
 

INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ   
(typ 725) 

 
• Rozsah pojištění a výše pojistného krytí (aktualizace od 15.12.2020) 
 
 

pojištění rozsah pojištění 
limit pojistného plnění / pojistná 

částka 

1. pojištění léčebných 
výloh v zahraničí 

 

a) ambulantní ošetření včetně 
předepsaných léků a předepsaných 
zdravotnických pomůcek a 
zdravotnického materiálu určených pro 
fixaci částí těla nebo na podporu chůze, 
hospitalizace ve standardně vybaveném 
vícelůžkovém pokoji a lékařské 
ošetřování během hospitalizace včetně 
předepsaných léků a předepsaných 
zdravotnických pomůcek a 
zdravotnického materiálu určených pro 
fixaci částí těla nebo na podporu chůze, 
přeprava do nejbližšího zdravotnického 
zařízení a přeprava ze zdravotnického 
zařízení zpět do ubytovacího zařízení, 
přeprava zpět do vlasti 

do výše skutečně vzniklých nákladů 

b) ubytování spolucestující blízké osoby ve 
zdravotnickém zařízení v případě 
hospitalizace dítěte ve věku do 6 let  

1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

c) ubytování a stravování v rozsahu 
polopenze pojištěného v zahraničí 
v případě, že z lékařského hlediska není 
již nutná hospitalizace pojištěného, ale 
zároveň není možné, aby pojištěný 
pokračoval ve své původně plánované 
cestě, nebo byl schopen přepravy do 
vlasti  

1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

d) přeprava tělesných ostatků do místa 
pohřbu ve vlasti  

500.000 Kč 

e) nákup nebo oprava dioptrických brýlí, 
ostatních ortopedických a protetických 
pomůcek  

5.000 Kč 

f) ošetření jednoho zubu 5.000 Kč 

celkem za všechny zuby max. 15.000 Kč 

g) náklady na cestu a ubytování jedné 
blízké osoby v případě hospitalizace 
pojištěného v zahraničí trvající déle než 
10 dnů nepřetržitě  

cestovní náklady 25.000 Kč 

náklady na ubytování 1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

h) náklady na cestu a ubytování jedné 
blízké osoby v případě hospitalizace 
pojištěného dítěte ve věku do 15 let 
v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po 
termínu předpokládaného ukončení 
pobytu v zahraničí  

cestovní náklady 25.000 Kč 

náklady na ubytování 1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

asistenční služby v 
zahraničí 

 

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné 
události v zahraničí  

bez limitu 
 
 

2. pojištění zavazadel 
 

poškození, zničení, odcizení, ztráta 
zavazadel  
 

40.000 Kč 

max. však 10.000 Kč za 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 



 

z toho: 
a) v případě poškození, zničení, odcizení, 

ztráty pojištěných věcí, které si 
pojištěný zakoupil během cesty a 
pobytu je limit pojistného plnění  

 
20.000 Kč 

max. však 5.000 Kč za 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 

 

 

opožděné dodání zavazadel leteckou 
společností – pojistitel uhradí náklady za 
nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb 
v zahraničí  

nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč 

déle než 48 hod – 10.000 Kč 

poškození, zničení, odcizení, ztráta 
cestovních dokladů – pojistitel uhradí 
náklady na pořízení náhradního cestovního 
dokladu v zahraničí  

10.000 Kč 

3. pojištění 
odpovědnosti 
 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při 
usmrcení  

2.500.000 Kč 

b) škoda na věci nebo újma způsobená 
zvířeti  

1.000.000 Kč 

c) další nemajetková újma  500.000 Kč 

d) náklady na advokáta  50.000 Kč 

e) náklady kauce  
celkem za d) a e) 

75.000 Kč 
max.125 000 Kč 

4. úrazové pojištění 
 

- trvalé následky úrazu  600.000 Kč 

- smrt v důsledku úrazu  300.000 Kč 

5. pojištění zrušení 
objednaných 
služeb 
 

- akutní onemocnění, úraz, hospitalizace 
pojištěného nebo jeho blízké osoby 

- akutní onemocnění, úraz nebo 
hospitalizace nezletilého dítěte 

- živelná událost, vznik škody v důsledku 
vody z vodovodních zařízení, škoda 
způsobena pojištěnému trestným činem, 
při individuální dopravě v průběhu cesty 
vážná dopravní nehoda, živelná událost, 
stávka, trestný čin, nedobrovolná ztráta 
zaměstnaní, oficiální varování 
Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky  

