
pojištění zavazadel

část C VPPCPCZ/1018*

pojištění odpovědnosti 

část D VPPCPCZ/1018*

pojištění

2.

1.

úrazové pojištění

část E VPPCPCZ/1018*

pojištění zrušení objednaných služeb

část F VPPCPCZ/1018*

 VPPCPCZ/1018* = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018*

4.

3.



poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. a) 

VPPCPCZ/1018*) 

z toho:

a)     újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, odst. 

2, bod 2.2, písm. a) VPPCPCZ/1018*)

a)     v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si 

pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění

pojištění účastníků domácích zájezdů

rozsah pojištění

Roszah pojištění a výše pojistného krytí

pro cestovní pojištění účastníků zájazdů

b)    škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 

2.1 a podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, , písm. c) VPPCPCZ/1018*)

c)    další nemajetková újma (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, písm. b) 

VPPCPCZ/1018*)

-      trvalé následky úrazu (podle části E, čl. 1, písm. a) VPPCPCZ/1018*)

-      smrt v důsledku úrazu (podle části E, čl. 1, písm. b) VPPCPCZ/1018*)

 VPPCPCZ/1018* = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018*

- onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin 

(podle části F, čl. 2, bod 1, písm. a) – g) a písm. i) – n) VPPCPCZ/1018*)

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby (podle části F, čl. 2, bod 1, písm. h) 

VPPCPCZ/1018*)



balík pojištění A10 balík pojištění A20

18.000 Kč 18.000 Kč

max. však 9.000 Kč za 1 věc max. však 9.000 Kč za 1 věc

spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč

9.000 Kč 9.000 Kč 

max. však 4.500 Kč za 1 věc max. však 4.500 Kč za 1 věc

spoluúčast 500 Kč spoluúčast 500 Kč

podle části C, čl. 5, bod 4 VPPCPCZ/1018* jde 

o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění

podle části C, čl. 5, bod 4 VPPCPCZ/1018* jde 

o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění

500.000 Kč 500.000 Kč

pojištění účastníků domácích zájezdů

limit pojistného plnění / pojistná částka

platnost odRoszah pojištění a výše pojistného krytí

pro cestovní pojištění účastníků zájazdů

500.000 Kč 500.000 Kč

500.000 Kč 500.000 Kč

50.000 Kč 50.000 Kč

50.000 Kč 50.000 Kč

80% stornopoplatku 80% stornopoplatku

max. 10.000 Kč / 1 osoba max. 20.000 Kč / 1 osoba

celkem max. 30.000 Kč celkem max. 60.000 Kč

100% stornopoplatku 100% stornopoplatku

max. 10.000 Kč / 1 osoba max. 20.000 Kč / 1 osoba

celkem max. 30.000 Kč celkem max. 60.000 Kč 



balík pojištění B

500.000 Kč

01.12.2022

500.000 Kč

 ---

500.000 Kč

50.000 Kč

50.000 Kč

 ---




