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Nabídka a rozsah pojistného krytí cestovního pojištění a storna cesty 
 

1. Cestovní pojištění – Evropa a svět 
Tabulka tarifů a pojistných částek K15N 

Pojištění léčebných výloh 15 000 000,-Kč  

Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh 

Pojištění asistenčních služeb 15 000 000,-Kč  

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 15 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou 

- náklady na repatriaci pojištěného 15 000 000,-Kč  

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 15 000 000,-Kč  

- náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,-Kč 

- zachraňovací náklady  4 500 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo 
autobusu 

140 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 600,-Kč / den 

Úrazové pojištění – denní odškodné NE 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
25 000,-Kč 

5 000,-Kč / položka v zavazadle 

Připojištění zimních sportů NE 

Připojištění nebezpečných sportů ANO 

Rozšířené asistenční služby Auto+ NE 

Cena / osoba / den / včetně pojištění rizikových sportů / Evropa 61 Kč 

Cena / osoba / den / včetně pojištění rizikových sportů / Svět 121 Kč 

 
Příklad:  

Cesta / doba trvání 7 dnů 10 dnů 14 dnů 7 dnů 10 dnů 14 dnů 

Zeměpisná zóna Evropa Evropa Evropa Svět Svět Svět 

Pojištění jachtingu  ano ano ano ano ano ano 

Pojistné / osoba 427 Kč 610 Kč 854 Kč 847 Kč 1 210 Kč 1 694 Kč 

Pojistné / 4 - členná rodina 1 708 Kč 2 440 Kč 3 388 Kč 3388 Kč 4 840 Kč 6 776 Kč 

 

Cena pojištění je dána počtem pojištěných osob násobený počtem dnů dle zeměpisné zóny a denní 

sazby dle vybrané zeměpisné zóny. 

 

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu EVROPA se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území těchto států: Albánie, 

Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, 

Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 

Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, 

Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, 

Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán 
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2. Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu Česká republika 

Tabulka tarifů a pojistných částek TS 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 150,-Kč / den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
25 000,-Kč 

5 000,-Kč / položka v zavazadle 

Připojištění zimních sportů NE 

Připojištění nebezpečných sportů NE 

Rozšířené asistenční služby Auto+ NE 

Pojistné / osoba / den 25 Kč 

 

Příklad:  

Cesta / doba trvání 7 dnů 10 dnů 

Územní platnost ČR ČR 

Pojistné / osoba 175 Kč 250 Kč 

Pojistné / 4 - členná rodina 700 Kč 1 000 Kč 

 

3. Pojištění storno poplatků 

Tabulka tarifů a pojistných částek S 

Pojištění stornovacích poplatků – 80 % z konečné ceny pojistníkem zprostředkovaného 
pronájmu lodi, max. však do výše PČ (spoluúčast činí 20 %) 

300 000,-Kč 

Pojistné z ceny pronájmu lodi 5,5 % 

 

Příklad:  

Cena pronájmu lodi 50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 

Pojistné za storno 5,5 % 2 750 Kč 5 500 Kč 8 250 Kč 11 000 Kč 13 750 Kč 16 500 Kč 

 

Cena storna je dána sazbou 5,5 % z ceny pronájmu lodi. 
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Cestovní pojištění 

 
KDO JE POJIŠTĚNÝM  
 

Jmenný seznam osob, na které se pojištění vztahuje 
 

 
CO JE POJIŠTĚNO  

 
Léčebné výlohy limit 15 000 000 Kč 
 
Asistenční služby 

• repatriace až do výše 15 000 000 Kč 

• vzdálenost plavidla od pobřeží bez vlivu na pojistné plnění 

• Hrazeny náklady na záchranné akce, na pátrací akce, nezbytné zásahy vrtulníku do výše 4 500 000 Kč 
 
Sporty, kryty pojištěním  

• jachting, ale i další sporty. Např. lov ryb harpunou, rybolov ze člunu, jízda na vodním skútru, jízda na 
banánu, parasailing, potápění s instruktorem apod. 

 
Úrazové pojištění 

• trvalé následky úrazu s procentuálním plněním dle oceňovacích tabulek.  

