
Přehled pojistného plnění s maximálními limity pojistného plnění
Cestovní pojištění Zima AUTEM na cesty do 90 dnů SUZ010607-1-2

Zima AUTEM
3 000 000 Kč

zubní ošetření 5 000 Kč
ubytování určené osoby při repatriaci 1 500 Kč/osoba/noc

přeprava osob doprovázejících pojištěného při 
repatriaci do  limitu LVZ

přeprava osob doprovázejících pojištěného v případě 
převozu ostatků do  limitu LVZ

na zdraví 2 000 000 Kč
na majetku 1 000 000 Kč

Limit na pojistnou smlouvu maximálně na pojistnou smlouvu 10 000 000 Kč
Spoluúčast na pojištěného a pojistnou událost 5 000 Kč

trvalé následky 200 000 Kč
smrt úrazem 100 000 Kč

na všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč

na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny cennosti 10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na všechny věci odcizené z vozidla 10 000 Kč

na jednu cennost odcizenou z vozidla 3 000 Kč
na všechny cennosti odcizené z vozidla 6 000 Kč

zpoždění letu (o více než 6 hod) 5 000 Kč
zpoždění zavazadel (o více než 6 hod) 5 000 Kč
zmeškání odjezdu (náhradní doprava) 10 000 Kč

přerušení cesty – předčasný návrat bez limitu

nevyužitá dovolená 500 Kč/den,                     
max. 20 000 Kč celkem

právní pomoc 35 000 Kč

úhrada nákladů na zapůjčení náhradního sportovního 
vybavení při zpoždění zavadel při letecké dopravě o 

více než 6 hodin nebo při ztrátě, poškození nebo 
zničení zavazadel při autobusové či letecké dopravě

800 Kč/den,                     
max. 5 000 Kč celkem

nevyužitá permanentka/skipas 6 000 Kč
Limit na pojistnou událost ztráta cestovních dokladů (doprava na ZÚ ČR) 5 000 Kč

příjezd silniční služby, oprava vozdidla na místě, odjezd 
silniční služby bez limitu

vyproštění vozidla (pouze při sjetí vozidla 
z vozovky) bez limitu

odtah do nejbližšího servisu, není-li vozidlo opravitelné 
na místě bez limitu

ubytování pojištěných členů posádky vozidla, (pokud 
doba předpokládané opravy vozidla přesáhne 8 hodin a 

vůz nelze opravit ten samý den)

1 500 Kč/osobu,                  
max. 1 noc

100 000 Kč

z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu 
nevyžadujícího hospitalizaci 20%

z ostatních důvodů 10%

Limity na pojištěného a pojistnou událost

Limity na pojištěného a pojistnou událost

Pojištění zavazadel

Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně základních asistenčních 
služeb

Pojištění odpovědnosti za škodu

Úrazové pojištění

Limity na pojištěného a pojistnou událost

Limity na pojištěného a pojistnou událost

Pojištění doplňkových asistenčních služeb

Pojištění zrušení (storna) cesty                                     
Pokud bylo sjednáno 

Limit na pojistnou smlouvu

Územní rozsah cestovního pojištění Zima AUTEM: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, 
Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko (kontinentální území), Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, 
Španělsko (kontinentální území), Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Vatikán.

Spoluúčast (%) ze stornovacích poplatků 
na jednu osobu a pojistnou událost

Limity na pojištěného a pojistnou událost

Maximální možný limit pojistného plnění na pojištěného a pojistnou událost. Výše pojistné částky 
pro konkrétní případ je uvedena v pojistné smlouvě.


