
Cestovní pojištění

Evropa
E-Trip E-TripALL E-TripMAX

Svět
W-Trip W-TripALL W-TripMAX

ČR
CZ-ALL CZ-MAX

Pojištění léčebných výloh + asistence
LVZ Evropa neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 0 0
LVZ Svět 0 0 0 2.000.000 5.000.000 10.000.000 0 0
zubní ošetření 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 15.000 0 0
doprovázející osoba 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 100.000 0 0
pomoc v nouzi (bezúročná půjčka) 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 50.000 0 0
ztráta cestovních dokladů 1.250 1.250 5.000 1.250 1.250 5.000 0 0
Pojištění odpovědnosti za škodu
na zdraví, majetku a škody finanční 0 3.000.000 10.000.000 0 3.000.000 10.000.000 3.000.000 10.000.000
Pojištění zavazadel
odcizení, poškození 0 20.000 40.000 0 20.000 40.000 30.000 40.000
limit na jednotlivou položku 0 10.000 20.000 0 10.000 20.000 10.000 20.000
zpoždění zavazadel 0 10.000 20.000 0 10.000 20.000 10.000 20.000
Úrazové pojištění
trvalé následky úrazu 0 300.000 500.000 0 300.000 500.000 300.000 500.000
smrt následkem úrazu 0 200.000 300.000 0 200.000 300.000 200.000 300.000
trvalé následky a smrt ve VDP**) 250.000 500.000 750.000 250.000 500.000 750.000 500.000 750.000
denní odškodné při pobytu  
v nemocnici

0 200 500 0 200 500 200 500

Pojištění trvale obydlené domácnosti
po dobu vycestování max. 21 dní 0 75.000 150.000 0 75.000 150.000 0 0
Pojistné/den
dítě do 15 let ***) 9 Kč 19 Kč 26 Kč 19 Kč 31 Kč 41 Kč 10 Kč 17 Kč
dospělý od 16 let do 70 let***) 12 Kč 22 Kč 33 Kč 26 Kč 39 Kč 52 Kč 10 Kč 21 Kč
senior od 71 let a více***) 18 Kč 28 Kč 42 Kč 72 Kč 88 Kč 113 Kč 10 Kč 24 Kč
Pojistné/roční, opakované výjezdy E-Family W-Travel W-TravelALL W-TravelMAX
Maximální délka jednoho výjezdu 30 dní 45 dní 60 dní 60 dní
dítě do 15 let***) 0 990 Kč 1.990 Kč 2.490 Kč
dospělý od 16 let do 70 let***) 1.990 Kč 990 Kč 1.990 Kč 2.490 Kč
senior od 71 let a více***) 0 1.990 Kč 3.990 Kč 5.990 Kč

Přehled limitů pojistného plnění a výše pojistného pro pojištěnce ZPMV*)
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V rámci balíčku „W-TravelMAX“ je pojištěno i storno zájezdu do výše 15.000 Kč. *) pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven přirážka 10 %
**) VDP - veřejný dopravní prostředek  ***) vstupní věk je počítán jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození

(Platnost od 1. 12. 2018)



Riziko 1 (+100  % přirážka)
Pobyt v nadmořské výšce nad 3.500  m n. m., s výjimkou návštěvy a běžného pohybu 
na náhorních planinách nebo městech s nadmořskou výškou nad 3.500  m n. m. (Peru, 
Tibet, apod.), pracovní cesty manuálně pracujících, aikido, akrobatický rock and roll, 
bikros, bojové sporty, bungee-jumping, box, dostihy koňské, fly fox, historický šerm 
(bojový), jakékoliv sportovní soutěže registrovaných sportovců, jízda na „U“ rampě  
(in-line, skateboard, lyže), judo, karate, kickbox, lov sportovní, potápění do  40 m 
hloubky, rafting a kanoistika na divoké řece, rope-jumping, rychlobruslení (lední i in-
line), silový trojboj, skiboby, skikros, sněžný skútr, sportovní gymnastika, taekwondo, 
terénní cyklotratě Singletrail, vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) 
do 3.500  m n. m., vzpírání, zápas řeckořímský, dětské tábory a  soustředění se 
sportovním zaměřením  z této skupiny činností.

