Cestujte bezpečně
Speciální nabídka nejlepšího cestovního pojištění na trhu
pro vybrané cestovní kanceláře

Nabízíme přímo pro
Vás mimořádné
podmínky při
sjednání
cestovního
pojištění.

Storno zájezdu

Rekreační sporty

covid-19 kryjeme!

Sleva pro děti

Oproti našemu standardnímu produktu mimořádně nabízíme
sjednání Storno zájezdu za fixní sazbu za osobu/den a možnost
samostatného dokoupení tohoto připojištění nejpozději do 48
hodin od úhrady zájezdu nebo poslední splátky.
Co to pro vás znamená? Naše cestovní pojištění vás chrání kdekoli
v zahraničí také v případě nemoci covid-19. Pojištění storna
se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte
nemocí covid-19.

Preventivní karanténa
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S námi se nemusíte bát ani nákladů spojených s preventivní
karanténou v souvislosti s covid-19. Kryjeme náklady na
neplánované ubytování, stravu a návrat domů.

Jsou zahrnuty v základním krytí, rizikové sporty je možné si připojistit.
Seznamy běžných a rizikových sportů najdete na odkazech:
https://www.axa-assistance.cz/bezne-sporty/
https://www.axa-assistance.cz/rizikove-sporty/
Pro děti do 18 let získáte plnohodnotné pojištění za 75 % standardní
ceny.

Pojištění zavazadel

Toto pojištění máte v základním pojištění. Neřešíme, jestli vám je
ukradnou z hotelového pokoje nebo se zpozdí na letišti. Víme, že bez
základních potřeb se neobejdete a potřebujete pomoc.

Drink povolen

Máme unikátní připojištění na trhu – Drink povolen. S námi se
nemusíte obávat dát si svařák po lyžování, nebo pivo na pláži.
My víme, že na dovolené je třeba se odreagovat. Tolerujeme
0,8 promile alkoholu v krvi. To odpovídá například 4 pivům.

www.axa-assistance.cz

Cestujte bezpečně
Speciální nabídka nejlepšího cestovního pojištění
na trhu pro vybrané cestovní kanceláře

Přehled pojistného plnění:
Celkový limit pojištění léčebných výloh v zahraničí (LVZ)
ambulantní lékařské ošetření
léky a další zdravotnický materiál
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
léčba, diagnostika a operace
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
akutní zubní ošetření
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)
repatriace související s terorismem
dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním covid-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky, Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo
doporučuje tyto cesty odložit
náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou související s covid-19, která
neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud pro návrat nebylo možné využít původně
plánovaný způsob dopravy
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky
denní odškodné za dobu hospitalizace
Pojištění zavazadel
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného
na škodu na jedné věci
na škody způsobené vloupáním do vozidla – standardně dle našich VPP
na jednu věc odcizenou z vozidla
na zpoždění letu od 7. hodiny
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny
Pronájem náhradního sportovního vybavení
Pojištění odpovědnosti za škodu
za škody na zdraví nebo usmrcením
za škody na jedné věci
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku
škody následné
Doplňkové asistenční služby
všechny škody z doplňkových asistenčních služeb
právní pomoc v zahraničí
opatrovník
ztráta, odcizení, zničení dokladů
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

Pojištění stornovacích poplatků – podle ceny zájezdu

spoluúčast
Volitelná připojištění
Rizikové sporty viz níže za přirážku
Asistenční služby auto (Pojištění za 1 automobil do 3,5 t, kdy je pojištěna celá posádka)
Drink povolen
Chronická onemocnění

100 000 000 Kč
do max. limitu LVZ
do max. limitu LVZ
do max. limitu LVZ
do max. limitu LVZ
do max. limitu LVZ
do max. limitu LVZ
20 000 Kč
max. 100 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč/do limitu
15 000 000 Kč
do 30 000 Kč
(spoluúčast 10 %)
do 30 000 Kč
(spoluúčast 10 %)
Pojistná částka
200 000 Kč
400 000 Kč
100 Kč/den max. počet dní 20
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
max. 1.000 Kč/den, max. 5 000 Kč
3 000 000 Kč
1 000 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
20 % – závažné důvody, úmrtí,
hospitalizace
ano
ano
0,8 ‰
ano

Nacenění pro cestovní
kanceláře
Cestovní pojištění včetně storna – spoluúčast 20 % v případě storna
cena zájezdu
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

dospělý
52 Kč
68 Kč
91 Kč
110 Kč
130 Kč
228 Kč

cena/osoba/den, Evropa
dítě do 18 let
39 Kč
51 Kč
68 Kč
83 Kč
98 Kč
171 Kč

senior
104 Kč
136 Kč
182 Kč
220 Kč
260 Kč
456 Kč

cena zájezdu
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

dospělý
73 Kč
101 Kč
128 Kč
155 Kč
183 Kč
320 Kč

cena/osoba/den, Svět bez US a Kanady
dítě do 18 let
55 Kč
76 Kč
96 Kč
116 Kč
137 Kč
240 Kč

senior
146 Kč
202 Kč
256 Kč
310 Kč
366 Kč
640 Kč

dospělý
86 Kč
119 Kč
151 Kč
182 Kč
215 Kč
377 Kč

cena/osoba/den, Celý svět
dítě do 18 let
65 Kč
89 Kč
113 Kč
137 Kč
161 Kč
283 Kč

senior
172 Kč
238 Kč
302 Kč
364 Kč
430 Kč
754 Kč

cena zájezdu
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

Volitelná připojištění
Rizikové sporty

+100 %

Drink povolen

+25 %

Chronická onemocnění

+100 %

Autoasistence (do 21 dnů) – pouze Evropa

490 Kč

Předčasný návrat a nevyužitá dovolená*

Evropa

Svět bez US a Kanady

Celý svět

fixní částka 230 Kč/osoba

fixní částka 350 Kč/osoba

fixní částka 350 Kč/osoba

*pouze při pojistné události v ČR

Samostatné pojištění storna
cena zájezdu
20 000 Kč

3,00 %

40 000 Kč

3,00 %

60 000 Kč

3,00 %

80 000 Kč

2,75 %

100 000 Kč

2,50 %

200 000 Kč

2,50 %
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spoluúčast 20 %
Ceny jsou platné od 22. 11. 2021.

www.axa-assistance.cz

