ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzavření cestovního pojištění je zodpovědným krokem před cestou do zahraničí. S tímto
pojištěním získáváte jistotu, že jste zabezpečeni pro případ onemocnění, úrazu, ztráty
zavazadel, škody a jiných nesnází. Jedná se o nepovinné pojištění, které se uzavírá mezi
Vámi a pojišťovnou, kterou si sami vyberete.
KOLIK ZAPLATÍTE NA CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ:
Oproti částce, kterou byste museli uhradit za ošetření nebo převoz zpět do České republiky,
je částka za sjednání cestovního pojištění nepatrná. Cena se odvíjí od požadované výše
limitu pojistného plnění, od připojištění dalších rizik a od cílové destinace. Za týdenní
dovolenou v Evropě v průměru zaplatíte 200 Kč. Podrobné srovnání jednotlivých
pojišťoven naleznete na www.top-pojisteni.cz

CO VŠECHNO ZAHRNUJE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
Základní cestovní pojištění je většinou tvořeno pojištěním léčebných výloh, rekreačních
sportů a asistenčními službami. Volitelným připojištěním bývá pojištění rizikových a
zimních sportů, úrazové pojištění či pojištění zavazadel, storna zájezdu a odpovědnosti

CO ZOHLEDNIT PŘI SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:
Výše pojistného krytí:
Balíčky cestovního pojištění od různých pojišťoven se liší především výškou základního
krytí pojistných událostí. Pokud cestujete do běžných destinací, postačí základní krytí do 2
mil. Kč.
Délka pobytu:
Pojišťovny většinou nabízejí tři typy cestovního pojištění: jednorázové cestovní
pojištění pro krátkodobou cestu, pojištění pro opakované cesty a celoroční pojištění při
dlouhodobých pobytech. Délka jedné cesty nesmí překročit dobu, která je uvedena
v pojistných podmínkách.
Rodinné pojištění:
Pro rodiny s dětmi mají pojišťovny připraveny balíčky cestovního pojištění, které vyjdou
levněji než standardní pojištění. Za jednotnou cenu je možné pojistit až čtyři děti.

Asistenční služba
Součástí každého cestovního pojištění je asistenční služba v českém jazyce, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně. Jakmile se na dovolené objeví problém, ihned tuto službu
kontaktuje. Telefonní číslo mějte vždy při sobě, např. napsané na kartičce v peněžence.
Sjednání pojištění on-line
Návštěva pobočky Vás zbytečně stojí čas. Pokud máte připojení k internetu,
jednoduše cestovní pojištění sjednejte on-line. Oceníte to také, když jste nechali uzavření
pojištění na poslední chvíli. Navíc pojišťovny nabízejí až 15 % slevy za sjednání přes
internet, a tak Vás toto pojištění vyjde podstatně levněji než na pobočce.
Ochrana zavazadel
Během přepravy na dovolenou může dojít k poškození kufru a věcí v něm, v horším případě
k jeho ztrátě. Když dojde k takové situaci, uvítáte připojištění zavazadel. Zjistěte si však, na
co z obsahu v kufru se pojištění nevztahuje. Některé pojišťovny například nehradí
elektroniku či fotoaparáty.
Připojištění odpovědnosti za škodu
Zapomínat byste neměli ani na připojištění odpovědnosti za škodu. Pokud jste si na
dovolené půjčili auto, můžete způsobit dopravní nehodu, což znamená převzít odpovědnost
za zdravotní následky způsobené třetím osobám a za škodu na cizím majetku. Škodu na
majetku také může způsobit Vaše dítě.
Sportovní připojištění
I „nevinné“ adrenalinové sporty nemusí být součástí základního pojištění, příkladem jsou
jízdy na vodních atrakcích nebo zimní sporty. Volitelná možnost pojištění je i u rizikových
sportů, např. horolezectví, vysokohorské turistiky, potápění či raftingu.