Pojištění zásahu horské služby
Úhrada nákladů za vyhledání pojištěného v horské oblasti; vyproštění pojištěného; 
zachraňovací práce spojené s pozemní či leteckou přepravou z místa zásahu horské 
služby do nejbližšího místa dostupného běžné pozemní dopravě nebo do nejbliž-
šího zdravotnického zařízení; přeprava tělesných ostatků z  místa zásahu horské 
služby do místa odvozu tělesných ostatků k tomu určenou dopravní službou.

Riziko 2 (+300  % přirážka)
Aerials, akrobatické lyžování (včetně jízdy na  boulích), alpinismus, canyoning, 
downhill, heliskiing, horolezectví, kaskadérství (včetně artistů), letecké sporty, ly-
žování a snowboarding mimo vyznačené trasy (freeskiing), mountboarding mimo 
vyznačené trasy, paragliding a  závěsné létání (rogalo), parašutismus, potápění 
v obtížných podmínkách (nad 40 m hloubku vždy), skálolezectví, skeleton, skialpi-
nismus, skoky a lety na lyžích, slézání ledových a vodních vodopádů, speleologie, 
sportovní boby v koridorech, sportovní saně v koridorech, streetluge, vysokohorská 
turistika a ferraty (s nutností pomůcek) nad 3.500 m n. m., závodní lyžování včetně 
tréninku, závody Ironman, závody Spartan Race.

Připojištění k cestovnímu pojištění

 **) spoluúčast 0 % v případě pojistné události z důvodu hospitalizace, smrti; 
10 % v ostatních případech

Pojištění domácích mazlíčků
Pojištění se vztahuje na domácí a drobná hospodářská zvířata s výjimkou koní, skotu, 
divokých zvířat a všech zvířat držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost, která 
jsou starší 3 měsíců a mladší 10 let a splňují zákonnými předpisy stanovené podmínky 
pro cestování do zahraničí.

Veterinární péče
limit 10.000 Kč pojistné 5 Kč/den, 200 Kč/rok
Odpovědnost za škodu způsobenou domácím mazlíčkem
limit 3.000.000 Kč pojistné 5 Kč/den, 200 Kč/rok

Zásah horské služby
limit 250.000 Kč pojistné 10 Kč/den, 300 Kč/rok

OBO 181201

*) spoluúčast 10 % na zájezd; 20 % na samostatně nakoupené služby

Speciální nabídka pro pojištěnce ZP MV ČR

Nabídka pro studenty
Pro studenty, pojištěnce ZP MV ČR ve věku 15 až 26 let – pojištění léčebných 
výloh v zahraničí a asistence na území Evropy na 60 dnů zdarma, v případě 
studijního pobytu až 180 dnů zdarma.

Rodinné pojištění pro opakované výjezdy E-Family 
Pro pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 70 let. Automaticky pojištěni také: jeden 
další dospělý rodinný příslušník do 70 let (manžel/ka, partner/ka, druh/druž-
ka) cestující společně s pojištěným a neomezený počet jejich vlastních dětí 
a vnoučat do 18 let. Délka jednoho výjezdu max. 30 dní.
Sleva 20 % pro pojištěnce  ZP MV ČR v případě rodinného pojištění (min. 
1 dospělý a 1 dítě).
Sleva 10 % pro skupiny 5 a více osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou.

Pojištění storna zájezdu a přerušení cesty
Storno zájezdu Storno zájezdu Plus

stornopoplatky max. 30.000 Kč/osobu max. 50.000 Kč/osobu
přerušení cesty max. 15.000 Kč/osobu max. 25.000 Kč/osobu
spoluúčast 10 %/20 % *) 0 %/10 % **)
pojistné 2,5 % z ceny zájezdu, 3,5 % z ceny zájezdu,

min. 300 Kč min. 500 Kč

Cestovní pojištění možno uzavřít i on-line 
na www.zpmvcr.cz


