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Informace pro pojištěného o cestovním pojištění k pojistné smlouvě   číslo 1871000270 

Pojistník 
Název Jiří Ryšavý 

Adresa Slatinice 307, 783 42  Slatinice IČO 73310221 

• Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). 

     Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, 

     zejména nemůžete pojistnou smlouvu a sjednané pojištění měnit či ukončit.  Vlastním právním jednáním můžete sjednané pojištění změnit nebo ukončit pouze 

     prostřednictvím pojistníka, a to za podmínek a v souladu s (rámcovou) pojistnou smlouvou. 

• Pojištění nelze sjednat samostatně bez koupě nabízené služby. Nabízené služby lze koupit a čerpat i bez pojištění. 

 

ROZSA H POJIŠTĚNÍ

KÓD  POJIŠTĚNÍ ČR ČR5

VĚKOVÁ  KA TEGORIE neomezeno neomezeno

ÚZEMNÍ ROZSA H* Oblast ČR Oblast ČR

D RUH CESTY Turistická Turistická

TY P CESTY Krátkodobá Krátkodobá

Léčebné výlohy

Celkový limit pojistného plnění:  -  - 

  -       Sublimit pojistného plnění – nutná a neodkladná zdravotní péče:  -  - 

 -        Sublimit pojistného plnění – převoz tělesných ostatků pojištěného:  -  - 

  -       Sublimit pojistného plnění – repatriace pojištěného:  -  - 

 -       Sublimit pojistného plnění  - záchrana pojištěného v tísni:  -  - 

 -        Sublimit pojistného plnění – náklady na doprovázející osobu:  -  - 

 -       Sublimit pojistného plnění – onemocnění Covid-19:**  -  - 

 -       Sublimit pojistného plnění – ošetření zubů:  -  - 

 -       Sublimit pojistného plnění  - Terorismus:  -  - 

Odpovědnost

Celkový limit pojistného plnění: 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – převzaté věci movité: 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc zapůjčená: 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – majetkovou na jmění, včetně následné finanční újmy: 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – čistou finanční: 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – při ublížení na zdraví a při usmrcení: 2 500 000 2 500 000

Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: 50 000 50 000

Úr az

Smrt následkem úrazu: 100 000 100 000 

Trvalé následky úrazu: 200 000 200 000

Zavazadla

Celkový limit pojistného plnění: 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – odcizení cenností a cenin (loupeží): 5 000 5 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení osobních dokladů (cestovní pas): 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení klíčů k motorovým vozidlům: 15 000 15 000

Stor no plus

Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků):***  - 5 000

Covid plus

Celkový limit pojistného plnění:**  -  - 

Ubytování a strava v případě preventivně nařízené karantény  -  - 

Náhradní doprava v případě preventivně nařízené karantény  -  - 

Pojistné A  -  Pojistné osoba/den v  Kč  13 32

Pojistné B -  Pojistné osoba/pobyt v  Kč  (Covid pl us)  -  -

Pojistné cel kem v Kč (A  x počet dní) (A  x počet dní)

L IMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*         ÚZEMNÍ ROZSAH     Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr. 

**       Pojištění se  nevztahuje na území, které bylo vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR  jako oblast s výskytem extrémního rizika  nákazy onemocnění  

           Covid-19. (Doplňující informace: Pokud není na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky uvedeno u země negativní doporučení ohledně  

           onemocnění Covid 19, je na takovou zemi nahlíženo jako na zemi s nízkým nebo středním rizikem nákazy.) 

***    Je‑li pojištění Storno plus sjednáno méně než 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném  plnění 50 % z  

          80 %  vyúčtovaných stornopoplatků. 
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Informace pro pojištěného o cestovním pojištění k pojistné smlouvě   číslo 1871000270 

Pojistník 
Název Jiří Ryšavý 

Adresa Slatinice 307, 783 42  Slatinice IČO 73310221 

• Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). 

     Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, 

     zejména nemůžete pojistnou smlouvu a sjednané pojištění měnit či ukončit.  Vlastním právním jednáním můžete sjednané pojištění změnit nebo ukončit pouze 

     prostřednictvím pojistníka, a to za podmínek a v souladu s (rámcovou) pojistnou smlouvou. 

• Pojištění nelze sjednat samostatně bez koupě nabízené služby. Nabízené služby lze koupit a čerpat i bez pojištění. 

       

 
ROZSA H POJIŠTĚNÍ

KÓD  POJIŠTĚNÍ E E5 E15

VĚKOVÁ  KA TEGORIE neomezeno neomezeno neomezeno

ÚZEMNÍ ROZSA H* Oblast E Oblast E Oblast E

D RUH CESTY Turistická Turistická Turistická

TY P CESTY Krátkodobá Krátkodobá Krátkodobá

Léčebné výlohy

Celkový limit pojistného plnění: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

  -       Sublimit pojistného plnění – nutná a neodkladná zdravotní péče: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit pojistného plnění – převoz tělesných ostatků pojištěného: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

  -       Sublimit pojistného plnění – repatriace pojištěného: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -       Sublimit pojistného plnění  - záchrana pojištěného v tísni: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit pojistného plnění – náklady na doprovázející osobu: 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den

 -       Sublimit pojistného plnění – onemocnění Covid-19:** 200 000 200 000 200 000

 -       Sublimit pojistného plnění – ošetření zubů: 7 000 7 000 7 000

 -       Sublimit pojistného plnění  - Terorismus: 200 000 200 000 200 000

Odpovědnost

Celkový limit pojistného plnění: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – převzaté věci movité: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc zapůjčená: 250 000 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – majetkovou na jmění, včetně následné finanční újmy: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – čistou finanční: 250 000 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – při ublížení na zdraví a při usmrcení: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: 50 000 50 000 50 000

