
              Pojistné podmínky 01012014 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
 
Ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a. s. poskytujeme všem účastníkům zájezdu/kurzu nadstandardní pojištění.  
Toto pojištění plně odpovídá pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj. 

16741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí, vyhlášce o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky podle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 Sb. 48/2005 a vyhlášce o středním 

vzdělání a vzdělávání v konzervatoři podle § 17 odst. 2 Sb. 13/2005. 
 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí: 

V případě úrazu nebo onemocnění Vám uhradí ALLIANZ pojišťovna, a. s. potřebné náklady na: 
• ambulantní lékařské ošetření bez spoluúčasti - nadstandardně u cestovní kanceláře KRISTOF, s. r. o. 
• léky a další zdravotnický materiál 
• hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice 
• nutné zubní ošetření k zamezení bolesti (až do výše 10 000 Kč) 
• léčbu, diagnostiku a operace 
• převoz nemocného do ČR 
• převoz ostatků do vlasti 
 
Úrazové pojištění: 

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, vyplatíme: 
• za smrt následkem úrazu částku 200 000 Kč 
• za trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč 
• za dobu nezbytného léčení odškodné 100 Kč na den 
 
Pojištění zavazadel: 

Dojde-li k poškození nebo ztrátě zavazadel, uhradíme škodu, pokud byla způsobena: 
• krádeží, vloupáním nebo loupeží 
• při dopravní nehodě 
• živelní událostí 
• ztrátou při přepravě 
• v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného 
Pojistné plnění na zavazadla jedné pojištěné osoby poskytujeme do limitu 20 000 Kč, v případě pojištění 

zavazadel do limitu 50 000 Kč. Bez spoluúčasti. 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu: 

Dojde-li k nahodilému nebo nedbalostnímu zavinění škody, za niž je klient podle zákona odpovědný, uhradíme 

na jednu pojistnou událost: 
• při škodě na zdraví nebo usmrcením až do výše 2 000 000 Kč 
• při škodě na věci až do výše 1 000 000 Kč (spoluúčast 3 000,- Kč) 
• za následnou škodu až do výše 100 000 Kč 
• za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku do výše 20 000 Kč 
 
Doplňkové asistenční služby: 

Asistenční služba ELVIA Assistance poskytuje v případě potřeby tyto další služby: 
• základní právní pomoc v zahraničí 
• pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků 
• předání informací rodině či zaměstnavateli 
• základní technickou pomoc při závažné škodě na majetku v místě trvalého bydliště, pokud   
   byla způsobena trestným činem nebo živelnou událostí 
 
Pojištění stornovacích poplatků (pro případ zrušení účasti na zájezdu): 

V případě zrušení zájezdu z vážných důvodů (nemoc, úmrtí v rodině, apod.) uhradí pojišťovna účastníkovi 

zájezdu 80 % z částky stornopoplatku, maximálně však do výše 15 000 Kč. O oprávněnosti a výši plnění vždy 

rozhoduje pojišťovna. 
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