• smrt následkem úrazu 

• hospitalizace denní odškodné 600 Kč / den 

 

 

 VÝLUKY (CO NENÍ POJIŠTĚNO)  

• Nestabilizovaná chronická onemocnění, která nejsou stabilizovaná posledních 12 měsíců před cestou 

• Nemoci a úrazy, které nastaly před sjednáním pojištění 

• Úrazy, které nastaly z nepojištěných sportů 

• Úrazy a nemoci, které nastaly mimo územní platnost pojištění 

• Úraz, který nastal při trestné činnosti 

• Preventivní kontroly, rehabilitace, nadstandardní péče 

• Úrazy a nemoci, které nastaly po požití alkoholu nebo návykových látek 

• Těhotenství po 26. týdnu 

• Při závodech a regatách vč. přípravných jízd na ně 
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Pojištění odpovědnosti za újmu  

  

KDO JE POJIŠTĚNÝM: 

 
Jmenný seznam osob, na které se pojištění vztahuje 

 
 

CO JE POJIŠTĚNO 

 
• Škodu, kterou pojištěný způsobí třetí straně  

• Limit 5 000 000 Kč 

• Pojištění se vztahuje na škodu na zdraví a při usmrcení  

• poškozením nebo zničením hmotné věci 

• Jinou škodu vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční 

škoda) a to způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování běžných turistických 

činností 

 
 

VÝLUKY (CO NENÍ POJIŠTĚNO) 

 
• Způsobená úmyslně, ze svévole, lstí nebo škodolibostí 

• Na věci převzaté  

• Způsobené řízením lodě či jiného motorového a nemotorového plavidla, či dopravních prostředků 

• Způsobená na půjčených věcech 

• Kterou způsobíte členům rodiny 
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Storno pobytu 

KDO JE POJIŠTĚNÝM  
 
Jmenný seznam osob, na které se pojištění vztahuje 

 

 
KDY JE MOŽNÉ STORNO ZÁJEZDU UPLATNIT 
 

• Nedobrovolná ztráta zaměstnání 

• Vážné akutní onemocnění nebo úraz, který neumožňuje pojištěné osobě odjezd 

• Úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému 

• Závažného násilného činu proti pojištěnému nebo osobě blízké pojištěnému 

• Zdravotních komplikací v těhotenství do 26. týdne těhotenství 

• Podání žaloby na rozvod manželství 

• Neočekávané předvolání k soudu 

• Událost, která nastala díky přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice), která nastala nejdéle 5 dnů před 

počátkem cesty a poškodila Váš majetek 

• Nezaviněné nehody 

 

DO JAKÉ VÝŠE JE MOŽNÉ SI SJEDNAT STORNO? 
Limit / pojistná částka maximálně 300 000 Kč 

 

KDO VŠECHNO MÁ NÁROK NA POJISTNÉ PLNĚNÍ? 

• manžel / manželka, druh / družka či registrovaný partner, děti, rodiče pojištěného uvedené na jedné / 

stejné přihlášce 

• skipper, který je uveden na jedné přihlášce s ostatními osobami cestujícími na dané lodi 

• další osoby uvedené na stejné přihlášce do pojištění právě tehdy, když cestují společně s pojištěným a 

současně jsou s ním uvedeni na jedné pojistné smlouvě (přihlášce do pojištění) 

 

JAKÁ JE VÝŠE PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ STORNA POBYTU?  

• Pojistitel poskytne plnění 80 % z prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků.  

• Spoluúčast činí 20 % 

 

DO KDY MUSÍ BÝT UHRAZENO STORNO POBYTU?  
• Den sjednání  

• Nejpozději den po sjednání pojištění storna pobytu a zároveň nejpozději úhradě poslední platby za 
úhradu pronájmu lodi 

• Pokud bude pojištění uhrazeno později, pojištění nevznikne a pojištěná osoba nemá pojištění 
storna sjednáno 
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VÝLUKY (CO NENÍ POJIŠTĚNO) 
• Zrušení cesty v situaci, kdy ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí nebo vláda zakáže cestovat do 

destinace anebo dojde k uzavření oblasti místními úřady, ověřte si podmínky ve Vaší pojistné smlouvě a 
pojistných podmínkách.  

• Samotná obava z COVID-19  

• Nepřidělením dovolené zaměstnavatelem 

• Neobdržením víza nebo neplatnosti cestovních dokladů 

• Chronického nebo akutního onemocnění či úrazu, pokud existovaly již v okamžiku sjednání pojistné 
smlouvy, a to i když do té doby nebyly léčeny 

• Opomenutí získat povinná očkování nebo reakce na ně 

• Periodických kontrolních vyšetření, nastoupení lázeňského pobytu nebo plánované operace 

• Situace, kdy zájezd nemohl být ze strany organizátora cesty realizován 

• Situace, kdy skipper, není pojištěn na jedné přihlášce se všemi pojištěnými osobami cestujícími na dané 
lodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


