
VÁŽENÍ KLIENTI, 
čas dovolených je pro mnohé z nás jediným obdobím v roce, kdy máme dostatečný čas a prostor na relaxaci a jedinečnou možnost strávit příjemné 
chvíle klidu a pohody v okruhu své rodiny a svých blízkých. Proto, aby tyto chvíle byly v co možná maximální míře jen příjemné, připravila pro vás naše 
cestovní kancelář ve spolupráci s Českou pojišťovnou speciální balíček komplexního cestovního pojištění. Pojištění je zpracováno na základě našich 
dlouhodobých zkušeností tak, aby pokrývalo nejčastější rizika, která vás mohou na vašich cestách potkat. Pojistné částky jsou ideálně nastaveny 
na pokrytí případných pojistných událostí. Součástí pojistného balíčku je i tzv. pojištění storna, které pokrývá  rizika související se zrušením zájezdu
z mimořádně závažných důvodů.

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ „RIZIKO” ZAHRNUJE NAVÝŠENÍ RIZIK
doporučujeme uzavřít pro zájezdy, kde budou provozovány rizikové sporty (potápění, horolezectví, apod.)

ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE (doporučujeme uzavřít pro běžné turistické zájezdy)

POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY 

 základní pojištění musí mít 
  uzavřeno všechny osoby 
 na cestovní smlouvě
 
  pojištění lze sjednat nejpozději 
 v den sjednání cestovní smlouvy

Riziko Rozsah Pojistná částka /limit plnění Pojistná částka /limit plnění
(pro pobyty na  a méně dní)

.
pojištění 
léčebných výloh

ošetření, hospitalizace, převoz, 
asistenční služby – Evropa

   Kč    Kč

ošetření, hospitalizace, převoz, 
asistenční služby – Svět

   Kč -
-

repatriace do ČR do výše limitu léčebných výloh do výše limitu léčebných výloh
zubní ošetření   Kč   Kč
přivolání opatrovníka   Kč   Kč

. pojištění zavazadel ztráta, poškození nebo zničení   Kč   Kč

. úrazové pojištění
pojištění pro případ trvalých následků úrazu   Kč   Kč
pojištění pro případ smrti následkem úrazu   Kč   Kč
pojištění pro případ doby nezbytného léčení   Kč   Kč

. pojištění 
odpovědnosti za škodu

pojištění pro případ škody na zdraví    Kč    Kč
pojištění pro případ škody na majetku    Kč    Kč
pojištění pro případ fi nanční škody      Kč      Kč

. pojištění právní ochrany   Kč   Kč

. pojištění storna zájezdu
(až % stornopoplatku)

pojištění storna cesty – Evropa   Kč   Kč
pojištění storna cesty – Svět   Kč -
pojištění nevyužité dovolené   Kč -

. pojištění přerušení cesty   Kč -

Riziko Rozsah Pojistná částka /limit plnění Pojistná částka /limit plnění
(pro pobyty na  a méně dní)

. pojištění 
léčebných výloh

ošetření, repartiace, převoz, 
asistenční služby – Evropa a Svět    Kč    Kč (Evropa)

repatriace do ČR do výše limitu léčebných výloh do výše limitu léčebných výloh
zubní ošetření   Kč   Kč
přivolání opatrovníka   Kč   Kč

. pojištění zavazadel ztráta, poškození nebo zničení   Kč   Kč

. úrazové pojištění
pojištění pro případ trvalých následků úrazu   Kč   Kč
pojištění pro případ smrti následkem úrazu   Kč   Kč
pojištění pro případ doby nezbytného léčení   Kč   Kč

.
pojištění 
odpovědnosti 
za škodu

pojištění pro případ škody na zdraví    Kč    Kč
pojištění pro případ škody na majetku    Kč    Kč
pojištění pro případ škody finanční   Kč   Kč

. pojištění právní ochrany   Kč   Kč

. pojištění storna zájezdu 
(až % stornopoplatku)

pojištění storna cesty – Evropa a Svět   Kč   Kč (Evropa)
pojištění nevyužité dovolené   Kč -

. pojištění přerušení cesty   Kč -

Pojištění storna letenky 
(až % stornopoplatku)   Kč

Cena  pojištění
Evropa včetně Egypta, 

Tuniska, Turecka a Maroka Svět Evropa (pro pobyty 
na  a méně dní)

dítě od  do  let  Kč/pobyt  Kč/pobyt  Kč/pobyt

dospělá osoba od  do  let  Kč/pobyt  Kč/pobyt  Kč/pobyt
dospělá osoba  let a více  Kč/pobyt  Kč/pobyt  Kč/pobyt

Cena  pojištění Evropa a Svět Evropa (pro pobyty 
na  a méně dní)

dítě od  do  let  Kč/pobyt  Kč/pobyt

dospělá osoba od  do  let  Kč/pobyt  Kč/pobyt
dospělá osoba  let a více   Kč/pobyt  Kč/pobyt

Cena  pojištění Evropa a Svět

dítě od  do  let  Kč/pobyt

dospělá osoba od  do  let  Kč/pobyt
dospělá osoba  let a více  Kč/pobyt

  pojištění lze sjednat 
nejpozději v den sjednání 
cestovní smlouvy

  pojištění lze sjednat 
nejpozději v den sjednání 
cestovní smlouvy
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Cestovní pojištění – dovolená s jistotou!
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VÝTAH Z PODMÍNEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ  PRO KLIENTY SPOLEČNOSTI EXIM TOURS A.S.

