
 

 

 
Cestovní pojištění 

 

 

 

 
 

 
 
Užijte si dovolenou a váš pobyt v lázních bez starostí. Cestovní pojištění je skvělým pomocníkem pro případ 
nepředvídaných událostí.  
 
Před cestou se určitě vyplatí pojištění storna zájezdu. Nikdy nevíte, co vás může překvapit a byla by škoda o zájezd 
nebo peníze do něj investované přijít.  
Na dovolené je člověk častěji v přírodě, nebo podniká aktivity, kterým se běžně vyhýbá. Úrazové pojištění nebo 
pojištění odpovědnosti zaručí, že si budete užívat také aktivní odpočinek.  
 
Zakupte si společně s vaším pobytem také cestovní pojištění od pojišťovny Generali Česká Pojišťovna. Pojištění lze 
dokoupit kdykoliv před odjezdem, nejpozději v den poslední splátky nebo plné ceny zájezdu. 
   
          
        
              

  
    
    

 

  

 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
   

Typ pojištění: TUZEMSKO Typ pojištění: TUZEMSKO

kód: T30029B4000000000000 T30029B6000000000000

Rozsah pojištění - ROZSAH23 Rozsah pojištění - ROZSAH24

územní platnost: TUZEMSKO územní platnost: TUZEMSKO

typ cesty: rekreační sport typ cesty: rekreační sport

Pojistné za balíček pojištění na osobu a den 20 Kč Pojistné za balíček pojištění na osobu a den 20 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu občana Újma na zdraví 2 000 000,- Pojištění odpovědnosti za škodu občana Újma na zdraví 2 000 000,-

Škody na věci 1 000 000,- Škody na věci 1 000 000,-

Škody finanční 500 000,- Škody finanční 500 000,-

Pojištění cestovních zavazadel 10 000,- Pojištění cestovních zavazadel 10 000,-

Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení 20 000,- Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení 20 000,-

Trvalé následky úrazu 200 000,- Trvalé následky úrazu 200 000,-

Smrt následkem úrazu 100 000,- Smrt následkem úrazu 100 000,-

Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt 225 Kč Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt 340 Kč

B - Pojištění storna cesty B - Pojištění storna cesty

Horni hranice pojistného plnění v Kč 15 000,- spoluúčast 20 % Horni hranice pojistného plnění v Kč 30 000,- spoluúčast 20 %

Typ pojištění: EVROPA Typ pojištění: EVROPA

kód: E31522D40000000000000 kód: E31522D61021000030000

Rozsah pojištění - ROZSAH02 Rozsah pojištění - ROZSAH04

územní platnost: Evropa územní platnost: Evropa

typ cesty: rekreační sport typ cesty: rekreační sport

Pojistné za balíček pojištění na osobu a den 30 Kč Pojistné za balíček pojištění na osobu a den 34 Kč

A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění Horni hranice pojistného plnění v Kč A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění Horni hranice pojistného plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000,- Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000,-

Pojištění odpovědnosti za škodu občana Újma na zdraví 2 000 000,- Pojištění odpovědnosti za škodu občana Újma na zdraví 2 000 000,-

Škody na věci 1 000 000,- Škody na věci 1 000 000,-

Škody finanční 500 000,- Škody finanční 500 000,-

Pojištění cestovních zavazadel 20 000,- Pojištění cestovních zavazadel 20 000,-

Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení 20 000,- Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení 20 000,-

Trvalé následky úrazu 200 000,- Trvalé následky úrazu 200 000,-

Smrt následkem úrazu 100 000,- Smrt následkem úrazu 100 000,-

Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt 220 Kč Pojištění právní ochrany 200 000,-

B - Pojištění storna cesty

Horní hranice pojistného plnění v Kč 15 000,- spoluúčast 20 % Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt 420 Kč

Sjednaný rozsah pojištění Horní hranice pojistného plnění v Kč

Pojištění storna cesty 30 000,- spoluúčast 20 %

Pojištění přerušení cesty 20 000,-

Pojištění nevyužité dovolené 15 000,-

Pojištění neuskutečněného zájezdu 30 000,-


