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Tabulka pojistného a maximálních pojistných částek 
 

Rozsah pojistného krytí  

 
MINI 

 
MINI 

 
 

 léčebné výlohy včetně repatriace 
- zubní ošetření 
- teroristické útoky 

 

 přivolání opatrovníka 

 rekreační zimní a letní sporty 
 

 
 

1 700 000 Kč   
10 000 Kč 

pojištěny 
 

50 000 Kč 
nepojištěny 

 
EXKLUZIV 

 
Tj. MINI +  

 

 úrazové připojištění: 
- trvalé následky úrazu od 0,001 % 
- smrt následkem úrazu 

 

 osobní věci a zavazadla 
- limit na jedno zavazadlo 
- limit na jednu položku 
- pojištění zpoždění zavazadel 

 

 odpovědnost za způsobenou škodu: 
- na zdraví 
- na majetku 
- finanční náhrada za ušlý zisk 

 

 zrušení cesty (storno) 
 
 

 
 

500 000 Kč 
500 000 Kč 

 
30 000 Kč 
30 000 Kč 
30 000 Kč 

5 000 Kč 
 

2 050 000 Kč 
1 000 000 Kč 
1 000 000 Kč 

50 000 Kč
 

 
 

80 % skutečných nákladů 
max. 10 000 Kč

1)
 

 
 

 

1)
Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení zájezdu (Storno) lze zvýšit za   

  paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče: 

 zvýšení limitu na 20 000 Kč ........................... 100 Kč 

 zvýšení limitu na 30 000 Kč ........................... 200 Kč 
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Komentář k pojištění 
 

Léčebné výlohy včetně repatriace  
Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské 
ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace v 
případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným 
prostředkem a repatriace tělesných ostatků do ČR v případě úmrtí pojištěné osoby. 
 
Přivolání opatrovníka 
Přivolání opatrovníka pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. 
Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo 
pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu. 
 
Úrazové cestovní pojištění 
Úrazové připojištění obsahuje: 

• trvalé následky úrazu s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity; trvalé následky se posuzují 
ihned, pokud lze ihned určit rozsah stupně invalidity (např. amputace); v ostatních případech se určuje 
po uplynutí 1 roku od pojistné události; Generali vyplácí procentuelní část z pojistné částky dle stupně 
invalidity; 
• v případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu se vyplatí pojistná částka obmyšleným osobám. 

 
Pojištění osobních věcí a zavazadel  
Pojištění osobních věcí a zavazadel se vztahuje na věci, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí k 
osobní potřebě nebo které si v zahraničí pořídil. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci 
živelnou událostí, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci vloupáním dle ZPP CEP 2007/02. 
Součástí pojistné ochrany je také zpoždění zavazadel. 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnosti v běžném občanském 
životě a provozování turistické či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá: 

• na zdraví; 
• na majetku; 
• finanční náhrada za ušlý zisk. 

Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému. 
 
Pojištění pro případ zrušení cesty (storno) 
Zrušení cesty (zájezdu, letenky či jízdenky) ze strany klienta. Pojištění se vztahuje na události definované 
v ZPP CEP 2007/01 (např. vážené akutní onemocnění pojištěného, smrt manžela, manželky, dětí, apod.). 
Pojištění je nutné sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky, resp. plným zaplacením 
cesty. Pojištění končí nastoupením cesty. 
 
 