. pojištění léčebných výloh v zahraničí a repatriace
V případě úrazu nebo náhlého onemocnění v zahraničí v době trvání pojištění je 
Českou pojišťovnou klientům poskytována úhrada nezbytných nákladů na:
-  lékařské ošetření úrazu nebo náhle vzniklé onemocnění, kterému se byl nucen 

pojištěný podrobit; pobyt v nemocnici; léky předepsané lékařem. V souvislosti 
s pojistnou událostí; přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení; akutní 
stomatologické ošetření do výše   Kč; náklady na repatriaci pojištěného 
do místa trvalého bydliště; repatriaci tělesných pozůstatků do místa trvalého 
bydliště; náklady na kremaci v zahraničí; asistenční služby; výše uvedené ná-
klady v souvislosti s teroristickými útoky; a to až do výše    Kč, resp.  

   Kč podle typu sjednaného pojištění.

. pojištění pro případ přivolání opatrovníka
Česká pojišťovna poskytuje v případě pojistné události úhradu nezbytných a při-
měřených nákladů spojených s cestou opatrovníka pojištěného do zahraničí a je-
ho ubytováním, popř. úhradu nezbytných a přiměřených nákladů souvisejících 
s předčasným nebo pozdějším návratem pojištěného a opatrovníka do místa tr-
valého bydliště. Tyto nezbytné náklady jsou hrazeny do výše   Kč, přičemž 
Česká pojišťovna  hradí max.  noclehy ve výši max.   Kč za  nocleh.

. pojištění osobních věcí a zavazadel
Z pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklých pro cestovní účely, které 
si s sebou klient vezme na cesty, příp. je prokazatelně pořídí během své cesty, 
se plní v případě:
a)  poškození nebo zničení věci přírodní katastrofou;
b)  poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení;
c)    poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě nebo ná-

sledkem úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěného, v jehož důsledku byl 
pojištěný zbaven možnosti si je opatrovat či zajistit proti krádeži;

d)  krádeže věci vloupáním,
e)  loupežného přepadení;
Limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost, osobní věc či zavazadlo je 

  Kč, bez ohledu na typ pojistné události, není-li výše uvedeno jinak. Limity 
pojistného plnění jsou sjednány bez spoluúčasti klienta.

. úrazové pojištění 
Pojištění se sjednává pro případ doby nezbytného léčení úrazu, smrti úrazem, 
trvalých následků úrazem, které vznikly následkem úrazu a které nastaly v době 
pojištění, a které klient utrpěl v běžném životě. Trvalými následky úrazu se rozu-
mí jen následky, které již nejsou schopny zlepšení, tj. trvalé ovlivnění tělesných 
i duševních funkcí. 
-  Maximální limit pojistného plnění u trvalých následků úrazu činí   Kč.
-  Maximální limit pojistného plnění u smrti následkem úrazu činí   Kč.
-  Maximální limit pojistného plnění u doby nezbytného léčení je   Kč.

. pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na zdraví nebo na 
věci, popřípadě z ní vyplývající jinou majetkovou škodu způsobenou:
a) činností v běžném občanském životě;
b) provozováním turistické činnosti;
c) provozováním sportovní činnosti.

Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události jednoho klienta při 
škodě na věcech je     a při újmě na zdraví nebo na životě je    Kč. 
V rámci pojištění odpovědnosti jsou pojištěny také fi nanční škody ve výši maxi-
málně   Kč.

. pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb
Z pojištění nadstandardních asist. a právních služeb má klient právo náhrady:
a)  nákladů na přepravu pří ztrátě či zničení cestovních dokladů v případě jejich 

ztráty či odcizení (např. cesta na nejbližší zastupitelský úřad); to vše do výše 
  Kč;

b)    v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění zprostředkuje fi nanční pomoc 
pojištěnému za podmínky složení protihodnoty v Kč v České republice u asis-
tenční služby pojišťovny do maximální částky   Kč.

