
DRUH POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ
 Travel Standard 

LIMITY POJIŠTĚNÍ 

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků,

hospitalizace a lékařské ošetřování během

hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického

zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.

b) přeprava tělesných ostatků    

c) akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce

nebo výplně)
15 000 Kč                      

d) nezbytné náklady na dopravu a ubytování

opatrovníka
30 000 Kč                      

Asistenční služby v zahraničí
24h denně dostupný servis při pojistné události

v zahraničí
do výše limitu

a) majetková újma 1 000 000 Kč                 

b) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 1 000 000 Kč                 

a) smrt následkem úrazu 200 000 Kč                    

b) trvalé následky úrazu 200 000 Kč                    

a) poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15 000 Kč                      

b) poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 15 000 Kč                      

Letecká asistence

pomoc klientovi v případě letecké nepravidelnosti

Covid asistance pomůže vyhledat aktuální informace

a pravidla pro vycestovní z ČR a poskytne součinnost

při objednání na PCR test v předem stanovený čas

v okolí bydliště klienta

vymožená částka

Ztráta dokladů

Úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního

cestovního nebo přepravního dokladu, včetně dopravy

do místa nejbližšího zastupitelského úřadu

5 000 Kč                        

Pojištění storna zájezdu 

Storno cesty z důvodu vážného akutního onemocnění

(vč. covid-19) či úrazu pojištěného; úmrtí

pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých

příbuzných pojištěného; zničení, poškození či ztráty

majetku pojištěného.

15 000 Kč                      

    Spoluúčast 20%

Připojištění COVID-19

onemocnění covid-19 před nástupem na cestu (nutno 

doložit lékařem)

pojištěno, dle podmínek 

storna zájezdu 

(spoluúčast 20%)

karanténa nařízená lékařem nebo hygienickou stanicí 

před nástupem na cestu (nutno doložit)

pojištěno, dle podmínek 

storna zájezdu 

(spoluúčast 20%)

úhrada ubytování a stravování nehrazeného místními 

úřady 35 000 Kč

úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat 

dle původního cestovního plánu 35 000 Kč

* pozn. uvedené limity jsou platné pro jednu osobu 

* cestovní pojištění včetně připojištění covid-19 je součástí ceny všech zájezdů (pokud není výslovně uvedeno jinak)

* v případě pojistné události v zahraničí je vždy nutné kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny

https://www.klik.cz/pojistne-podminky/slavia/travel/2022_06/VPP_CP_05-2022.pdf

https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/travel/slavia/slavia-cp-vpp-202206.pdf

* všeobecné smluvní podmínky SLAVIA

* oznámení škodné události – cestovní pojištění - online hlášení

  karanténa v zahraniční

Cestovní pojištění SLAVIA - rozsah a limity krytí

  onemocnění / karanténa před odjezdem

Připojištění do zemí a oblastí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR nedoporučuje cestovat. Nevztahuje se na  země a oblasti, do kterých MZV 

ČR zakazuje cestovat (černá barva). 

Pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění

Pojištění zavazadel

Pojištění léčebných výloh

10 000 000 Kč               

https://www.klik.cz/pojistne-podminky/slavia/travel/2022_06/VPP_CP_05-2022.pdf
https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/travel/slavia/slavia-cp-vpp-202206.pdf

