
 

 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ 
(verze 01.01.2021) 
 
Pojištění pro ÚČASTNÍKY DOMÁCÍCH ZÁJEZDŮ (typ 722) 

 

• rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A10 / A20 
 

pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / 
pojistná částka 

1. pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho: 18.000 Kč 

max. však 9.000 Kč za 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty 
pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během 
cesty a pobytu je limit pojistného plnění (jde o dílčí 
limit v rámci limitu pojistného plnění) 

9.000 Kč  

max. však 4.500 Kč za 1  
věc 

spoluúčast 500 Kč 

 

2. pojištění 
odpovědnosti 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 500.000 Kč 

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 500.000 Kč 

c) jiná majetková újma 500.000 Kč 

3. úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 50.000 Kč 

- smrt v důsledku úrazu 50.000 Kč 

4. pojištění zrušení 
objednaných služeb 

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

balík pojištění A10  
80% stornopoplatku 

max. 10.000 Kč / 1 osoba 

celkem max. 30.000 Kč  

balík pojištění A20 
80% stornopoplatku 

max. 20.000 Kč / 1 osoba 

celkem max. 60.000 Kč 

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby balík pojištění A10 
100% stornopoplatku 

max. 10.000 Kč / 1 osoba 

celkem max. 30.000 Kč  

balík pojištění A20 
100% stornopoplatku 

max. 20.000 Kč / 1 osoba 

celkem max. 60.000 Kč 

 

 
• rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění B 

 
pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / 

pojistná částka 

1. pojištění 
odpovědnosti 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 
b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 
c) jiná majetková újma 

500.000 Kč 

500.000 Kč 

500.000 Kč 

2. úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 50.000 Kč 

- smrt v důsledku úrazu 50.000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Sazebník pojistného 
 

riziková skupina  TURISTA SPORT 

balík pojištění 
dospělý dítě do 

15 let 
dospělý dítě do 

15 let 

A10 10 Kč 5 Kč 20 Kč 10 Kč 

A20 20 Kč 10 Kč 40 Kč 20 Kč 

B 4 Kč 4 Kč 8 Kč 8 Kč 

 
 

• Riziková skupina 
 

TURISTA osoba, která nebude během doby pojištění provozovat rizikové sporty a/ nebo která 
nevykonává manuální práce. Pojištění se vztahuje i na osoby, které v rámci 
rekreačních aktivit provozují následující zimní sporty: 
- běh na lyžích po vyznačených trasách 
- jízda na bobech na vyznačených trasách 
- bruslení na ledě 
- sáňkování.   
 

SPORT osoba, která bude během doby pojištění   
- provozovat zimní sporty 
- provozovat rizikové sporty. 

 
 
 