. storno cesty
Česká pojišťovna uhradí nevratné náklady, které musel klient vynaložit v souvis-
losti se zrušením cesty organizované cestovní kanceláří či dopravní společností 
nebo náklady, které vynaložil na ubytování (náklady na letenku, jízdenku, nebo 
jiný dopravní prostředek, náklady na pobyt v hotelu, rekreačním objektu nebo 
jiném podobném středisku).
Důvodem pro zrušení cesty může být jedna z následujících situací:
a)  vážné akutní onemocnění nebo vážný úraz klienta nebo když v důsledku to-

hoto onemocnění či úrazu nemůže nastoupit jeden z pojištěných klientů uve-
dených na společné pojistné smlouvě plánovanou cestu (max.  osob);

b)  smrt manžela, resp. manželky, dětí, rodičů jednoho z klientů uvedených na 
společné pojistné smlouvě, a to max.  týdny před počátkem cesty (max.  
osob);

c)   krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště, který je ve vlastnictví jed-
noho z pojištěných klientů uvedených na společné pojistné smlouvě (max.  
osob), a to max.  dní před počátkem cesty;

d)  živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště jednoho z klientů uvedených na 
společné pojistné smlouvě (max.  osob), pokud v důsledku této skutečnosti 
klient nemůže nastoupit plánovanou cestu.

Limitem pojistného plnění z pojištění storna zájezdu je  % ceny zájezdu, max. 
však   Kč, resp.   Kč nebo   Kč podle typu připojištění klienta.

. pojištění sportovních aktivit
V případě připojištění sportovních aktivit poskytuje pojistitel pojistnou ochranu 
na následující aktivity dle typu pojištění: 
a)  zimní sporty – lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, 

jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.;
b)  vodní sporty – vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíž-

dění divokých řek (do stupně WW ), canyoning apod., rekreační potápění 
s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech 
bezpečnostních a místních předpisů pro potápění;

c)   ostatní sporty – vysokohorská turistika (turistika s nutností pomůcek či chůze 
po náročném terénu (ledovec, fi rnová pole); nad   m vždy), horolezectví 
(do IV. stupně klasifi kace UIAA), skálolezectví, speleologie při dodržení všech 
bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždě-
ní náročných terénů na kole, ad.;

d)  zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu 
v nadmořské výšce nad   m n. m.;

e)   účast na organizovaných sportovních soutěžích, které nesplňují podmínky 
profesionálního a vrcholového sportu.

. pojištění nevyužité dovolené

. Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty v důsledku:
a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
c)    hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závažného onemocnění ne-

bo úrazu delší než  hod., pokud po ukončení hospitalizace následuje návrat 
pojištěného do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze při zahr. cestách).
. Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služby vyplývající 

z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti na akci.
. Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na pobyt a stravu v ho-

telu, rekreačním objektu nebo jiném podobném středisku vzniklé nejdříve od . 
dne následujícího po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci ostatků 
pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají . Dne následujícího po odjezdu po-
jištěného do vlasti.

. Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupení cesty (nejdříve 
však dnem uvedeným v cestovní smlouvě jako počátek cesty), končí dnem ukon-
čení dané cesty, nejpozději však ve  hod. dne uvedeného na cestovní smlouvě 
jako konec cesty.

. V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve výši  % dolože-
ných nákladů na nespotřebované služby, maximálně však   Kč.

. Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. Článku  a části II. oddílu 
D článku  není povinna poskytnout pojistné plnění:
a)  pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením chronického onemocnění, 

které existovalo v okamžiku uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léč-
by mohla být předvídána před nastoupením cesty.

. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně prostřednictvím řádně 

vyplněného tiskopisu pojišťovny Oznámení pojistné událostí z pojištění storna 
cesty (dále jen „Oznámení”).

b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla vystavena a přiložit 
doklady o zaplacení pojistného a zaplacení cesty a doložit případně další do-
klady, které si pojišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

–    lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný hospitalizován, opatře-
nou úředně ověřeným překladem,

–    úmrtní list, je-li vystaven v cizím jazyce, opatřený úředně ověřeným překla-
dem,

–    policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
–    doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (nechat potvrdit cestovní 

kanceláří výši nákladů na nevyužité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné 
náklady).

. pojištění přerušení cesty
Zajištění náhradní dopravy do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc, úmr-
tí rodinného příslušníka) nebo jiné vážné události (vloupání do bytu, požár bytu) 
v ceně do výše   Kč. Plnění je v tomto případě poskytnuto pouze v případě, 
je-li služba předem zajištěna asistenční službou pojišťovny.

Sjednáním cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi klientem společnos-
ti EXIM TOURS a.s. a Českou pojišťovnou. Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. 
je pojistníkem na pojistné smlouvě. Pro soukromé cestovní pojištění a tento 
smluvní vztah platí zákon č. /  Sb. o pojistné smlouvě, občanský zákoník 
a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, Všeobecné pojist-
né podmínky pro cestovní pojištění (VPPCP ), případná další smluvní ujed-
nání a pojistná smlouva.
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