
 
 

Tarif K5:   35 Kč/den dospělý, 18 Kč/den dítě do 18 let (1 den pobytu v zahraničí)  
Tarif K5S: 43 Kč/den dospělý, 22 Kč/den dítě do 18 let (1 den pobytu v zahraničí) 
 

Tabulka tarifů a pojistných částek K5 K5S K5SS 

Pojištění léčebných výloh  5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. 

plnění 
5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:       

- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního 

prostředku 
100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího 

zprostředkování 
100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu 

letadla nebo autobusu 
100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace 

úraz + nemoc) 
300,-Kč/den 300,-Kč/den 300,-Kč/den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí 

osoby 
1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
10 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 

5 000,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks 

Připojištění zimních sportů ANO ANO ANO 

Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE 

Připojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do 

výše pojistného plnění 
nesjednáno 15 000,-Kč 40 000,-Kč 

 

 



 
 

Základní pojištění 

 

- Kryje léčebné výlohy spojené s akutním onemocněním nebo úrazem 

- Kryje léčebné výlohy spojené s covidem  

- Umístění do izolace v případě pozitivního testu na covid 

- Umístění do karantény v případě podezření na nákazu covidem (platí pouze v případě 

nařízení místního orgánu ochrany veřejného zdraví) 

- Úhrada nákladů na ubytování: 2.500 Kč/os./den v maximálním limitu do 30.000 Kč/os. 

- Úhrada nákladů na náhradní dopravu do ČR: 20.000 Kč/os. Dopravu zajistí asistenční služba 

(vždy v ekonomické třídě)  

- V současné době pojišťovna nezohledňuje krytí covidu z hlediska zařazení jednotlivých 

destinací do barevných zón (zelená-tmavě červená); v případě rapidního zhoršení covidové 

situace pojišťovna toto stanovisko může změnit 

- Storno zájezdu z důvodu podezření na nákazu covidem (platí pouze v případě nařízení 

místního orgánu ochrany veřejného zdraví) 

- Pojištění nelze sjednat do oblastí, které MZV ČR na svých webových stránkách označuje jako 

zakázané, nedoporučené nebo před jejich návštěvou důrazně varuje (aktuálně se týká 

Ukrajiny, Ruska, Běloruska nebo některých provincií v Indii, Pákistánu a na Středním 

Východě). 

 

Pojištění stornovacích poplatků 

 

- V případě zrušení zájezdu z důvodu akutní nemoci pojištěného, osoby blízké pojištěnému 

(další případy jsou uvedené v pojistných podmínkách, čl. F) 

- Storno zájezdu z důvodu pozitivního testu na covid 

- Pojišťovna vyplácí 80 % ze stornovacích poplatků, maximálně do výše limitu plnění 

sjednaného v pojistné smlouvě 

- Pokud je více osob na jedné smlouvě o zájezdu a pouze jedna osoba je nemocná a nemůže 

jet, mají nárok na storno všechny osoby uvedené na této jedné smlouvě 

 

 

V případě pojistné události v zahraničí doporučujeme neprodleně kontaktovat asistenční službu na 

tel. čísle +420 255 734 900. 

 

 


