
Dokumenty související s pojištěním klientů:

• Všeobecné pojistné podmínky cestovního a úrazového pojištění   
• Kartička cestovního pojištění   
• Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA   
• Pojistka pro pojištění TURISTA   
• Seznam rekreačních sportů v pojištění TURISTA   
• Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh   
• Oznámění pojistné události z úrazového pojištění   
• Oznámení pojistné události z pojištění storna cesty   
• Oznámení škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu občanů  

POJIŠTĚNÍ

Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s 
pojišťovnou Generali, a. s., (číslo smlouvy 1710600086) a komplexní cestovní pojištění, které CK 
uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou 
náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy. 

Povinné smluvní pojištění CK

1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 
svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava 
součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí 
na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 

Komplexní cestovní pojištění

1. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění 
odpovědnosti za škodu, připojištění stornopoplatků (odstupného) souvisejících se zrušením cesty do 
zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti AXA 
Assistance CZ.
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení 
pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. OZ, průvodce/delegáta či jiné CK pověřené osoby. 
Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána 
poštou spolu s pokyny na adresu bydliště uvedenou na cestovní smlouvě.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat 
existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou 
součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj 
úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas 
s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK. 

http://www.intertrans.cz/informace/pdf/vseobecne-pojistne-podminky.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/odpovednost-za-skodu.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/storno.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/urazove-pojisteni.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/lecebne-vylohy.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/rekreacni_sporty.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/pojistka-turista.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/intertrans-turista.pdf
http://www.intertrans.cz/informace/pdf/karticka-pojisteni.pdf


Výše pojistných limitů za pojistné události

Léčebné výlohy, asistenční služba 1 500 000,- Kč
Osobní odpovědnost:
– za škodu na zdraví 2 000 000,- Kč
– za věci 1 000 000,- Kč
Ztráta/poškození zavazadel (maximálně 5 000,- Kč/věc) 15 000,- Kč
Úrazové pojištění:
– trvalé následky 200 000,- Kč
– smrt 100 000,- Kč
Zrušení zájezdu (plnění 60–80 % stornopoplatku, max. do 
výše ...) 15 000,- Kč
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