 

80 % stornopoplatku 

max. 40.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 40.000 Kč / osoba 
spolu max. 120.000 Kč 

 
 
 
 
 
 

- smrt pojištěného 

- smrt blízké osoby 
 

100 % stornopoplatku 

max. 40.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 40.000 Kč / osoba 
spolu max. 120.000 Kč 

6. pojištění 
předčasného 
návratu 
a nečerpaných 
služeb 
 

a) nezbytné cestovní náklady  15.000 Kč / osoba  

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 15.000 Kč / osoba 

spolu max. 45.000 Kč 

b) nečerpané služby při předčasném 
návratu z cesty a pobytu  

30.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 30.000 Kč / osoba 

spolu max. 90.000 Kč 

7.  pojištění nákladů 
na technickou 
pomoc při 
záchranné akci 
 

a) vyhledávání osoby – pátrání  1.000.000 Kč 

b) vysvobozování  

c) přeprava  
d) přeprava tělesných ostatků 

8. pojištění domácího 
mazlíčka 

léčebné výlohy pojištěného za ošetření 
domácího mazlíčka v zahraničí  

 



 

 a) ambulantní veterinární ošetřeni včetně 
předepsaných léků, hospitalizace a 
lékařské ošetřování během 
hospitalizace, přeprava do nejbližšího 
veterinárního zařízení 

30.000 Kč 

b) ošetření jednoho zubu 3.000 Kč 

celkem za všechny zuby max. 10.000 Kč 

odpovědnost pojištěného za škodu 
způsobenou domácím mazlíčkem  

60.000 Kč 

9. pojištění 
dovolenkové 
domácnosti 
 
 

a) odcizení s překonáním překážky 500.000 Kč 

b) vichřice spoluúčast 1.000 Kč 

c) krupobití 

d) povodeň a záplava 

e) požár, blesk, výbuch, pád letadel 

f) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, 
sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, 
tíž sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, 
zadýmení, nadzvuková vlna, pád stromů, 
stožárů a jiných předmětů 

g) voda z vodovodního zařízení 

10. pojištění 
asistenčních služeb 
pro motorové 
vozidlo 
 
 

jestliže dojde k asistenční události v 
zahraničí  
a) oprava vozidla na místě nehody nebo 

poruchy nebo v servisu 
b) odtah vozidla z místa nehody nebo 

poruchy  
c) úschova vozidla  
d) ubytování po dobu opravy vozidla 

(maximálně 5 osob) 
e) návrat nebo pokračování v cestě 

(vlak/letadlo/autobus) 
f) náhradní vozidlo 
g) sešrotování nebo repatriace vozidla 
h) ztráta/uzavření klíčů v motorovém vozidle 
i) vyčerpání/záměna paliva 
j) defekt/poškození pneumatiky 
k) vybitá baterie 
l) finanční tíseň 

 
 
 

6.500 Kč 
neomezeně 

 
3 dny 

2.300 Kč/noc/osoba, max. 3 dny  
 

cestovní náklady max. 40.600 Kč 
 

max. 10 dnů 
max. 40.600 Kč 

6.500 Kč 
6.500 Kč 
6.500 Kč 
6.500 Kč 

27.000 Kč 

jestliže dojde k asistenční události v České 
republice během cesty do a ze zahraničí  
a) oprava vozidla na místě nehody nebo 

poruchy 
b) odtah vozidla z místa nehody nebo 

poruchy  

 
 

6.500 Kč 
 

6.500 Kč 

celkem za všechny asistenční služby 
poskytnuté na území České republiky a/nebo 
v zahraničí 

maximálně 70.000 Kč 



 

