celkem max. 36.000 Kč
100% stornopoplatku 100% stornopoplatku 100% stornopoplatku 100% stornopoplatku 100% stornopoplatku 

max. 30.000 Kč / 1 osoba max. 30.000 Kč / 1 osoba max. 60.000 Kč / 1 osoba max. 90.000 Kč / 1 osoba max. 12.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 90.000 Kč celkem max. 90.000 Kč celkem max. 180.000 Kč celkem max. 270.000 Kč celkem max. 36.000 Kč 

80% stornopoplatku
max. 30.000 Kč / 1 osoba

-   nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným z 
důvodu podezření na nákazu onemocněním klasifikovaným jako epidemie/pandemie v době nástupu na 
zájezd

celkem max. 90.000 Kč

pojištění nevydařené dovolené 600 Kč / den hospitalizace 
pojištěnému

600 Kč / den hospitalizace 
pojištěnému

600 Kč / den hospitalizace 
pojištěnému

600 Kč / den hospitalizace 
pojištěnému

300 Kč / den spolu přihlášené osobě 300 Kč / den spolu přihlášené osobě 300 Kč / den spolu přihlášené osobě 300 Kč / den spolu přihlášené osobě
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou 
přepravu 

8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba

celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč
nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti v případě nařízené karantény 
pojištěného v zahraničí

8.000 Kč / osoba
 ---  ---  ---  ---  ---

pojištění doprovodu

8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba 8.000 Kč / osoba 
celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč celkem max. 32.000 Kč

16.000 Kč / osoba 16.000 Kč / osoba 16.000 Kč / osoba 16.000 Kč / osoba 
celkem max. 64.000 Kč celkem max. 64.000 Kč celkem max. 64.000 Kč celkem max. 64.000 Kč

-   nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti, nebo
-   ubytování v místě pojistné události

100 Kč / hodina 100 Kč / hodina 100 Kč / hodina 100 Kč / hodina
max. 1.000 Kč / 1 osoba max. 1.000 Kč / 1 osoba max. 1.000 Kč / 1 osoba max. 1.000 Kč / 1 osoba

2.400 Kč / osoba 2.400 Kč / osoba 2.400 Kč / osoba 2.400 Kč / osoba
celkem max. 8.000 Kč celkem max. 8.000 Kč celkem max. 8.000 Kč celkem max. 8.000 Kč

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

balík A30 PANDEMIC balík A30 balík A60 balík A90 balík B balík C
v případě, jestliže dojde k asistenční události v zahraničí
a) oprava vozidla na místě nehody nebo poruchy nebo v servisu 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
b) odtah vozidla z místa nehody nebo poruchy neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
c) úschova vozidla 3 dny 3 dny 3 dny 3 dny 3 dny 3 dny
d)  ubytování po dobu opravy vozidla (maximálně 5 osob) 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 2.300 Kč / noc / osoba, max. 3 dny 
e) návrat nebo pokračování v cestě (vlak/letadlo/autobus) cestovní náklady max. 40.600 Kč cestovní náklady max. 40.600 Kč cestovní náklady max. 40.600 Kč cestovní náklady max. 40.600 Kč cestovní náklady max. 40.600 Kč cestovní náklady max. 40.600 Kč
f) náhradní vozidlo max. 10 dnů max. 10 dnů max. 10 dnů max. 10 dnů max. 10 dnů max. 10 dnů
g) sešrotování nebo repatriace vozidla max. 40.600 Kč max. 40.600 Kč max. 40.600 Kč max. 40.600 Kč max. 40.600 Kč max. 40.600 Kč
h) ztráta/uzavření klíčů v motorovém vozidle 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
i) vyčerpání/záměna paliva 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
j) defekt/poškození pneumatiky 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
k) vybitá baterie 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
l) finanční tíseň 27.000 Kč 27.000 Kč 27.000 Kč 27.000 Kč 27.000 Kč 27.000 Kč
v případě, jestliže dojde k asistenční události v České republice během cesty do a ze zahraničí 
a) oprava vozidla na místě nehody nebo poruchy 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
b) odtah vozidla z místa nehody nebo poruchy 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč
celkem za všechny asistenční služby poskytnuté na území České republiky a/nebo v zahraničí maximálně 70.000 Kč maximálně 70.000 Kč maximálně 70.000 Kč maximálně 70.000 Kč maximálně 70.000 Kč maximálně 70.000 Kč

pojištění asistenčních služeb pro 
nepojízdné kolo

v případě asistenční události na území Slovenské republiky

a) přeprava kola a pojištěného do nejbližšího cykloservisu, návrat do místa přechodného ubytování
nebo do místa trvalého bydliště

