
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní platnost celý svět, věk omezen do 70 let 

 

 
 
 
 
 
 

Sazby pojištění a pojistné částky K3R+ K5R+ 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem           3 000.000         5 000.000 

Pojištění léčebných výloh           3 000.000         5 000.000 

Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem          3 000.000         5 000.000 

-  zachraňovací náklady 
-  náklady na vyslání opatrovníka 
-  náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 
-  náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku  
-  náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 
-  náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 
-  odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 
-  zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 
-  náklady vzniklé zpožděním zavazadel 
-  náklady vzniklé zpožděním letu 
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Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu            150.000            300.000 
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %)            300.000            600.000 
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den)                   300                   600 

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby         1 000.000         5 000.000 

Pojištění zavazadel – celkový limit plnění              15.000              25.000 
Pojištění zavazadel – jedna věc max.                5.000                5.000 

Prodejní sazba pro turistické cesty a zimní sporty (Evropa / svět) 563 3 375 

EVROPA jsou státy Evropy a ostrovy evropských států + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 
SVĚT platí pro ostatní státy světa nezahrnuté mezi státy sazby EVROPA 

Druhy pojištění, pojistné částky 
365 dní 

Rozsah19 

Pojištění léčebných výloh, repatriace 10 000.000 

Asistenční služby  

- Přivolaný opatrovník  / max. na den 30.000 / 3.000 

- Ztráta cestovních dokladů 5.000 

- Zmeškání odjezdu 5.000 

- Náklady při zpoždění odjezdu 5.000 

- Odškodnění při únosu 20.000/5.000 

- Zprostředkování finanční pomoci 100.000 

- Zásah horské služby 500.000 

Úrazové pojištění  

- smrt úrazem 100.000 

- trvalé následky úrazu 200.000 

- doba nezbytného léčení 20.000 

Pojištění újmy  

- na zdraví třetí osoby 2 000.000 

- na věci třetí osoby 1 000.000 

- za škody finanční 500.000 

Pojištění cestovních zavazadel 30.000 

- zpoždění zavazadel 5.000 

Právní ochrana 200.000 

Prodejní sazba pro turistické a pracovní cesty manuálního charakteru, rekreační sporty 6 550 


