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Rozsah pojištění a výše pojistného         
 
 

Program KLASIK  -  roční  
 

„komplexní cestovní pojištění pracovních i soukromých cest po celé Evropě“ 
 
 

pojištěné riziko max. pojistná částka 
v Evropě 

cena celoročního pojištění 
v Evropě 

Léčebné výlohy 1.500.000 Kč  
Repatriace bez omezení  
Trvalá invalidita v důsledku úrazu    200.000 Kč  
Smrt v důsledku úrazu    100.000 Kč  
Zavazadla      20.000 Kč 1.500,- Kč 
Odpovědnost za škody na životě či 
zdraví 1.500.000 Kč  

Odpovědnost za škody na majetku 1.500.000 Kč  
Sportovní připojištění 1.500.000 Kč  

 
•  Pojištění léčebných výloh slouží ke krytí nákladů nezbytných na ošetření nemoci či úrazu 

(lékařské ošetření, léky a obvazový materiál předepsaný lékařem, hospitalizace, přeprava do 
nejbližšího zdravotnického zařízení, operace, nutné zubní ošetření – do 10.000 Kč). 

•  Repatriace slouží k uhrazení nákladů na převoz do ČR (sanitním vozidlem, letadlem, leteckým 
speciálem, atd.), pokud je tento převoz z lékařského hlediska nutný, repatriace v sobě zahrnuje 
rovněž převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěné osoby.  

•  Trvalá invalidita a smrt úrazem optimalizuje následky závažných úrazů nebo trvalého 
poškození pojištěné osoby. 

•  Při pojištění zavazadel je poskytnuta finanční náhrada v případě krádeže, ztráty, poškození či 
zničení věci nebo zavazadla. 

•  Pojištění odpovědnosti za škody hradí škody, která byly způsobeny pojištěnou osobou na 
životě, zdraví či majetku třetí osoby.   

•  Sportovní připojištění se vztahuje na běžné sportovní aktivity. 

 

Pojištění bude realizováno formou plastové karty, která garantuje: 

o rozšířené cestovní pojištění vhodné pro cesty po Evropě 

o s použitím libovolných dopravních prostředků 

o pojistné se stanovuje na celý kalendářní rok 

o bez ohledu na počet dní skutečně strávených v zahraničí 

 

 

.  
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PROGRAM KLASIK - denní 
 
„komplexní cestovní pojištění pracovních i soukromých cest po celém světě“ 

 
 

Pojištěné riziko Max. pojistná částka 
v Evropě / ve světě 

Cena za 1 den v Evropě / ve 
světě 

Léčebné výlohy 1.500.000,- / 2.500.000,-  
Repatriace    200.000,-  
Trvalá invalidita v důsledku 
úrazu 

   200.000,-  

Smrt v důsledku úrazu    100.000,-  
Zavazadla      20.000,- 30,- Kč / 60,- Kč 
Odpovědnost za škody na 
životě či zdraví 

1.500.000,-  

Odpovědnost za škody na 
majetku 

1.500.000,-  
 

Sportovní připojištění 1.500.000,-  
 
 
 

•  Pojištění léčebných výloh slouží ke krytí nákladů nezbytných na ošetření nemoci či úrazu 

(lékařské ošetření, léky a obvazový materiál předepsaný lékařem, hospitalizace, přeprava do 

nejbližšího zdravotnického zařízení, operace, nutné zubní ošetření – do 10.000,- Kč). 

•  Repatriace slouží k uhrazení nákladů na převoz do ČR (sanitním vozidlem, letadlem, leteckým 

speciálem…), pokud je tento převoz z lékařského hlediska nutný. Repatriace v sobě zahrnuje 

rovněž převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěné osoby.  

•  Trvalá invalidita a smrt úrazem zmírňují následky závažných úrazů pojištěné osoby. 

•  Při pojištění zavazadel je poskytnuta finanční náhrada v případě krádeže, ztráty, poškození či 

zničení věci nebo zavazadla. 

•  Pojištění odpovědnosti za škody hradí škody, která byly způsobeny pojištěnou osobou na 

životě, zdraví či majetku třetí osoby.   

•  Sportovní připojištění se vztahuje na běžné sportovní aktivity. 

•  Rozsah poskytovaných nadstandardních asistenčních služeb – zajištění náhradní dopravy, 

zajištění náhradního ubytování (v případě ukončené hospitalizace), předání urgentních vzkazů, 

pomoc při ztrátě peněz nebo platební karty. 
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Program EXCELENT 
 
„Komplexní cestovní pojištění pracovních i soukromých ces po celém světě“ 
 

Pojištěné riziko Max. pojistná částka 
v celém světě 

Cena celoročního pojištění 
v celém světě 

Léčebné výlohy Bez omezení  
Repatriace Bez omezení  
Trvalá invalidita v důsledku 
úrazu 

   200.000,-  

Smrt v důsledku úrazu    100.000,-  
Zavazadla      20.000,- 4.000,- Kč 
Odpovědnost za škody na 
životě či zdraví 

1.500.000,-  

Odpovědnost za škody na 
majetku 

1.500.000,-  

Sportovní připojištění 1.500.000,-   
Nadstandardní asistenční 
služby 

  

Právní asistence   
 

•  Pojištění léčebných výloh slouží ke krytí nákladů nezbytných na ošetření nemoci či úrazu 
(lékařské ošetření, léky a obvazový materiál předepsaný lékařem, hospitalizace, přeprava do 
nejbližšího zdravotnického zařízení, operace, nutné zubní ošetření – do 10.000,- Kč). 

•  Repatriace slouží k uhrazení nákladů na převoz do ČR (sanitním vozidlem, letadlem, leteckým 
speciálem…), pokud je tento převoz z lékařského hlediska nutný. Repatriace v sobě zahrnuje 
rovněž převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěné osoby.  

•  Trvalá invalidita a smrt úrazem zmírňují následky závažných úrazů pojištěné osoby. 
•  Při pojištění zavazadel je poskytnuta finanční náhrada v případě krádeže, ztráty, poškození či 

zničení věci nebo zavazadla. 
•  Pojištění odpovědnosti za škody hradí škody, která byly způsobeny pojištěnou osobou na 

životě, zdraví či majetku třetí osoby. 
•  Sportovní připojištění se vztahuje na běžné sportovní aktivity.    
•  Nadstandardní asistenční služby v sobě zahrnují pomoc při ztrátě dokladů, předání vzkazu, 

pomoc při ztrátě či odcizení peněz či platební karty, organizování předčasného návratu z cesty, 
zaslání náhradního pracovníka, pomoc při zpoždění či ztrátě zavazadel přepravcem, 
předcestovní asistenci (lékařské a administrativně právní informace o zemi pobytu). 

•  Právní asistence zahrnuje zejména složení kauce a regresní řízení proti třetí osobě, která 
způsobila pojištěnci škodu. 

 
Pojištění bude realizováno formou plastové karty, která garantuje: 

o rozšířené cestovní pojištění vhodné pro cesty po celém světě 

o s použitím libovolných dopravních prostředků 

o pojistné se stanovuje na celý kalendářní rok 

o bez ohledu na počet dní skutečně strávených v zahraničí 

 