11. pojištění 
asistenčních služeb 
pro nepojízdné kolo 
 
 

jestliže dojde k asistenční události na území 
Slovenské republiky nebo na území České 
republiky 
a) přeprava kola a pojištěného do 

nejbližšího cykloservisu, návrat do místa   
přechodného ubytování nebo do místa 
trvalého bydliště 

b) úschova nepojízdného kola 
c) náklady na zapůjčení náhradního kola 
d) náklady na cestu pojištěného do 

cykloservisu za účelem vyzvednutí 
opraveného nebo nalezeného kola 
autobusem nebo vlakem 

e) oprava duše / pláště v případě defektu 
nebo v důsledku vandalizmu 

f) přeprava kola nebo pojištěného do místa 
přechodného ubytování nebo do místa 
trvalého bydliště v případě zdravotních 
komplikací pojištěného 

g) vybitá baterie v případě elektrokola 
 - vyhledání nejbližšího místa nabíjení 
 - přeprava kola a pojištěného do 

nejbližšího místa dobytí baterie 

 
 
 

4.000 Kč / 50 km 
 
 
 

max. 5 dní 
4.000 Kč / max. 5 dní   

1.500 Kč 
 
 
 

1.500 Kč 
  

4.000 Kč / 50 km 
 
 
 
 

bez limitu 
1.500 Kč 

  celkem za všechny asistenční služby 
poskytnuté na území České republiky nebo 
na území Slovenské republiky 

 
maximálně 10 000 Kč  

  jestliže dojde k asistenční události v 
zahraničí (kromě území Slovenské 
republiky) 
a) přeprava kola a pojištěného do 

nejbližšího cykloservisu, návrat do 
místa   přechodného ubytování nebo do 
místa trvalého bydliště 

b) úschova nepojízdného kola 
c) náklady na zapůjčení náhradního kola 
d) náklady na cestu pojištěného do 

cykloservisu za účelem vyzvednutí 
opraveného nebo nalezeného kola 
autobusem nebo vlakem 

e) oprava duše / pláště v případě defektu 
nebo v důsledku vandalizmu 

f) přeprava kola nebo pojištěného do 
místa přechodného ubytování nebo do 
místa trvalého bydliště v případě 
zdravotních komplikací pojištěného 

g) vybitá baterie v případě elektrokola 
- vyhledání nejbližšího místa nabíjení 

      - přeprava kola a pojištěného do 
nejbližšího místa dobytí baterie 

 
 
 

4.000 Kč / 50 km 
 
 
 

max. 5 dní 
4.000 Kč / max. 5 dní   

2.500 Kč 
 
 
 

2.500 Kč 
  

4.000 Kč / 50 km 
 
 
 
 

bez limitu 
2.500 Kč 

  celkem za všechny asistenční služby 
poskytnuté v zahraničí (kromě území 
Slovenské republiky) 

 
maximálně 10 000 Kč  



 

12. pojištění 
PANDEMIC 
 
 
 

léčebné výlohy v zahraničí 
a) ambulantní ošetření včetně 

předepsaných léků, hospitalizace a 
lékařské ošetřování během hospitalizace, 
přeprava do a z nejbližšího 
zdravotnického zařízení, přeprava 
pojištěného zpět do vlasti v zemích 
označených jako rizikové v případě 
onemocnění klasifikovaného jako 
epidemie* / pandemie* (cestovatelský 
semafor)  

1.000.000 Kč 

  b) náklady na ubytování pojištěného 
v zahraničí v případě, že byla nařízená 
karanténa pojištěného. Pojistitel si 
vyhrazuje právo předem rozhodnout o 
vhodném ubytovacím zařízení.    

                                        1.000 Kč / 1 noc  
max 14 nocí 

  
 
 
 
 
 
 
 

c) nezbytné cestovní náklady na dopravení 
pojištěného do vlasti po ukončení 
původně předpokládaného termínu 
pobytu pojištěného v zahraničí (pojistná 
doba do) z důvodu karantény 
pojištěného, pokud pojištěný nebude 
moci použít původně předpokládaný 
dopravní prostředek, nejpozději však 14 
dní po ukončení předpokládaného 
termínu pobytu v zahraničí. Pojistitel si 
vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu 
přepravy a použitém dopravním 
prostředku. 

