
Cestovní pojištění
Kromě toho, že se na nás můžete spolehnout, ať už jste na krátkém výletě
nebo na dlouhodobém pobytu, má cestovní pojištění spoustu výhod
pro každý moment Vašeho cestování. 

Proč uzavřít cestovní pojištění také 
pro státy Evropské unie?
Zabezpečte sebe a svou rodinu pro případ 
nečekaných událostí. Díky komerčnímu 
cestovnímu pojištění šetříte náklady, které 
byste jinak museli hradit sami. 
Patří mezi ně:

Úhrada spoluúčasti 
Pojištěním je hrazena spoluúčast, kterou 
se podílí klient zdravotní pojišťovny 
na lékařské péči stejně jako místní pojištěnci 
v zemi pobytu.

Převoz nemocného
Samozřejmostí komerčního pojištění je 
úhrada nákladů za převoz ambulancí nebo 
zásah letecké ambulance v souvislosti 
s onemocněním nebo úrazem.

Přeprava do vlasti
V případě nutnosti přepravy zpět do vlasti 
včetně repatriace ostatků jsou náklady 
hrazeny pojišťovnou.

A navíc 
s cestovním pojištěním 
od Allianz získáte
• krytí rizika terorismu 
• pojištění běžných sportovních aktivit 

včetně zimních sportů
• úhradu zásahů horské služby 

a záchranných sborů bez následného 
lékařského ošetření

Pokud chcete, aby Vás na cestách nic 
nepřekvapilo, zvolte cestovní pojištění 
zahrnující: 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Několik desítek korun může ušetřit 
statisícové náklady, které mohou při 
lékařském ošetření v zahraničí vzniknout 
v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo 
jinou nepředvídatelnou událostí. 

Úrazové pojištění
Pojistěte se pro případ, že budete 
v důsledku úrazu dlouhodobě 
hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá 
trvalé následky. V případě smrti úrazem 
má oprávněná osoba nárok na jednorázové 
odškodné. 

Pojištění zavazadel
Budou Vám uhrazeny náklady jako odškodné 
za odcizená, poškozená  nebo ztracená 
zavazadla. Pojištění zavazadel Vám navíc 
kryje náklady potřebné k zakoupení 
nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný 
let nebo Vaše zavazadla. 

Pojištění odpovědnosti za škodu
Chraňte sebe a svou rodinu pojištěním, 
které za Vás převezme závazek fi nančního 
odškodnění, pokud někomu způsobíte 
škodu na zdraví či majetku.

Doplňkové asistenční služby
Doplňková asistence zahrnuje navíc 
například právní pomoc v zahraničí, 
technickou pomoc v ČR nebo zaslání 
fi nanční hotovosti do zahraničí.

Proč cestovní pojištění od Allianz?

Pojištění stornovacích poplatků
Je možné sjednat v okamžiku zaplacení 
jakékoliv cestovní služby, která obsahuje 
v obchodních podmínkách také podmínky 
pro stornování. Pojistit si můžete celý zájezd, 
samostatné letenky a jízdenky nebo úhradu 
za ubytování.

Krytá rizika a rozsah pojištění
• léčebné výlohy neomezený limit

• úrazové pojištění
smrt úrazem  200 000 Kč
trvalé následky  400 000 Kč
denní odškodné  100 Kč

• pojištění zavazadel
základní limit  20 000 Kč
připojištění  50 000 Kč

• odpovědnost za škodu
škody na zdraví  10 000 000 Kč
škody na věci  5 000 000 Kč
následné škody  500 000 Kč

• doplňkové asistenční služby
právní pomoc  35 000 Kč
technická pomoc  5 000 Kč

• stornovací poplatky
z výše stornopoplatku  80 % 

Cestovní pojištění slouží k tomu, aby si člověk na cestách užíval bez zbytečných 
starostí. Můžete se na něj spolehnout kdekoli: na rodinném výletě, na horách 
nebo na  pracovní cestě.  