4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km

b) úschova nepjízdného kola max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní
c) náklady za zapůjčení náhradního kola 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní
d) náklady na cestu pojištěného do cykloservisu za účelem vyzvednutí opraveného nebo nalezeného
kola autobusem nebo vlakem

1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč

e) oprava duše / pláště v případě defektu nebo v důsledku vandalizmu 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
f) přeprava kola nebo pojištěného do místa přechodného ubytování nebo do místa trvalého bydliště v
případě zdravotních komplikací pojištěného

4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km

g) vybitá baterie v případě elektrokola
 - vyhledání nejbližšího místa nabíjení bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
 - přeprava kola a pojištěného do nejbližšího místa dobytí baterie 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
celkem za všechny asistenční služby poskytnuté na území Slovenské republiky maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč
v případě asistenční události v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky)
a) přeprava kola a pojištěného do nejbližšího cykloservisu, návrat do místa přechodného ubytování
nebo do místa trvalého bydliště

4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km

b) úschova nepjízdného kola max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní max 5 dní
c) náklady za zapůjčení náhradního kola 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní 4.000 Kč / max 5 dní
d) náklady na cestu pojištěného do cykloservisu za účelem vyzvednutí opraveného nebo nalezeného
kola autobusem nebo vlakem

2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč

e) oprava duše / pláště v případě defektu nebo v důsledku vandalizmu 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
f) přeprava kola nebo pojištěného do místa přechodného ubytování nebo do místa trvalého bydliště v
případě zdravotních komplikací pojištěného

4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km 4.000 Kč / 50 km

g) vybitá baterie v případě elektrokola
 - vyhledání nejbližšího místa nabíjení bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
 - přeprava kola a pojištěného do nejbližšího místa dobytí baterie 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
celkem za všechny asistenční služby poskytnuté v zahraničí (kromě území Slovenské republiky) maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč maximálně 10 000 Kč
a)  požár, blesk, výbuch, pád letadel 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč
b)  víchřice spoluúčast 1.000 Kč spoluúčast 1.000 Kč spoluúčast 1.000 Kč spoluúčast 1.000 Kč spoluúčast 1.000 Kč spoluúčast 1.000 Kč
c)  krupobití
d)  povodeň a záplava
e) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin zemětřesení, tíha sněhu nebo
námrazy, náraz vozidla, zakouření nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů
f)  odcizení s překonáním překážky
g)  voda z vodovodního zařízení
léčebné výlohy v zahraničí
a) ambulantní veterinární ošetření včetně předepsaných léků a předepsaných zdravotnických pomůcek
a materiálu, hospitalizace a veterinární ošetřování během hospitalizace včetně předepsaných léků a
předepsaných zdravotnických pomůcek a materiálu, přepravu do nejbližšího veterinárního zařízení

30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč

b)  ošetření jednoho zubu 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč
     celkem za všechny zuby max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč
odpovědnost 60.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč

aktualizace

pojištění opožděného nástupu na zájezd

8.

nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným 
dopravním prostředkem

pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

 ---

 ---

7.500 Kč / 1 osoba

 ---

 ---

rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka
pojištění účastníků zahraničních zájezdů

c)   ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve 
věku do 6 let
d)   ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného z důvodu 
podezření na onemocnění klasifikováno jako epidemie/ pandemie
e)   ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná 
hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti

i)   náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí 
trvající déle než 10 dnů nepřetržitě 

j)   náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku 
do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu 

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z. toho:

 ---

a)   v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během 
cesty a pobytu je limit pojistného plnění

