
Produktový list

Cestovní pojištění 

Informace k pojištění
Varianta Limit Poznámka
Léčebné výlohy 3,5 mil., 5 mil. a 10 mil. Kč Úraz nebo akutní onemocnění. Náklady na opatrovníka.

Stomatologická péče 5 tis. a 15 tis. Kč Součástí léčebných výloh.

Pojištění odpovědnosti 1 mil., 2 mil. a 6 mil. Kč Pro škodu na majetku, zdraví a nemajetkovou újmu.

Úrazové pojištění 200 tis., 400 tis. a 600 tis. Kč
Pro případ smrti, invalidity nebo trvalých následků  
a zničení sportovního vybavení v důsledku úrazu.

Zavazadla 15/15 tis., 15/30 tis. a 15/60 tis. Kč Limit na 1 věc/limit celkem.

Ztráta dokladů 5 tis. a 10 tis. Kč
Ztráta, zničení nebo odcizení dokladů nezbytných pro 
návrat do ČR.  
Limit dle zvolené cílové země.

Rizika letu 5 tis. a 10 tis. Kč
Zpoždění nebo zmeškání letu a zpoždění zavazadel.  
Limit dle zvolené cílové země.

Nevyužití dovolené 5 tis., 10 tis. a 15 tis. Kč
Úmrtí blízkých příbuzných, vážné poškození bytu (domu), 
hospitalizace, přírodní katastrofa.  
Limit dle zvolené cílové země.

Balíčky roční smlouvy

Složení balíčků nelze měnit.

ZÁKLAD JISTOTA JUBILEUM

Léčebné výlohy  (volitelný limit)  (3,5 mil. Kč)  (10 mil. Kč)

Stomatologická péče  (5 tis. Kč)  (5 tis. Kč)  (15 tis. Kč)

Pojištění odpovědnosti  (1 mil. Kč)  (6 mil. Kč)

Úrazové pojištění  (200 tis. Kč)  (600 tis. Kč)

Zavazadla  (15/15 tis. Kč)  (15/60 tis. Kč)

Balíčky krátkodobé smlouvy
AUTEM LETADLEM ZÁKLAD ALL IN ČR SR

Léčebné výlohy  (5 mil. Kč)  (5 mil. Kč)  (volitelný limit)  (10 mil. Kč)  (3,5 mil. Kč)

Stomatologická péče  (15 tis. Kč)  (15 tis. Kč)  (5 tis. Kč)  (15 tis. Kč)  (5 tis. Kč)

Pojištění odpovědnosti  (2 mil. Kč)  (2 mil. Kč)  (2 mil. Kč)  (1 mil. Kč)  (1 mil. Kč)

Úrazové pojištění  (400 tis. Kč)  (200 tis. Kč)  (400 tis. Kč)

Autoasistence na dovolenou  (v balíčku)

Letecká asistence  (15/15 tis. Kč)  (v balíčku)

Zavazadla  (15/30 tis. Kč)  (15/15 tis. Kč)  (15/15 tis. Kč)

Ztráta dokladů  (volitelný limit)

Rizika letu  (5 tis. Kč)

Nevyužití dovolené  (volitelný limit)  (volitelný limit)

Složení balíčků si lze rozšířit i o další připojištění.



Varianta Limit Poznámka

Storno cesty 80 % stornopoplatku (max. 50 tis. Kč)
Limit na osobu a vztahuje se na služby ubytování  
a přepravy. Úmrtí blízkých příbuzných, vážné poškození 
bytu (domu), hospitalizace, přírodní katastrofa.

Náklady na veterinární léčbu 5 tis., 15 tis. a 30 tis. Kč
Určeno pro psy ve stáří od 6 měsíců do 8 let a pro kočky 
od 6 měsíců do 10 let.  
Limit dle zvolené cílové země.

Krátkodobé pojištění domácnosti 150 tis. Kč
Způsobené krádeží vloupáním.
Platnost max. 60 dní.

Autoasistence na dovolenou Rozsah dle VPP
Určeno pro osobní automobil a motocykl.
Platnost max. 15 dní.

Letecká asistence Rozsah dle VPP
Pomoc při zrušení/zpoždění letu.  
Pomoc při odškodnění za zpoždění/zrušení letu

Detailnější informace v pojistných podmínkách.

Základní informace ke sjednávání
• Vznik smlouvy zaplacením
• Plně bezpapírový systém – vše odchází na e-mail
• Automatické upozornění na splatnost pojistného (sms, e-mail)
• Výhodné ceny balíčků

Typ pojištění
• Krátkodobé
• Roční opakované výjezdy (možnost i varianty přenosného pojištění)

Věkové rozdělení
• Dítě (do 18 let)
• Dospělý (18–70 let)
• Senior (nad 70 let)
• Rodina – 2 dospělé osoby a 1 až 3 děti za zvýhodněné pojistné

Typ pojišťovaných cest
• Turistická
• Pracovní administrativní
• Pracovní manuální

Oblast pojištění
• Evropa
• Svět
• Omezený svět
• ČR
• SR

Cílový trh
• Cílovým trhem jsou lidé, kteří cestují do zahraničí na krátkou dobu
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