40.000 Kč / osoba 

  zrušení objednané služby 
a) nařízená karanténa pojištěného na území 

České republiky nebo v zemi trvalého 
pobytu pojištěného trvající v době 
nástupu na cestu směřující k využití 
objednané služby 

b) nesplnění podmínek pro vycestování 
určených přepravcem nebo 
poskytovatelem služby pojištěným v době 
nástupu na cestu směřující k využití 
objednané služby (např. kontrola před 
nástupem do hromadného dopravního 
prostředku) 

 

 
                                  80% stornopoplatku 
                            max. 40.000 Kč / osoba  

 

 
 
*epidemie = neobvykle vysoký výskyt téhož infekčního onemocnění (nákazy) osob na omezeném území během 
definovaného časového úseku 
*pandemie = rozsáhlá epidemie s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez prostorového ohraničení, přičemž 
bývá postiženo velké množství lidí na rozsáhlém území (kontinenty). Pandemii vyhlašuje Světová zdravotnická 
organizace (např. COVID-19). 

 
Podmínkou platnosti pojištění PANDEMIC je, že: 
- vycestování nastalo z území České republiky nebo ze země trvalého pobytu pojištěného a v době 

platnosti pojistné smlouvy 
-    škodní událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance    

Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku události 
 
Pojištění PANDEMIC lze sjednat pouze pro osoby ve věku do 69 let včetně. 
 
 
 



 

 

• Riziková skupina 
 

▪ TURISTA a/ nebo 
▪ OSOBA NAD 70 LET – TURISTA (věk ke dni počátku pojištění, označený jako Pojistná doba od)  

 osoby, které nebudou během doby pojištění provozovat rizikové sporty, pohybovat se v rizikovém 
prostředí a které nevykonávají manuální práce. Pojištění se vztahuje na osoby, které v rámci 
rekreačních aktivit provozují následující zimní sporty: 

- lyžování a snowboarding na vyznačených trasách 
- běh na lyžích po vyznačených trasách 
- jízda na bobech a skibobech na vyznačených trasách 
- bruslení na ledě 
- sáňkování   
 

▪ SPORT a/ nebo  
▪ OSOBA NAD 70 LET – SPORT (věk ke dni počátku pojištění, označený jako Pojistná doba od) 

 osoby, které budou během doby pojištění   
- provozovat rizikové sporty 
- účastníkem soutěže, nebo se bude připravovat na soutěž v jakýchkoli sportovních 

disciplínách (amatérských i profesionálních) 
 

▪ MANUÁLNÍ PRÁCE  
pojištění se vztahuje na osoby do 70 let věku, které budou vykonávat během doby pojištění 
manuální práce nebo se budou pohybovat v rizikovém prostředí (pojištění kryje také rizikovou 
skupinu TURISTA a SPORT) 

 

 
Upozornění – pojištění osob nad 70 let věku ! 
 
Při jednom vycestování do zahraničí lze pojištění uzavřít na maximálně 15 kalendářních dní. 
Pojištění lze sjednat pro územní platnost Slovenská republika, Evropa a Česká republika.  
 

 
 

• Sazebník pojistného 
 
Pojistné je stanovené na osobu a den podle územní platnosti pojištění, rizikové skupiny a podle konkrétního 
počtu dní. Výše pojistného je uvedena v sazebníku. 
 
 

• Územní platnost pojištění  
 

Slovenská republika území Slovenské republiky 
 

Evropa evropské státy včetně Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Kypru, Egypta, 
Izraele, Jordánska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie a evropské části Ruské 
federace  

  
Mimo Evropu všechny země světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, 

Japonska, Jihoafrické republiky 
 
Svět všechny země světa  
 
Česká republika území České republiky 

 
 
 
 

 
 



 

 
Upozornění! 
 
Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly v zemi trvalého pobytu pojištěného, v zemi, v níž 
je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění a v České republice (kromě územní platnosti Česká 
republika). 
 

 
 
• územní platnost pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo 

 
Slovenská republika, Evropa území Evropy podle geografického rozdělení, s výjimkou území Ruské 

federace, Běloruska, Krymské autonomní republiky, Kosova, Turecka  
Česká republika                území České republiky během cesty do a ze zahraničí pro vybrané 

asistenční události    
 
 

• územní platnost pojištění asistenčních služeb pro nepojízdné kolo 
 
Slovenská republika   Slovenská republika 
Evropa území Evropy podle geografického rozdělení, s výjimkou území Ruské 

federace, Běloruska, Ukrajiny, Krymské autonomní republiky, Kosova a 
Turecka  

Česká republika           území České republiky     
 


