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Rozsah pojištění 
 

✓ předcestovní asistence 
✓ léčebné výlohy v zahraničí (LVZ) 
✓ ÚZO 

✓ úrazové pojištění 
✓ pojištění zavazadel 
✓ pojištění zpoždění zavazadel 
✓ pojištění zpoždění letu 
✓ pojištění odpovědnosti 
✓ příp. pojištění přerušení cesty 
✓ příp. pojištění nevyužité cestovní služby  
✓ příp. pojištění právní pomoci 
✓ příp. pojištění spoluúčasti na škodě na pronajatém vozidle 

 
✓ pojištění STORNO  
✓ TRAVEL ASISTENT 
✓ pojištění sportovního vybavení 
✓ asistenční služba HOLIDAY 

 
 

 

Pojištění STORNO 
 
 
 

 
Případy: 

✓ povinnost uhradit stornopoplatek poskytovateli cestovní služby 
✓ doložit důvod zrušení cestovní služby  
✓ zrušení cestovní služby poskytovatelem  

důvody: přírodní katastrofa, epidemie, teroristický útok, občanské nepokoje,  
technická porucha či havárie 

✓ vícenáklady v cílové destinaci či při cestě zpět  
✓ pojistné: 3 % z ceny cestovní služby 
✓ možno sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny cestovní služby nebo úhradě 

zálohy či doplatku za cestovní službu   
✓ ubytování, strava, hygienické potřeby, uložení zavazadel, náhradní doprava zpět do ČR 

(max. 30 000 Kč) 
✓ důvody: zrušení cestovní služby poskytovatelem nebo zpoždění o více než 12 

(katastrofa, nepokoje…) 
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Storno pojištění lze uplatnit z těchto důvodů: 

a) akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které 

podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko,   

b) zdravotních komplikací vyžadujících hospitalizaci v důsledku těhotenství do 10 týdnů před očekávaným 

porodem, které nastaly pojištěnému, osobě jemu blízké nebo spolucestujícímu,  

c) úmrtí pojištěného nebo spolucestujícího,  

d) úmrtí osoby blízké pojištěnému, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně 

než 30 dnů před odjezdem,  

e) znásilnění pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním 

řízení,  

f) rozsáhlé škody na majetku pojištěného, k nimž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční 

cestu, následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, povodně) či trestného činu třetí osoby, pokud 

lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu 

škody,  

g) živelní pohromy nastalé v cílové oblasti zahraniční cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen 

místními nebo mezinárodními orgány či úřady,  

h) předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění,  

i) nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po 

zakoupení zájezdu, jež nastala pojištěnému, spolucestujícímu,   

j) rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se 

měly účastnit téže cesty.   

k) konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a 

pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven.  


