
Základní parametry pojištění
Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů)
Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob.

Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění

Územní platnost:

ČR

Evropa všechny státy Evropy, evropská část 
Ruska, Alžírsko, Egypt, Izrael, Kypr, 
Libye, Maroko, Tunisko a Turecko

Svět všechny státy světa včetně tranzitu
přes mezinárodní vody

Druh pobytu:

Opakovaný 1 pobyt nepřesahující 90 dnů
souvislého pobytu v cizině

Nepřetržitý

Druh cesty:

Turistická

Pracovní

Jednorázové pojistné splatné při uzavření smlouvy
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Sporty: Příklad:

Bez připojištění fotbal, lyžování a snowboarding po
vyznačených trasách, inline bruslení, …

S připojištěním hokej, via feratta, potápění
(i s přístroji), jachting, rafting, vodní
motorismus, vybrané adrenalinové,
bojové či letecké sporty, …

Nepojistitelné horolezectví, freeride, vysokohorská 
turistika nad 5 000 m, výpravy do
extrémních klimatických podmínek, …

„Balíčky“ pojištění

MINI pojištění léčebných výloh a pojištění 
odpovědnosti

OPTIMAL pojištění léčebných výloh, pojištění 
odpovědnosti, osobních věcí a úrazové 
pojištění

ELITE pojištění léčebných výloh, pojištění 
odpovědnosti, osobních věcí, úrazové 
pojištění a pojištění hospitalizace

Tématické balíčky
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Druhy pojištění

Pojištění léčebných výloh
Pro případ úhrady nákladů na poskytnutou nutnou a neodkladnou zdravotní péči  
v cizině v případě náhlých onemocnění (včetně náhlé změny chronického onemocnění), 
náhlých poruch zdraví nebo úrazů, jednoduchého ošetření zubů, repatriace pojištěného 
a převoz tělesných ostatků.

Hranice plnění:

Basic 3 000 000 Kč ošetření zubů 5 000 Kč

Comfort 6 000 000 Kč ošetření zubů 7 500 Kč

Excelent* bez limitu ošetření zubů 10 000 Kč

*nelze zadat cílovou zemi „USA“

Pojištění odpovědnosti
Pro případ právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu 
či nemajetkovou újmu v rozsahu uvedeném v pojistných podmínkách. Nevztahuje se 
na druh cesty „pracovní“.

Hranice plnění:

Basic 2 000 000 Kč

Comfort 3 000 000 Kč

Excelent 4 000 000 Kč
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Úrazové pojištění
Pro případ úrazu, který pojištěnému zapříčinil trvalé následky nebo smrt.

Trvalé následky

Hranice plnění:

Basic 200 000 Kč

Comfort 300 000 Kč

Excelent 400 000 Kč

Smrt

Hranice plnění:

Basic 100 000 Kč

Comfort 150 000 Kč

Excelent 200 000 Kč

Pojištění osobních věcí
Pro případ odcizení nebo poškození či zničení osobních věcí např. při živelní události, 
při dopravní nehodě, při ztrátě vědomí, infarktu. Osobní věcí se rozumí věci osobní 
potřeby pojištěného obvyklé pro zvolený druh cesty (např. oblečení, kolo, lyže) včetně 
zavazadel, ve kterých jsou tyto věci uloženy.

Hranice plnění:

Basic 10 000 Kč

Comfort 20 000 Kč

Excelent 30 000 Kč
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Pojištění stornovacích poplatků
Pro případ úhrady stornopoplatku poskytovatele služby (např. pořadatel zájezdu, 
cestovní kancelář, letecká společnost) z důvodu vážného onemocnění, úrazu 
či smrti pojištěného nebo jeho příbuzného anebo osob pojištěných stejnou pojistnou 
smlouvou anebo z příčiny pojištěným nezaviněné jeho ztráty zaměstnání anebo 
z příčiny značné újmy pojištěného zapříčiněné přírodními živly.
Lze sjednat nejpozději 3 pracovní dny následující po dni jednorázové úhrady ceny 
cestovní služby nebo první zálohy za ni. Pokud služby související s cestou byly uhrazeny 
méně než 15 dní před plánovaným datem odjezdu a zároveň pojištění vzniklo později 
než v den uhrazení služby, je nutné pojištění uhradit v den uhrazení služby a nelze 
využít možnosti odkladu 3 pracovních dnů.

Cena – 3 % z ceny zájezdu

Spoluúčast – 20 %

Pojištění veterinární péče
Pro případ úhrady nákladů na nutnou a neodkladnou veterinární péči o pojištěné zvíře 
(kočka, pes) z důvodu nemoci nebo úrazu při cestách do ciziny.

Vstupní věk:

Od 3 měsíců do 9 let věku zvířete

Spoluúčast – 20 %, min. 500 Kč

Hranice plnění:

Basic 10 000 Kč

Comfort 20 000 Kč

Excelent 30 000 Kč
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Pojištění zásahu horské záchranné služby
Vhodné pro vyznavače horské turistiky bez ohledu na roční období, a to kdekoliv na světě 
(omezeno výběrem územní platnosti), náklady technického zásahu záchranné služby  
v horách do 5 000 m.n.m., a to na vyhledávání, vyproštění a přepravu (pozemní nebo 
i leteckou) pojištěného (případně jeho tělesných ostatků) do nejbližšího místa, odkud 
může pojištěný pokračovat běžně dostupnou dopravou, případně do zdravotnického 
zařízení.

