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Klíčové informace pro nové pojistné období 

 
Cestovní pojištění 

 

Pojistná smlouva: 5093515454 

 
Pojistitel: Kooperativa pojišťovna a. s. 

Pojistné období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

 
Pojistný produkt: cestovní pojištění 

 

Cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty 
 

Územní platnost EVROPA a celý SVĚT 

Maximální věk pojištěného: bez omezení 

Maximální délka pobytu: bez omezení 

 
 

Dvě varianty – cestovní pojištění bez storna a se stornem – 
 

Varianta A) cestovní pojištění bez storna: bez nutnosti hlásit cestu předem, nahlášení všech cest na 

pojišťovnu proběhne kvartálně zpětně 

Pojistné za osobu a den pro Variantu A: 

• Evropa:  24,- Kč 

• Svět: 44,- Kč 

 

 
Varianta B) cestovní pojištění se stornem: pojištění stornopoplatků se sjednává pro případy nečekaných 

událostí pojištěného, rodinného příslušníka pojištěného, spolucestujícího (např. onemocnění, úraz, předvolání 

k soudu), které znemožní využití předem plánované a zaplacené cestovní služby (např. ubytování, letenka, 

poplatek za účast na konferenci); nevztahuje se na zrušení letu leteckou společností 

• pojištění stornopoplatků lze sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů od zakoupení (první) cestovní 

služby (zakoupení letenky, závazná rezervace ubytování apod.), spoluúčast max. 10 % 

• je nutné vyplnit přihlášku (naleznete na stránkách ZČU: https://ps.zcu.cz/pojisteni.html) 

• v případě, že po přihlášení cestovního pojištění vznikne potřeba změny v datu počátku a konce 

pracovní cesty (např. změna letu), je možné kdykoliv před zahájením cesty zaslat na níže uvedené e-

mailové adresy požadavek na změnu přihlášky spolu s identifikací cestujících a uvedením správných 

termínů; pojišťovna ručně přihlášku opraví a zašle Vám potvrzení o změně 

• přihlášku, případně i požadavek na změnu, zaslat na: zcucesto@okgroup.cz, v kopii na: nocarovr@ps.zcu.cz 
 

Pojistné za osobu a den pro Variantu B: 

• Evropa: 45,- Kč 

• Svět: 65,- Kč 

https://ps.zcu.cz/pojisteni.html
mailto:zcucesto@okgroup.cz
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Navýšené limity - do výše základního limitu léčebných výloh (20 mil. Kč) spadá: 

 

• onemocnění Covid 19 včetně mutací 

o plnění i pro případnou karanténu, pokud je nařízena lékařem, hygienickou stanicí nebo jinou 

oficiální institucí 

o včetně nákladů na ubytování a dopravu při znemožnění návratu 

• pobyt ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace včetně stravování) 

• transport, tj. přeprava pojištěného do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení a případně i zpět 

do místa jeho pobytu v zahraničí 

• repatriace, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních 

důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek 

 

 

 
POJIŠTĚNÍ 

Var. A Var. B 

bez storna se stornem 

Pojištění léčebných výloh (LV) + asistenční služby 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 

Lékařské ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve 

zdravotnickém zařízení (ZZ), přeprava do ZZ, 

repatriace zpět do ČR, převoz tělesných ostatků, 

pohřeb/kremace pojištěného 

bez sublimitu, tj. do výše 

limitu pro pojištění LV 

bez sublimitu, tj. do výše 

limitu pro pojištění LV 

Ošetření zubů, akutní bolest (Evropa / Svět) 60 000 Kč 60 000 Kč 

Covid 19 včetně mutací – je považováno za 

standardní akutní onemocnění, plnění včetně nákladů 

na ubytování a dopravu při znemožnění návratu 

 
bez sublimitu, tj. do výše 

limitu pro pojištění LV 

 
bez sublimitu, tj. do výše 

limitu pro pojištění LV 

Přivolání opatrovníka/rodinného příslušníka 

pojištěného – jízdné tam a zpět 

 
max. 100 000 Kč 

 
max. 100 000 Kč 

Přivolání opatrovníka/rodinného příslušníka 

pojištěného – ubytování (celkem / 1 den) 

 
max. 50 000 Kč/3 000 Kč 

max. 50 000 Kč/3 000 

Kč 

Pomoc se zajištěním náhradních dokladů při jejich 

ztrátě nebo odcizení (např. náklady spojené s 

vystavením náhradního dokladu a dopravou 

pojištěného na nejbližší zastupitelský úřad a pět do 

místa pobytu) 

 
 
 
 

 
10 000 Kč 

 
 
 
 

 
10 000 Kč 

Asistenční služby neomezeně neomezeně 

Pojištění úrazu ano ano 
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POJIŠTĚNÍ 

Var. A Var. B 

bez storna se stornem 

 
 

• smrt následkem úrazu 

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

• trvalé následky úrazu 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 

• denní odškodné 200 Kč 200 Kč 

• limit denního odškodného od 8. dne zpětně od 8. dne zpětně 

• hospitalizace/noc 4 000 Kč 4 000 Kč 

• hospitalizace/pojistná událost 40 000 Kč 40 000 Kč 

   

Pojištění odpovědnosti za újmu ano ano 

• újma na zdraví/majetku 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 

Pojištění zavazadel 60 000 Kč 60 000 Kč 

Poškození/odcizení elektroniky 35 000 Kč 35 000 Kč 

Pojištění zpoždění letu 15 000 Kč 15 000 Kč 

Pojištění přerušení cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 

Vyslání náhradního pracovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 

Pojištění zmeškání odjezdu – náhradní doprava 50 000 Kč 50 000 Kč 

Pojištění zpoždění zavazadel 20 000 Kč 20 000 Kč 

Náklady na dopravu při zkrácení cesty (teroristický 

čin) 

 
100 000 Kč 

 
100 000 Kč 

Náklady na ubytování při zkrácení cesty (teroristický 

čin) 

 
100 000 Kč 

 
100 000 Kč 

Opuštění ohrožené oblasti (náhlá změna 

bezpečnostních, politických či hygienických 

podmínek) 

 
 

100 000 Kč 

 
 

100 000 Kč 

Škoda na osobních věcech při náhlém opuštění 

oblasti 

 
30 000 Kč 

 
30 000 Kč 

Pojištění stornopoplatků – rozšířená x 50 000 Kč 
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POJIŠTĚNÍ 

Var. A Var. B 

bez storna se stornem 

Zimní a Rizikové sporty ano ano 

Pracovní cesty manuální i nemanuální ano ano 

 
 

Území Evropa zahrnuje geografickou oblast Evropy (vyjma území ČR), Azorské ostrovy, Madeiru, Baleárské 

ostrovy, Kanárské ostrovy a dále následující státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, 

Tunisko a Turecko. 

 
Telefonní spojení na nepřetržitou asistenční službu je: +420 266 799 779. 

 
 
 

 

Výše uvedený přehled rozsahu pojistné smlouvy je pouze informativní. Detailní 

přehled pojistných částek, limitů, spoluúčastí a konkrétního rozsahu je uveden v 

pojistné smlouvě č. 5093515454. 


