ROZSAH POJIŠTĚNÍ - POJIŠŤOVNA VZP, a.s.
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízí pro cesty po ČR i zahraničí komplexní cestovní pojištění od Pojišťovny VZP, a.s.
Každý klient má povinnost být do zahraničí pojišťen minimálně na léčebné výlohy. CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. doporučuje, abyste se vždy pojistili a tím předešli
možným komplikacím.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území všech států Evropy, evropské části Ruska, Egypta, Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye, Turecka, Izraele,
Jordánska a Kypru.
Cena pojištění zahraničí: 40 Kč/dospělá osoba/den, 32 Kč/dítě do 18 let/den.
Cena pojištění Česká republika: 21 Kč/dospělá osoba/den, 14 Kč/dítě do 18 let/den.

POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a
lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího
zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

LÉČEBNÉ A SOUVISEJÍCÍ
VÝLOHY

x

ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v
případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let **

1 000 Kč/noc
max. 10 000 Kč

x

ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z
lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale
zároveň není možná přeprava do vlasti **

1 000 Kč/noc
max. 10 000 Kč

x

175 000 Kč

x

2 500 Kč
2 500 Kč
max. 7 500 Kč

x

přeprava tělesných ostatků
nákup nebo oprava dioptrických a protetických pomůcek

cestovní náklady 25 000 Kč
ubytování 1 000 Kč/noc,
max. 10 000 Kč

x

náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě
hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí, pokud
hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v
zahraničí **

cestovní náklady 25 000 Kč
ubytování 1 000 Kč/noc,
max. 10 000 Kč

x

bez limitu

x

servis při pojistné události v zahraničí dostupný 24 hodin denně

POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ
poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí, které si pojištěný
zakoupil během cesty a pobytu

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH
DOKLADŮ

náklady na pořízení věci pro zabezpěčení nezbytných potřeb z příčiny
zpozdění zavazadel
pojištění cestovních dokladů

10 000 Kč
max. 5 000 Kč na 1 věc
(spoluúčast 500 Kč)
5 000 Kč
max. 2 500 Kč na 1 věc
(spoluúčast 500 Kč)
min. 24 hodin max. 48 hodin
3 000 Kč
déle než 48 hodin 6 000 Kč
10 000 Kč

10 000 Kč
max. 5 000 Kč na 1 věc
(spoluúčast 500 Kč)
5 000 Kč
max. 2 500 Kč na 1 věc
(spoluúčast 500 Kč)
x

x

újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

majetková újma na věci nebo na zvířeti

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU jiná majetková újma
náklady nutné k právní ochraně pojištěného před nárokem, který
pojištěný i pojistitel považují za neoprávněný
ÚRAZ

x

náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě
hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů
nepřetržitě **

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ
ZAVAZADEL

LIMIT POJISTNÉHO
PLNĚNÍ/POJISTNÁ ČÁSTKA ČESKÁ REPUBLIKA

4 000 000 Kč

ošetření jednoho zubu/celkem za všechny zuby

ASISTENČNÍ SLUŽBY

LIMIT POJISTNÉHO
PLNĚNÍ/POJISTNÁ ČÁSTKA ZAHRANIČÍ

trvalé následky úrazu
úmrtí následkem úrazu

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH
onemocnění, úraz, živelná událost, úmrtí pojištěného/blízké osoby
POPLATKŮ

POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ vyhledání osoby (pátrání), vysvobozování, přeprava, přeprava
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
tělesných ostatků
** (po předchozím schválení v odůvodněných případech)

50 000 Kč

x

180 000 Kč

180 000 Kč

90 000 Kč

90 000 Kč

80 % stornopoplatku
max. 12 000 Kč/osoba,
celkem max. 36 000 Kč (rodina)

80 % stornopoplatku
max. 12 000 Kč/osoba,
celkem max. 36 000 Kč (rodina)

1 000 000 Kč

x

