
oblast E, pojistné osoba/den  
Druh pojištění Oblast E 

limit pojistného plnění  
v Kč 

pojistné na osobu a den 
v Kč 

turistický 
pobyt 

sportovní 
pobyt 

pojištění léčebných výloh celkový limit 2 500 000   
 
 

20,- 
 
 
 

 
 
 

 
 

- zdravotní péče 2 500 000 
- repatriace a převoz 2 500 000 
- náklady na doprovázející osobu 10 000 max. 2 000 za den 
- ošetření zubů 7 000 

úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 50 000 
- trvalé následky úrazu 100 000  

pojištění zavazadel  10 000  
- za jednu věc max. 5 000 

odpovědnost za škodu – újma na zdraví 
nebo při usmrcení 

1 500 000 

- újma na majetku 300 000 
připojištění storna cesty (zájezd, 
letenka) – lze sjednat pouze společně s poj. 
léčebných výloh, úrazovým pojištěním, poj. 
odpovědnosti a zavazadel  

80% 
vyúčtovaných  

storno 
poplatků   

max.  
15 000 Kč 19,- 

max.  
30 000 Kč 38,- 

 
Územní platnost je definována takto:  
- oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko 
 
 

1.1.1. Cestovní pojištění pro krátkodobé turistické pobyty NCS4 do 90 dnů, oblast ČR, pojistné 
osoba/den  

Druh pojištění Oblast ČR 
limit pojistného plnění  

v Kč 
pojistné na osobu a den v 

Kč 
 turistický pobyt 

úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 50 000  
 

11,- 
 
 

- trvalé následky úrazu 100 000  
pojištění zavazadel  10 000  

- za jednu věc max. 5 000 
odpovědnost za škodu – újma na zdraví 

nebo při usmrcení 
1 500 000 

- újma na majetku 500 000 

připojištění storna cesty  jednorázový příplatek 
osoba/pobyt 

připojištění storna cesty (zájezd, 
letenka– lze sjednat pouze společně 
s úrazovým pojištěním, poj. odpovědnosti a 
zavazadel 

80% vyúčtovaných  storno 
poplatků   18,- 

max. 15 000 Kč 

 



Cestovní pojištění pro krátkodobé turistické pobyty NCS4 do 90 dnů, oblast U, pojistné osoba/den  
Druh pojištění Oblast U 

limit pojistného plnění  
v Kč 

pojistné na osobu a den 
v Kč 

turistický 
pobyt 

sportovní 
pobyt 

pojištění léčebných výloh celkový limit 2 500 000   
 

59,- 
 
 
 

 
 

141,- 
 

 

- zdravotní péče 2 500 000 
- repatriace a převoz 2 500 000 
- náklady na doprovázející osobu 10 000 max. 2 000 za den 
- ošetření zubů 7 000 

úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 50 000 
- trvalé následky úrazu 100 000  

pojištění zavazadel  10 000  
- za jednu věc max. 5 000 

odpovědnost za škodu – újma na zdraví 
nebo při usmrcení 

1 500 000 

- újma na majetku 300 000 
připojištění storna cesty (zájezd, 
letenka) – lze sjednat pouze společně s poj. 
léčebných výloh, úrazovým pojištěním, poj. 
odpovědnosti a zavazadel  

80% 
vyúčtovaných  

storno 
poplatků   

max.  
15 000 Kč 30,- 

max.  
30 000 Kč 75,- 

 
Oblast U -  Ostatní státy 