 ---

-   onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin

 ---

-   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

-   nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného 

 ---  ---  ---  ---

 ---

 ---

nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého
bydliště

24.000 Kč 24.000 Kč 24.000 Kč 24.000 Kč  ---  ---

odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace 
trvá déle než 3 dny 

1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč

 ---b)   nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

pojištění cestovních nákladů v případě 
nepojízdného vozidla

7.500 Kč / 1 osoba 7.500 Kč / 1 osoba 7.500 Kč / 1 osoba  ---

pojištění zpoždění hromadného 
dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě do a ze 
zahraničí z důvodu mimořádné události

pojištění předčasného návratu 
a nečerpaných služeb

a)   nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště

 ---

pojištění dovolenkové domácnosti

pojištění domácího mazlíčka

11.

14.

15.

16.

18.

19.

17.

pojištění nákladů na technickou pomoc 
při záchranné akcii

12.

13.

pojištění asistenčních služeb pro 
motorové vozidlo

01.01.2021

 ---  ---  ---  ---  ---

pojištění

doplňková pojištení k pojištění účastníků zahraničních zájezdů

pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka

10.

9.

7.

6.

5.

3.

2.

1.

 ---

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný 
nastoupil na zájezd později

 ---  ---

1.000.000 Kč



Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

aerotrim
pilotáž
závěsné létaní

fourcross
střelecké sporty
myslivectví

letecká akrobacie
seskok padákem z letadla nebo z výšek

americký fotbal
gymnastika
rychlobruslení

rizikové sporty jakékoliv sportovní disciplíny (amatérské i profesionální), jde-li o soutěž nebo o přípravu na 
soutěž
lední hokej
rugby

sjezd na kole
bikros
cyklokros

jezdecké sporty
psí spřežení (mushing)
akrobatické tance

bojové sporty
skateboarding
parkur

Svět všechny země světa
Slovenská republika území Slovenské republiky

Česká republika území České republiky

riziková skupina
turista

sport

osoba - účastník zájezdu bez omezení věku, který během zájezdu provozuje následující 
zimní sporty: běh na lyžích po vyznačených trasách, jízda na bobech po vyznačených 
trasách, bruslení na ledě, sáňkování a který neprovozuje rizikové sporty a/ nebo 
nevykonává manuální práci
osoba - účastník zájezdu bez omezení věku, který během zájezdu provozuje zimní sporty 
nebo rizikové sporty a který nevykonává manuální práci
Za rizikové sporty se považují:

s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země v níž je pojištěný účastníkem verejného zdravotného pojištění

aktualizace 01.11.2015

mimo Evropu všechny země světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, 
Jihoafrické republiky

územní platnost
Evropa evropské státy včetně Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Kypru, Egypta, Izraele, Jordánska, 

Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu a evropské části Ruské federace



speleologie
horolezectví
alpinismus
turistika vykonávaná na ledovcích, turistika vykonávaná po neznačených cestách nad horní 
hranicí lesa a turistika vykonávaná po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této 
cestě umístěny umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stoupačky, žebříky) nebo je 
k překonání takové cesty potřebné použití jakékoliv součásti horolezecké výbavy (lano, sedací 
úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba)

snowkiting
skikros
skialpinismus
skálolezectví
buildering
bouldering

lety na lyžích

kayakrafting
cliff diving
potápění s dýchacím přístrojem
jízda na bobech, skibobech, sportovních saních
skeletonech
streetluge
lyžování mimo vyznačené trasy
akrobatické lyžování
freestylové a freeridové lyžování
heliskiing
skoky na lyžích

rafting

rafting
jachting
plachtění (mimo pobřežního)
windsurfing
kitesurfing
wakeboarding
vodní lyžování
vodní paragliding
surfing
splavování řek (kanoe, kajak)

mountainboarding
powerkiting
kaňoning

fly fox
motoristické disciplíny na zemi, sněhu, ledu, na vodě včetně jízdy na vodním skútru
buggykiting

base jump
bungee jumping

lety na rogalu
paragliding
parasailing

lety na padáku

tandemový seskok

rizikové sporty


