
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL & STORNO

Také se těšíte na cestování jako my? Aby se nám cestovalo v klidu a pohodě, 
cestovní pojištění jsme plně přizpůsobili novým okolnostem. Do základního pojiš-
tění jsme přidali léčebné výlohy v souvislosti s Covid-19 a náklady, pokud během 
své cesty budete umístěn/a do karantény. A pokud se Vám díky karanténě pobyt 
protáhne, pojištění Vám zdarma prodloužíme.
V rámci pojištění Stornopoplatků pojistíme zrušení cesty z důvodu koronavirové 
komplikace – ať je to pozitivní test nebo povinná karanténa. Pojistit lze tuzemské 
i zahraniční cesty, zájezd, samostatnou letenku nebo pobyt v hotelu, v lázních,  
v pensionu, v kempu nebo ubytování v soukromí, letní nebo příměstský tábor, 
školu v přírodě, lyžařský výcvik, jazykový kurz, apod. 
Pojištění si můžete sjednat kdykoliv od rezervace až do dne plného doplacení 
cesty a nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů na poslední chvíli žádná lhůta 
stanovena není, pojistit se však musíte zároveň se zaplacením zájezdu. Cesta  
se zrušila nebo odložila? Žádný problém, pojistnou smlouvu zdarma zrušíme.

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných 
aktivit australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG.  
V sedmi zemích regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného 
pojistného přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) 
a úvěrového ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.

Hlavní výhody pojištění Colonnade

 (Pojištění, které si poskládáte přesně podle svých potřeb

 (Široký rozsah krytí a dostatečně vysoké limity

 (Osobní přístup a flexibilita v nalézání řešení

 (Asistenční služba  24/7

 (Chytrá asistenční karta

 (Srozumitelné podmínky s více než 25 lety zkušeností  
v cestovním pojištění i cestování

 (Pohotový servis při vyřizování vašich požadavků a škod

 (Silné zázemí kanadské skupiny Fairfax financial holdings
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Základní pojištění 
zahrnuje ROCK POP JAZZ

Léčebné výlohy a 
asistenční služby 50 000 000 Kč 25 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Léčebné výlohy  
v souvislosti  
s Covid-19

7 500 000 Kč 5 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Náklady při povinné 
karanténě

2 500 Kč  
na osobu a den,  
max. 35 000 Kč

2 500 Kč  
na osobu a den, 
max. 17 500 Kč

 

Akutní zubní ošetření 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
Náklady na opatrovníka 300 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
Převoz, repatriace do 
ČR nebo země trva-
lého pobytu (EU)

v rámci limitu 
léčebných výloh

v rámci limitu 
léčebných výloh

v rámci limitu 
léčebných výloh

Převoz ostatků 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
Úrazové pojištění    
Denní odškodné při 
hospitalizaci 

500 Kč na den 500 Kč na den
 

max. 15 000 Kč max. 7 500 Kč
Trvalé tělesné po-
škození

500 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč 

Smrt následkem 
úrazu

250 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 

Právní výlohy v sou-
vislosti s úrazem

75 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 

Odpovědnost za 
újmu 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč

Osobní věci  
a zavazadla 100 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč

Připojistit si můžete

• Stornopoplatky v případě zrušení/přerušení cesty

• Zimní sporty

• Potápění a jiné rizikové sporty

• Sportovní výbavu (lyže, kolo, golfový bag)

• Cesty letadlem (zpoždění zavazadel, zpoždění nebo 
zrušení letu)

• Cesty autem (nepoiízdný vůz, náhradní ubytování, 
spoluúčast při nehodě)

• Cesty s mazlíčkem

• Manuální práce (rozšíření platnosti pojištění)

Důležité dokumenty

Pojistné podmínky a předsmluvní informace 

Informační dokument o pojistném produktu 

Oceňovací tabulka trvalého tělesného poškození 

https://www.colonnade.cz/UserFiles/Travel%20+%20Storno/TRAVEL_FAIR_AND_FRIENDLY_PP_a_predsmluvni_052021.pdf
https://www.colonnade.cz/UserFiles/Travel%20+%20Storno/TRAVEL_IPID_052021.pdf
https://www.colonnade.cz/UserFiles/Travel%20+%20Storno/Ocenovaci%20tabulka%20trvaleho%20telesneho%20poskozeni.pdf

