
NABÍDKA CESTOVNÍHO POJIŠT ĚNÍ PRO KLIENTY ITA-SKI TRAVEL s.r.o.

Pojistná plnění z jedné pojistné události jsou stanovena ve výši uvedené v následující tabulce - pro každého pojištěného.

1 2 3 4

základní CP pojišt ění ÚRAZ + STORNO

3 000 000

200 000

5 000

do limitu LVZ

2 000/den, max. 10 000

do limitu LVZ

2 000/den, max. 10 000

bez limitu

25 000

5 000

do limitu LVZ

2 000/den, max. 10 000

100 000 100 000 100 000

200 000 200 000 200 000

25 000 25 000 25 000

15 000 15 000 15 000

3 000 3 000 3 000

v rámci limitu pro 
pojištění zavazadel

v rámci limitu pro 
pojištění zavazadel

v rámci limitu pro 
pojištění zavazadel

1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000

1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000

4 000 000 4 000 000 4 000 000

50 000 50 000 50 000

v rámci limitu pro 
pojištění odpovědnosti

v rámci limitu pro 
pojištění odpovědnosti

v rámci limitu pro 
pojištění odpovědnosti

10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

15 000 30 000 50 000

Pojistné - Evropa na den ES  (aktivní sporty) 27 K č 26 Kč 32 Kč 40 Kč

Druh pojišt ění / Varianta pojišt ění

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava

Pojišt ění LVZ (léčebné výlohy v zahrani čí) včetně asistence 

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

- náklady na zásah horské záchranné služby

- zubní ošetření

- trvalé následky úrazu

Limity pln ění (pojistné) v K č

- tělesné poškození způsobené úrazem

Pojišt ění zavazadel

- náhradní pracovník (ubytování)

- zprostředkování finanční pomoci

- náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu

Pojišt ění přerušení cesty

Pojišt ění zpožd ění letu

Pojišt ění odpov ědnosti 

- cenné věci

Pojišt ění STORNO (celkem za cest.služby/osoba)

Pojišt ění nevyužité cestovní služby

- doprovázející osoba (doprava)

- doprovázející osoba (ubytování)

- náhradní pracovník (doprava)

- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

Pojišt ění zpožd ění zavazadel

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování

Úrazové pojišt ění

- smrt následkem úrazu



Pojistné je jednotné pro všechny pojištěné osoby bez rozlišování věku.
Pro posouzení rizikovosti sportů je rozhodující ustanovení čl. 15 VPP M-750/14 .

Pojišt ění STORNO je možné sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny cestovní služby nebo úhradě zálohy či doplatku na cestovní službu. 
Při sjednání pojištění po úhradě doplatku je možno pojistit pouze částku doplatku.

Cestovní službou  je služba poskytovaná konečnému spotřebiteli za účelem uspokojování pot řeb v oblasti rekreace, turistiky, kultury a sportu,  služebních cest 

mimo jeho stálé bydliště a to jako kombinace jednotlivých služeb nebo jako samostatná služba. 
Za cestovní služby se považuje zejména zájezd, ubytování, doprava (v č. přepravy na lanovce či vleku) , pronájem obytného vozu, pronájem automobilu, plavidla 
nebo sportovního vybavení, výuka sport ů, a to za předpokladu, že jsou tyto služby poskytovány mimo stálé bydliště pojištěného zejm. v rámci rekreace a služebních cest. 

Za cestovní službu se pro účely pojištění nevyužité cestovní služby nepovažuje výuka jazyků.

ITA-SKI TRAVEL doporu čuje pojistit krom ě zákl.pojišt ění i pojišt ění STORNO - především cenu ubytování a výuku sport ů (lyžování), pokud je objednáno.