Úr az

Smrt následkem úrazu: 100 000 100 000 100 000 

Trvalé následky úrazu: 200 000 200 000 200 000

Zavazadla

Celkový limit pojistného plnění: 15 000 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – odcizení cenností a cenin (loupeží): 5 000 5 000 5 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení osobních dokladů (cestovní pas): 15 000 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení klíčů k motorovým vozidlům: 15 000 15 000 15 000

Stor no plus

Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků):***  - 5 000 15 000

Covid plus

Celkový limit pojistného plnění:**  -  -  - 

Ubytování a strava v případě preventivně nařízené karantény  -  -  - 

Náhradní doprava v případě preventivně nařízené karantény  -  -  - 

Pojistné A  -  Pojistné osoba/den v  Kč  21 40 45

Pojistné B -  Pojistné osoba/pobyt v  Kč  (Covid pl us)  -  -  -

Pojistné celkem v Kč (A  x počet dní) (A  x počet dní) (A  x počet dní) 

L IMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*         ÚZEMNÍ ROZSAH     Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr. 

**       Pojištění se  nevztahuje na území, které bylo vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR  jako oblast s výskytem extrémního rizika  nákazy onemocnění  

           Covid-19. (Doplňující informace: Pokud není na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky uvedeno u země negativní doporučení ohledně  

           onemocnění Covid 19, je na takovou zemi nahlíženo jako na zemi s nízkým nebo středním rizikem nákazy.) 

***    Je‑li pojištění Storno plus sjednáno méně než 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném  plnění 50 % z  

          80 %  vyúčtovaných stornopoplatků. 
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Informace pro pojištěného o cestovním pojištění k pojistné smlouvě   číslo 1871000270 

Pojistník 
Název Jiří Ryšavý 

Adresa Slatinice 307, 783 42  Slatinice IČO 73310221 

• Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). 

     Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, 

     zejména nemůžete pojistnou smlouvu a sjednané pojištění měnit či ukončit.  Vlastním právním jednáním můžete sjednané pojištění změnit nebo ukončit pouze 

     prostřednictvím pojistníka, a to za podmínek a v souladu s (rámcovou) pojistnou smlouvou. 

• Pojištění nelze sjednat samostatně bez koupě nabízené služby. Nabízené služby lze koupit a čerpat i bez pojištění. 

 

 

 
ROZSA H POJIŠTĚNÍ

KÓD  POJIŠTĚNÍ EC E5C E15C

VĚKOVÁ  KA TEGORIE neomezeno neomezeno neomezeno

ÚZEMNÍ ROZSA H* Oblast E Oblast E Oblast E

D RUH CESTY Turistická Turistická Turistická

TY P CESTY Krátkodobá Krátkodobá Krátkodobá

Léčebné výlohy

Celkový limit pojistného plnění: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

  -       Sublimit pojistného plnění – nutná a neodkladná zdravotní péče: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit pojistného plnění – převoz tělesných ostatků pojištěného: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

  -       Sublimit pojistného plnění – repatriace pojištěného: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -       Sublimit pojistného plnění  - záchrana pojištěného v tísni: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit pojistného plnění – náklady na doprovázející osobu: 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den

 -       Sublimit pojistného plnění – onemocnění Covid-19:** 200 000 200 000 200 000

 -       Sublimit pojistného plnění – ošetření zubů: 7 000 7 000 7 000

 -       Sublimit pojistného plnění  - Terorismus: 200 000 200 000 200 000

Odpovědnost

Celkový limit pojistného plnění: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – převzaté věci movité: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – věc zapůjčená: 250 000 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – majetkovou na jmění, včetně následné finanční újmy: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

 -        Sublimit plnění za újmu – čistou finanční: 250 000 250 000 250 000

 -        Sublimit plnění za újmu – při ublížení na zdraví a při usmrcení: 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: 50 000 50 000 50 000

Úr az

Smrt následkem úrazu: 100 000 100 000 100 000 

Trvalé následky úrazu: 200 000 200 000 200 000

Zavazadla

Celkový limit pojistného plnění: 15 000 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – odcizení cenností a cenin (loupeží): 5 000 5 000 5 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení osobních dokladů (cestovní pas): 15 000 15 000 15 000

 -        Sublimit pojistného plnění  – poškození, zničení nebo odcizení klíčů k motorovým vozidlům: 15 000 15 000 15 000

Stor no plus

Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků):***  - 5 000 15 000

Covid plus

Celkový limit pojistného plnění:** 30 000 30 000 30 000

Ubytování a strava v případě preventivně nařízené karantény 15 000 15 000 15 000

Náhradní doprava v případě preventivně nařízené karantény 15 000 15 000 15 000

Pojistné A  -  Pojistné osoba/den v  Kč  21 40 45

Pojistné B -  Pojistné osoba/pobyt v  Kč  (Covid pl us) 390 390 390

Pojistné celkem v Kč (A  x počet dní) + B (A  x počet dní) + B (A  x počet dní) + B 

L IMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*         ÚZEMNÍ ROZSAH     Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr. 

**       Pojištění se  nevztahuje na území, které bylo vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR  jako oblast s výskytem extrémního rizika  nákazy onemocnění  

           Covid-19. (Doplňující informace: Pokud není na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky uvedeno u země negativní doporučení ohledně  

           onemocnění Covid 19, je na takovou zemi nahlíženo jako na zemi s nízkým nebo středním rizikem nákazy.) 

***    Je‑li pojištění Storno plus sjednáno méně než 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném  plnění 50 % z  

          80 %  vyúčtovaných stornopoplatků. 

 

 

 

 