Další pojištění 
K základnímu pojištění můžete dále 
sjednat:

• Pojištění stornovacích poplatků 
Allianz se podílí na nákladech, které
Vám vzniknou zrušením cesty.

• Rizikové sporty
Připojištění rizikových sportů 
s kompletním krytím sjednaných rizik. 

• Připojištění zavazadel 
Navýšení limitu na 50 000 Kč.

bez dalších

příplatků 

Asistenční služba
Smluvní partner Allianz pojišťovny, a. s., společnost 
Mondial Assistance s.r.o., poskytuje zákazníkům komplexní servis 
asistenčních služeb s celosvětovou působností.

Mondial Assistance využívá propojení 
informačního systému ostatních poboček 
skupiny po celém světě, což jí otevírá 
širokou možnost spojení s registrovanými 
poskytovali služeb a korespondenty. 
Asistenční centrála je dostupná nepřetržitě 
a dohovoříte se s ní v českém jazyce. 
Servis pro Vás zajišťují speciálně vyškolení 
pracovníci.

Centrála asistenčních služeb
Kontaktní telefonní číslo: +420 283 002 777

Základní asistenční služby
• 24 hodin denně v českém jazyce
• garance a zajištění úhrady nákladů 

na léčebné  výlohy v zahraničí
• odborné poradenství, jak postupovat 

při úrazu nebo onemocnění, a na které 
zdravotnické zařízení se obrátit

• zajištění hospitalizace
• kontrola průběhu léčby, konzultace 

s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků
• zajištění potřebných léků a jiného 

zdravotnického materiálu
• zprostředkování informací pro Vaše 

nejbližší
• zorganizování dopravy nezletilých dětí 

do ČR a v případě hospitalizace pobyt 
člena rodiny v blízkosti pojištěného

Doplňkové asistenční služby
• základní asistenční pomoc v místě 

bydliště po dobu Vaší nepřítomnosti
• pomoc v případě ztráty nebo odcizení 

cestovních dokladů
• úhrada nákladů za předčasný návrat ze 

zahraničí

Zjistěte si rozsah a limit 
Vašeho pojištění.



Cestovní pojištění
Zvyšte si komfort na cestách. Jsou-li Vaše 
cesty bez hranic, musí být bez hranic 
i Vaše cestovní pojištění.

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 405 111
NONSTOP bezplatná linka: 800 170 000
www.allianz.cz · klient@allianz.cz CL
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Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální 
k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací. Pro více informací 
o produktu kontaktujte Allianz pojišťovnu, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní lince +420 224 405 111.

1. Snadný a rychlý způsob sjednání
Pojištění si můžete sjednat telefonicky, 
on-line na www.allianz.cz nebo 
u pojišťovacích zprostředkovatelů.

2. Neomezený limit
Allianz Vám nabízí nejlepší podmínky 
krytí v oblasti léčebných výloh v zahraničí. 

3. Kompletní krytí rizik
Pojištění obsahuje sportovní, pracovní 
a turistické cesty  v základní sazbě bez 
přirážky.

4. Zvýšení pojistné ochrany
Základní pojištění lze kombinovat 
s připojištěním a pojištěním dalších rizik.

7 výhod cestovního pojištění 
5. Výhodná cena pojištění
Cenové zvýhodnění pro skupiny osob 
a dětí do 15 let, pojištění všech věkových 
kategorií.

6. Asistenční služby
Jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 
v českém jazyce po celém světě.

7. Rychlá a kvalitní likvidace
Možnost oznámení pojistné události 
on-line u vybraných rizik, telefonická 
podpora operátory oddělení péče 
o zákazníky.

Cestovní pojištění od Allianz 
je dlouhodobě oceňováno 
v uznávané soutěži TTG Travel Awards 

kategorie „Nejlepší pojišťovna 
v oblasti cestovního pojištění“
v prestižním žebříčku odborného 
časopisu TTG Czech Republic

2010 – 2. místo
2009 – 2. místo 
2008 – 3. místo
2007 – 2. místo 


