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Kalkulace 

Cestovní pojištění 
 

 

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ: 47115971, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze oddíl B, vložka 1815 
www.allianz.cz, info@allianz.cz, tel.: +420 241 170 000 

Pojišťovací zprostředkovatel 
Jméno a příjmení:  Bc. Kristýna Melicharová 

E-mail: kristyna.melicharova@allianz.cz 

Telefon: 224 405 834
 

 

Klient (základní údaje) 
Jméno a příjmení / název firmy:  

RČ / IČ:  

Číslo kalkulace: 14CK/2015 
 

Datum vyhotovení kalkulace: 27.4.2015 
 

 

 

    

  Sazebník cestovního pojištění online aplikace AllTravel 
 

Denní sazby dospělí děti do 15 let1
 osoby nad 70 let2

 

1. a každý další den 1. a každý další den 

Zóna 6 – Evropa kromě ČR (10ti denní paušální balíček) Sazba 6MA10 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (limit na osobu 20 000 Kč) 
 

288 Kč 144 Kč 576 Kč 

Zóna 6 – Evropa kromě ČR (15ti denní paušální balíček) Sazba 6MO15 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (limit na osobu 40 000 Kč) 

560 Kč 280 Kč 1120 Kč 

Zóna 7 – Celý svět  kromě USA a ČR (10ti denní paušální balíček) Sazba  7MA10 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (limit na osobu 20 000 Kč) 
 

626 Kč 313 Kč 1252 Kč 

Zóna 7 – Celý svět  kromě USA a ČR (15ti denní paušální balíček) Sazba 7MO15 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (limit na osobu 40 000 Kč) 

1 168 Kč 584 Kč 2 336 Kč 

 

Denní sazby Dospělé osoby Děti do 15 let osoby nad 70 let2
 

1. a každý další den                         
1. a každý další den 

1. a každý další den 1. a každý další den 

Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max.120 dní) Sazba 6CDA 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 

42 Kč 
 

21Kč 
 

84 Kč 

Zóna 7 – celý svět kromě USA a ČR (max. 90 dní) Sazba 7CDA 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 

84 Kč 
 

42 Kč 
 

168 Kč 

Pojištění storna – cestovní služby (zájezd, letenky) Sazba 3CDA 

Stornovací poplatky (% z ceny cestovní služby) 2,5% 

       1 Děti, které dosáhly ke dni počátku pojištění 15 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku nárok na dětskou sazbu. 
2 Osoby, které dosáhly ke dni počátku pojištění 70 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku sazbu pro dospělé. 

 

     
Zóna 6 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Evropy a následujících států: Alžírska, Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska; u Portugalska včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně 

Baleárských a Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské i asijské části; kromě České republiky. 
Zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě Spojených 

 

  
 Rozsah pojištění 

 

Léčebné výlohy 
v zahraničí  

limity pojistného plnění 

ambulantní lékařské ošetření bez omezení 

léky a další zdravotnický materiál bez omezení 

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení 
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léčba, diagnostika a operace bez omezení 

činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení 

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení 

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení 

akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy 

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2 000 Kč den 

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč 

repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč 

Úrazové 
pojištění 

pojistná částka 

smrt následkem úrazu 200 000 Kč 

trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč 

za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den 

Pojištění zavazadel limity pojistného plnění 
a pojistné částky 

všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000 Kč 

škoda na jedné věci 10 000 Kč 

všechny škody na cennostech 10 000 Kč 

na jednu cennost 5 000 Kč 

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč 

na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč 

na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hod, max. 5 000 Kč 

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hod, max. 5 000 Kč 

pronájem náhradního sportovního vybavení max.1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 
za škodu a jinou újmu 

limity pojistného plnění limit na všechny pojistné události 

na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč 10 000 000 Kč 

na jedné věci 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

následné škody 100 000 Kč 500 000 Kč 

způsobenou psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč 100 000 Kč 

spoluúčast 5 000 Kč/PU 5 000 Kč/PU 

Doplňkové 
asistenční služby 

limity pojistného plnění 

všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč 

právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč 

náhradní pracovník 35 000 Kč 

opatrovník 35 000 Kč 

ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč 

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč 

Pojištění stornovacích 
poplatků 

limity pojistného plnění 
(s paušálním limitem) 

spoluúčast 20 % 

 
 