Hranice plnění:

Basic 100 000 Kč

Comfort 200 000 Kč

Excelent 400 000 Kč

Pojištění hospitalizace
Pro případ hospitalizace v důsledku úrazu, onemocnění a těhotenství v cizině  
(obnosové pojištění).

Minimální doba hospitalizace: 24 hodin
Maximální doba hospitalizace: 30 dnů

Hranice plnění:

Basic 200 Kč denně

Comfort 300 Kč denně

Excelent 500 Kč denně
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Další pojištění

Limity Poznámka

Cestovní doklady 4 000 Kč,
6 000 Kč,
10 000 Kč

náklady vynaložené na pořízení 
náhradního cestovního dokladu

Zpoždění zavazadel 4 000 Kč,
6 000 Kč,
10 000 Kč

náklady na znovupořízení věcí
nahrazující věci ve zpožd. zavazadle

Zpoždění
dopravního
prostředku

3 000 Kč,
4 000 Kč,
5 000 Kč

strava, úschovna a ubytování kvůli
zpoždění dopr. prostředku,
min. 6 hod.

Zmeškání
dopravního
prostředku

3 000 Kč,
4 000 Kč,
5 000 Kč

náklady na náhrad. dopravu
do místa, odkud možno pokračovat 
v cestě

Zapůjčení
sportovního
vybavení

750 Kč,
1 000 Kč,
1 500 Kč denně

náklady na zapůjčení věcí
nahrazujících sportovní vybavení

Golfové vybavení 10 000 Kč,
20 000 Kč,
30 000 Kč

škoda na golfovém vybavení

Zimní sportovní
vybavení

10 000 Kč,
20 000 Kč,
30 000 Kč

škoda na zimním sportovním
vybavení
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Limity Poznámka

Asistenční služby 
vozidel

viz PP oprava na místě nebo odtah
(ubytování a doprava posádky)

Zimní sporty
ve snowparku

provozování zimních sportů
ve snowparku

Green fee 5 000 Kč,
10 000 Kč,
15 000 Kč

nevyužití zaplaceného golfového
poplatku

Úrazové pojištění 
PLUS

TN
300 000 Kč,
450 000 Kč,
600 000 Kč;

S
150 000 Kč,
225 000 Kč,
300 000 Kč

navýšený limit

Pojištění
odpovědnosti PLUS

3 000 000 Kč,
4 500 000 Kč,
6 000 000 Kč

navýšený limit

2 3 4 5 6 7 9 10 111 8



Slevy

Množstevní od 5 osob
                         nad 15 osob
                         nad 30 osob

5 %
10 %
15 %

Pojištěnci VZP ČR v rámci veřejného 
zdravotního pojištění

10 %

Pojištěnci VZP ČR v rámci veřejného 
zdravotního pojištění - členové Klubu 
pevného zdraví

30 %

Studenti 20 %

Bezpříspěvkový dárce krve,
Dárce kostní dřeně

10 %

Za online sjednání pojištění na dálku 10 %

Zaměstnanci Policie ČR 10 %

Zaměstnanci sml. zdravotnických
zařízení pro opakovaný
a nepřetržitý roční pobyt

25 %
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Sjednání pojistné smlouvy
• PS se sjednávají ve StarINS Offline či v on-line systému StarINS:   

https://portal.pvzp.cz

• Výpočet pojistného zajišťuje systém

Dokumenty vyhotovené zprostředkovatelem
pojistná smlouva

• pro klienta se tiskne na zabezpečený papír PVZP, pro pojišťovnu na bílý papír

seznam pojištěných 

• u skupinové smlouvy
• tiskne se na bílý papír

průkaz pojištěného

• na zabezpečený papír PVZP - u individuální PS se tiskne spolu se smlouvou,  
u skupinové zvlášť

• určen zejména pro zahraniční zdravotnická zařízení
• uvedeno číslo na asistenční službu
• informace pojistitele včetně záznamu
• tiskne se na bílý papír

pojistné podmínky

Ukončení pojistné smlouvy

Před počátkem pojištění vrací se 100 % pojistného

Po počátku pojištění podrobně viz pojistné podmínky

Nahlášení škody

• v případě vzniku škodné události je klient povinen kontaktovat asistenční službu 
AXA ASSISTANCE

• v případě přímé úhrady klient podává oznámení škodné události
• Oznámení škodné události (OŠU)
• formulář ke stažení na http://www.pvzp.cz
• k OŠU je třeba předložit všechny potřebné doklady dle pojistných podmínek CP
• OŠU je možné zaslat e-mailem, poštou či odevzdat u zprostředkovatele
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Korespondenční adresa:
Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
www.pvzp.cz

Helpdesk
Po–Čt: 9:00–17:00
Pá: 9:00–16:00
tel.: +420 233 006 311
e-mail: info@pvzp.cz
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