
Informace pro klienty CK CANARIA TRAVEL
Cestovní kancelář CANARIA TRAVEL zajišťuje prostřednictvím Evropské Cestovní Pojišťovny všem svým klientům cestovní pojištění,

 které přináší mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa.

Základní pojištění v ceně zájezdu

Každý klient, který cestuje na zájezd vybraný z katalogů CK CANARIA 
TRAVEL, má již v ceně zájezdu zahrnuto základní pojištění asistenčních 
služeb a léčebných výloh (Basic). Aktivní asistence poskytovaná 24 
hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriace 
do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí. 
Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně 
fyzioterapeutického či zubního ošetření (bez spoluúčasti).

Volitelné připojištění (fakultativní pojištění)

Nad rámec základní pojistné ochrany Vám doporučujeme  
individuálně sjednat připojištění Canaria Plus. 

Připojištění Canaria Plus je rozsáhlý balíček pojistné ochrany,  
zahrnující pojištění zrušení cesty, kompenzace v případě hospitalizace 
(nevyužité dovolené) atd.

Nezapomeňte že...

 �  připojištění je nejlepší sjednat už při rezervaci zájezdu
 �  v krajním případě lze pojištění sjednat později; sjednáte-li jej však 

až po doplatku zájezdu, pojistná ochrana u pojištění zrušení 
cesty nevznikne; ostatní sekce pojištění jsou účinné 

 �  stornujete-li zájezd jako rodina, vyplatí pojišťovna všem rodinným 
příslušníkům pojištěným na stejný zájezd maximálně  
dvojnásobek pojistné částky uvedené v přehledu níže

Důležité informace

 �  již při sjednání pojištění se seznamte s jeho základními  
podmínkami a ještě před cestou si je důkladně prostudujte

 �  Plné znění pojistných podmínek, které obdržíte současně  
s cestovní smlouvou už při rezervaci zájezdu

 �  na cestu do zahraničí obdržíte pojistnou kartu

Limity pojistného plnění (v Kč) Canaria Plus

Pro cesty do 24 dnů Evropa

Úraz 
výplata odškodnění, dojde-li následkem úrazu v zahraničí k trvalé invaliditě či úmrtí

300 000
200 000

Osobní věci 
odcizení či poškození zavazadel během přepravy i pobytu

30 000
spoluúčast 500

Odpovědnost za škodu 
náhrada škody, kterou způsobíte v zahraničí jiné osobě na jejím zdraví či majetku

4 000 000
2 000 000

Zrušení cesty 
úhrada stornopoplatků, zrušíte-li cestu pro onemocnění či z jiných nenadálých příčin
při zrušení zájezdu typu „First Moment“ Vám uhradíme 90% stornopoplatků

80 000
spoluúčast (10/20 %)

min. 1000 Kč

Přerušení cesty 
proplacení dopravy domů a zpět do zahraničí při přerušení cesty z rodinných důvodů

50 000

Nevyužitá dovolená 
při hospitalizaci během dovolené v zahraničí Vám vyplatíme kompenzaci

8 000
1 000 za den

Zvýhodněné pojistné za osobu a pobyt do 24 dnů 395 Kč

Děti do 12 let: 200 Kč


